


Indiában azt tartják, az ájurvédikus kezeléseknek köszönhe-
tően az ember úgy feltöltődik életerővel, hogy annak hatása

hosszú ideig kitart. Hasonlót élhettem át akkor is, amikor 
a Magnolia Day Spa széles körű kínálatából kiválasztottam 
a masszázsok királynőjének is nevezett Abhayangát. Az ősi in-
diai testmasszázs képzeletbeli misztikus utazásra visz, olyan
harmonikus világba, ahová egyébként ritkán jutunk el. A több
mint egyórás kezelés jótékony hatása valamennyiünkre ráfér:
megnyugtatja idegeinket, erősíti immunrendszerünket, és har-
monizálja szervezetünk működését.

Az Abhayanga azonban csak egy az egy évvel ezelőtt
nyílt, gyönyörű day spa bőséges kínálatából. Az ötvenféle
masszázs között akad keleti és nyugati, csokis és bambusz-
rúddal végzett, frissítő és kényeztető. Különlegességet jelen-
tenek az olasz Gerard’s cég egyébként csak luxusszállo -
dákban kínált masszázsai, amelyeket a Magnolia Day Spa
masszőrjei külön tréningen sajátítottak el. Kipróbálhatunk
fürdő, testradír és masszázs kombinációjából álló rituálékat,
illatos aromafürdőket, különleges pakolásokat, testtekercse-
léseket. Ha pedikűrre vagy manikűrre vágyunk, akkor a Spa-
Ritual kényeztető kezelései közül választhatunk – egyedi 
élményt jelent például az Aura Balance nevű aromaterápiás
kezelés, amely a test teljes csakrarendszerét egyensúlyba hoz-
za. Emellett a kozmetika a szintén luxusszínvonalat képvi -
selő Sothys prémium arckezelési szolgáltatásait kínálja.

Mivel az intézményhez orvosi centrum is kapcsolódik,
nagyon erős ágazatot jelentenek a terápiás szolgáltatások,
a prevencióként, illetve pszichés problémákra javasolt re-
laxáló, nyugalmat adó kezelések, az alternatív gyógyászati
szolgáltatások, így az akupresszúrás talpmasszázs, a nyi rok -
masszázs vagy az ízületi fájdalmakra ajánlott meleg pár-
nás kezelés. A képzett gyógymasszőrök közül sokan ener-

giagyógyászattal is foglalkoznak, alkalmazzák a reiki, a
pránanadi módszereit kezelés közben.

Ebből is látszik, hogy legyen bár célunk a szépségápo-
lás, egészségünk megőrzése, kisebb egészségügyi problé-
mánk kezelése, vagy egyszerűen csak egy időre ki szeret-
nénk szakadni a hétköznapokból, a Magnolia Day Spában
a tökéletes kikapcsolódás, a testi-lelki harmónia helyszínét
találjuk meg. Itt vendégeskedve mind az öt érzékszervün-
ket megmozgató kalandra indulhatunk. A visszafogott 
eleganciájú környezet, a hangulatfények, a gyertyák, a 130
éves téglák, a mozaikcsempés jakuzzi mind szemet gyö-
nyörködtető látványt kínál. Már a belépésnél finom virág -
illat fogad minket, majd a nyugodt hangulat megteremté-
séhez illóolajok, füstölők járulnak hozzá. A kellemes ízekről
a Vörös Oroszlán teaház különleges teái, a friss gyümöl-
csök, a kezelésekhez kínált pezsgő és bor gondoskodik, mi-
közben relaxáló hatású zene segít a teljes kikapcsolódásban,
a bőrünket pedig melegített olaj, hűsítő krém, sima lávakő
vagy puha textília kényezteti.

Az érzékekre ható utazás a kezeléseken túl a wellness-
részlegben folytatódhat. Itt válogathatunk az infraszauna, a
különféle illatokat kínáló aromaszauna, a klasszikus finn
szauna, a jakuzzi és a garantáltan csúszásmentes, rögzített
kövekkel kibélelt Kneipp-medence közül. Itt található a ha-
mam is, ahol alulról fűthető mozaikágyon végzik a férfiak
kedvenc kezelését, a szappanhabos masszírozást. Végül 
a teaházban olvasgