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MIERPILNA SKAISTUMA 
OĀZE JŪRMALĀ
Gādīgās spa terapeitu rokas atbrīvos no stresa, atgriezīs 
modrību un lielisku pašsajūtu. Jūs no jauna izjutīsiet dzīves 
garšu un iegūsiet dvēseles un ķermeņa harmoniju.



SPA RITUĀLI

LATVIJAS 
DABAS 

DĀVANAS

75 € / 90 min



LATVIJAS PĻAVA 
Harmonijai un labsajūtai
Mīksta sildoša ķermeņa masāža atslābina un harmonizē iekšējo stāvokli, mazina stresu un ļauj relaksēties, gūt 
lielisku garastāvokli un ādas atjaunošanos.

— Pīlinga masāža ar jūras sāli
— Мasāža ar Latvijas augiem pildītiem lina maisiņiem
— Masāža ar maigu ķermeņa pieniņu

MEDUS DZĒRVENE 
Ādas atjaunošanai un dziļai attīrīšanai
Atjaunojošs spa rituāls ar svaigām dzērvenēm un dabīgo medu, palīdz palēnināt novecošanās procesus un 
stiprināt organisma dabisko pretestību. Dziļi attīra un mitrina ādu, ir barojoša, dziedējoša un atjaunojoša 
iedarbība.

— Pīlinga masāža ar svaigām dzērvenēm ar medu un sāli 
— Ietīšana ar svaigām dzērvenēm un medu
— Ekspress sejas kopšana

BALTIJAS DZINTARS 
Veselībai un fiziskajam spēkam
Unikāls spa rituāls ļauj izmantot miljoniem gadu uzkrāto dzintara enerģiju veselības uzlabošanai. Procedūra ne 
tikai atbrīvos no spriedzes, bet arī stiprinās imūnsistēmu.

— Pīlinga masāža ar dzintara skaidiņām
— Relaksējoša visa ķermeņa masāža ar dzintara eļļu



EKSOTISKIE
SPA 

RITUĀLI

90 € / 90 min



INDIJAS HARMONIJA 
Pilnīgai dvēseles un miesas svētlaimei
Patiesi dziļi relaksējošs rituāls ar Indijas pindām apņems jūs ar maigu siltumu un lavandas aromātu. 
Pieskārieni ar maisiņiem, kas pildīti ar lavandas ziediem un jūras sāls kristāliem, palīdz mazināt spriedzi un 
atjauno harmoniju.

— Pīlinga masāža ar jūras sāls kristāliem
— Masāža ar siltām lavandas pindām
— Masāža ar lavandas krēmu

ĶĪNAS ENERĢIJA 
Dziļai relaksācijai un muskuļu noguruma mazināšanai
Visa ķermeņa masāža ar karstiem akmeņiem, izmantojot unikālu eflerāžas tehniku. Ci enerģijas punktu 
aktivizēšana ar bazalta akmeņiem palīdz atslābināt un sasildīt saspringtos muskuļus. Akmeņu masāža ir 
spēcīgs līdzeklis relaksācijai, stresa mazināšanai.

— Visa ķermeņa masāža ar karstiem bazalta akmeņiem 

JAPĀNAS RITMI 
Emocionālai un fiziskai atveseļošanai
Senākā japāņu triecienrezonanses tehnika ar bambusa slotiņām, kuru ritms iedarbojas uz visu ķermeni, 
palīdz atslogot emocionālo raižu nastu un sasniegt dziļas relaksācijas stāvokli.

— Pēdu masāža
— Ķermeņa masāža ar bambusa slotiņām
— Guaša sejas masāža



SPA RITUĀLI 

SILUETA   
KOREKCIJAI

85 € / 90 min



SLIM& LIFT
Rituāls ar medus masāžu elastīgai ādai un skaistām kontūrām
Medus atšķiras ar savu anticelulīta iedarbību un visu uzkrāto sārņu absorbēšanu. Unikāla dabīga sastāvdaļa 
atbild par dziļu ādas barošanu un tās attīrīšanu, savukārt īpašas masāžas kustības – par ķermeņa skulpturēšanu 
un toksīnu izvadīšanu.

— Pīlinga masāža visa ķermenim
— Pretcelulīta problēmzonu atraušanas masāža
— Relaksējoša masāža ar mitrinošu pienu

MARINE TOUCH 
Procedūra ar jūras aļģu ietīšanu apjomu samazināšanai, 
gludumam un samtainumam
Jūras izcelsmes detoks komponenti palīdz ķermenim atbrīvoties no toksīniem, sniedz dziļu limfodrenāžas 
iedarbību, lipolīzes procesu aktivizāciju un intensīvu vielmaiņas produktu izvadīšanu.

— Sausa pīlinga masāža visam ķermenim 
— Ietīšana ar jūras aļģu masku
— Galvas un sejas masāža

BODY SCULPTURE 
Rituāls ar bandāžu ietīšanu ātrai figūras korekcijai
Viena no efektīvākajām figūras korekcijas metodēm. Elastīgie pārsēji ar aktīviem komponentiem tiek uzlikti 
pēc noteiktas tehnikas un tiem ir kompresijas efekts, iesūcas dziļāk ādā, kas veicina liekā šķidruma un toksīnu 
izvadīšanu, paātrina tauku šūnu sadalīšanos.

— Problēmzonu pretcelulīta masāža ar rullīšiem
— Ķermeņa lejasdaļas ietīšana pārsējos
— Roku un dekoltē zonas masāža



Dāvanā - uzlīme/tetovējums

SPA 
RITUĀLI 

BĒRNIEM UN 
PUSAUDŽIEM

3-17 gadi

Ieteikums  
pēc vecuma grupām!



ŠOKOLĀDES JAUTRĪBA 
Laimīgam smaidam un zīdainai ādai
Šokolāde veicina endorfīna – laimes hormona – ražošanu, kas mazina negatīvās 
emocijas, psiholoģisko un fizisko nogurumu, mitrina ādu, padarot to gludāku, 
elastīgāku un samtaināku.

— Relaksējoša ķermeņa masāža ar siltu šokolādi
— Galvas masāža
— Dāvanā tetovējuma uzlīme pēc izvēles

APELSĪNU PRIEKS 
Pozitīvām emocijām un imunitātes atjaunošanai
Atsvaidzinoša citrusaugļu procedūra piepildīs ar vitamīniem, paaugstinās imunitāti 
un noņems iekaisumu. Spēcīgs aromāts dos optimismu un enerģiju.

— Uzmundrinoša vitamīnu ķermeņa masāža ar apelsīnu losjonu 
— Apelsīnu cimdi rokām
— Dāvanā tetovējuma uzlīme pēc izvēles

VASARAS LAIME 
Saldai relaksācijai un tonusa uzlabošanai
Saulainie persiku un meža zemeņu aromāti atslābina, uzmundrina un uzlabo 
ēstgribu. Viegla mazuļu masāžas tehnika pozitīvi ietekmēs miega kvalitāti.

— Ķermeņa aroma masāža ar persiku vai zemenēm
— Dāvanā tetovējuma uzlīme pēc izvēles

50 € / 60 min

12+

50 € / 60 min

12+

35 € / 30 min

40 € / 45 min

3+

6+



MASĀŽU 
KOLEKCIJA

Masāža – lielisks līdzeklis veselības un imunitātes 
stiprināšanai, psihofiziskā stāvokļa uzlabošanai, 
ķermeņa atslābināšanai un slimību profilaksei.



KLASISKĀ MASĀŽA
Palīdz noņemt stresu, novērš sāpes mugurā un citās ķermeņa daļās, relaksē un 
atjauno muskuļus pēc fiziskas slodzes, nodrošina spēka pieplūdumu un modrību. 

DZIĻO AUDU MASĀŽA
Īpaša klasiskās masāžas tehnika ar intensīvāku fizisko efektu atjauno saistaudus, 
mazina sāpes un novērš lokālu pārslodzi.

RELAKSĒJOŠA AROMA MASĀŽA 
Pateicoties mikroskopiskām molekulām aroma eļļas ātrāk iekļūst ādā un sasniedz 
nervu galus. Nervu sistēma atslābinās, tiek noņemts nogurums, pārslodze un 
depresijas stāvoklis.

PĒC IZVĒLES: lavanda,apelsīns, piparmētra, jūras svaigums/šokolāde, pērle 

55 € / 60 min 

75 € / 90 min

72 € / 60 min 

92 € / 90 min

52 € / 60 min

72 € / 90 min



MUGURAS MASĀŽA
Samazina sāpes muguras muskulatūrā, jostas vietā, plecos un kakla zonā. Uzlabo 
asinsriti, atjauno muskuļu elastību un tonusu.   

APKAKLES ZONAS MASĀŽA
Profilaktiska procedūra, kura palīdz noguruma, ilgstošas statiskas un fiziskas slodzes 
uz kakla un plecu zonas, kā arī galvassāpju gadījumos.

SEJAS UN DEKOLTĒ MASĀŽA
Masāža ieteicama jebkura vecuma sievietēm un vīriešiem. Seja pēc procedūras 
izskatās svaiga un atpūtusies, uzlabojas ādas tonis, atjaunojas veselīga sejas krāsa un 
vispārējā pašsajūta.

GALVAS MASĀŽA
Brīnumlīdzeklis, kas palīdz atbrīvoties no galvassāpēm un migrēnas. Tiek rekomendēts 
pārslodzes, hroniska noguruma, miega trūkuma un bezmiega gadījumā.

PĒDU MASĀŽA
Palutiniet sevi ar relaksējošu pēdu masāžu, kas pasargās Jūsu kājas no tūskas un 
izvadīs lieko šķidrumu no organisma. Piešķir viegluma sajūtu kājās un enerģijas 
pieplūdumu visā ķermenī. 

33 € / 30 min

25 € / 20 min

25 € / 20 min

30 € / 30 min

29 € / 30 min





APARĀTMASĀŽĀS
Masāža ar aparātu piemērota ādas struktūras un tonusa 
izlīdzināšanai, asinsrites uzlabošanai, taukaudu un celulīta 
samazināšanai. Ideāli piemērota problēmzonu liftingam. 
Papildinās jebkuru masāžu un ķermeņa kopšanu.



VAKUUMMASĀŽA
Efektīva aparatūras masāžas metode ķermeņa korekcijai un celulīta mazināšanai. Tās 
darbības princips ir balstīts uz spiediena radīšanu kārbu iekšpusē, kas palīdz palielināt 
asins plūsmu audos, uzlabo ādas tonusu un palīdz izvadīt toksīnus. 

LIMFODRENĀŽAS MASĀŽA
Limfodrenāža ir lielisks veids, kā cīnīties ar kāju pietūkumu vai celulītu. Limfodrenāžas 
darbības princips ir balstīts uz organisma fizioloģisko procesu aktivizēšanu, kas 
veicina «liekā» šķidruma un vielmaiņas galaproduktu izvadīšanu no organisma un 
rezultātā celulīta un tūskas ārstēšanu. 

60 € / 60 min

25 € / 30 min



SEJAS 
KOPŠANA AR

FORLLE’D
Augsto tehnoloģiju JAPĀŅU 
profesionālā kosmētika no Forlle’d 
ir vadošie produkti ādas funkciju 
un struktūras atjaunošanai šūnu 
līmenī, kā arī hronoloģiskās un 
fotonovecošanās mehānismu 
kontrolei.



110 € / 90 min

110 € / 90 min

RADIANCE
Unikāla mitrināšana visiem vecumiem
Šī unikālā mitrinošā procedūra ir ideāli piemērota visiem vecumiem un ādas tipiem, 
no jaunas līdz nobriedušai, gan sievietēm, gan vīriešiem. Šī efektīvā procedūra ir 
patīkama alternatīva plastiskajai ķirurģijai un palīdz uzturēt ādas mitruma līmeni, kas 
samazina grumbu dziļumu un novērš to veidošanos.

3D LIFTING
Neinvazīvā 3D tehnoloģija
Pirmā neinvazīvā 3D ādas atjaunošanas tehnika. Procedūra galvenokārt ir vērsta uz 
tūlītēja liftinga un sejas kontūru korekcijas efekta radīšanu. Aktīvo vielu iedarbība 
uz ādu tiek īstenota tās trīsdimensiju struktūrā: āda tiek pievilkta, mitrināta un top 
elastīgāka. 

PLATINUM
Luksusa anti-age
Luksus kopšana uz platīna bāzes – īpaši izstrādāta procedūra ādai, kurai ir nosliece 
uz vecuma izmaiņām, atjauno visus galvenos mehānismus sejas ādas ūdens balansa 
uzturēšanai. Inovatīvie kosmētikas līdzekļi acumirklī atjauno un pārveido sejas ādu, 
piešķir tai komforta un maiguma sajūtu, atjauno mirdzumu un svaigumu. Ideāli 
piemērots visiem ādas tipiem.

90 € / 75 min



SEJAS KOPŠANA AR

ERICSON 
LABORATOIRE

Zinātniskā pieeja, progresīvas tehnoloģijas, 
pastāvīgi zinātniskie pētījumi, drošība un 
kosmētikas līdzekļu spēja efektīvi atrisināt 
vissarežģītākās estētiskās problēmas padara 
profesionālo FRANČU kosmētiku ERICSSON 
LABORATORIE patiesi izcilu.

70 € / 75 min



VITAMIN ENERGY 
Tonizējoša procedūra
Procedūra iedarbojas uzreiz vairākos virzienos, piepildot šūnas ar enerģiju, piešķirot maksimāli efektīvu multi 
vitamīnu uzlādi un nodrošinot ādu ar augstākās kvalitātes C vitamīnu, kā arī palīdz saglabāt tās veselību un 
jaunību.  

ENERGY LIFT 
Jaunības procedūra 
Sejas ovāla modelēšana bez ķirurģiskas iejaukšanās. Lipofilings sejas augšējai daļai un dubultzoda novēršana. 
Procedūras laikā tiek aizpildītas grumbiņas, izlīdzināts ādas reljefs un novērsti liekie taukaudi. Nodrošina 
izteiktu rezultātu jau pēc pirmās procedūras.    

HYDRA CLINIC 
Mitrinoša procedūra  
Procedūra atjauno visas pamatfunkcijas, tādējādi uzturot sejas ādas ūdens balansu. Ideāli piemērota jebkuram 
ādas tipam. Inovatīvi kosmētiskie līdzekļi nekavējoties atjauno sejas ādu, sniedz tai komforta un maiguma 
sajūtu, kā arī atgriež mirdzumu un svaigumu.  

BIOPURE CLINIC 
Skābekļa terapija  
Procedūra bagātina ādu ar skābekli, aizsargā no piesārņotas apkārtējās vides, atbrīvo no toksīniem, kā arī 
sniedz ādas šūnām spēcīgu jaunības enerģijas uzlādi. Rezultātā grumbiņas tiek izlīdzinātas, ādas tekstūra kļūst 
gludāka, savukārt krāsa mirdzoša. 



 

APARAT- 
KOPŠANA

SEJAI

EKSPRESS
KOPŠANA 

SEJAI
Ieteikums 
pēc vecuma grupām!



 

50 € / 45 min

50 € / 45 min

TŪLĪTĒJA MIRDZĒŠANA
Satur atstarojošas mikrodaļiņas, kas piešķir ādai elastību un mirdzumu, paildzina tās 
jaunību un svaigumu.

TŪLĪTĒJA MITRINĀŠANA
Veido ādā mitruma rezervi, bagātina to ar skābekli, piešķir elastību, pilnību, gludumu 
un rezultātā pagarina jaunību.

16+

16+

ATTĪRĪŠANA AR ULTRASKAŅU
Dziļa sejas ādas attīrīšana ar ultraskaņas palīdzību. Procedūras laikā tiek noņemts 
virspusējs ādas raga slānis, tādējādi uzlabojot sejas ādas krāsu, tonusu, šūnu 
mikrocirkulāciju un aktīvo vielu uzsūkšanās spējas. Tiek attīrītas poras, sašaurināts to 
diametrs un noņemts liekais sebums.

50 € / 60 min



VAKSĀCIJAS
PAKALPOJUMI



VĪRIEŠIEM 

Paduses

Vēders

Krūtis

Mugura 

20 €

20 €

25 €

35 €

SIEVIETĒM 

Sejas zona

Paduses

Rokas līdz elkoņiem

Rokas visā garumā

Kājas līdz celim

Kājas visā garumā

Klasiskais bikini

Bikini Brazilian

8 €

15 €

20 €

25 €

22 €

35 €

30 €

45 €



UZACU UN 
SKROPSTU KOPŠANA

Uzacu korekcija

Uzacu krāsošana

Skropstu krāsošana

Uzacu korekcija un krāsošana

Skropstu un uzacu krāsošana

20 €

20 €

15 €

35 €

30 €



SĀLS ISTABAS 
APMEKLĒJUMS

* Bērni līdz 12 gadu vecumam.  
 Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja bez maksas.

VIENREIZĒJS 
APMEKLĒJUMS 

Pieaugušais

Bērns*

MĒNEŠA ABONEMENTS 
(10 apmeklējumi)

Pieaugušais

Bērns*

10 € / 45 min

8 € / 35 min

80 €

60 €



semarahhotels.com/lielupe


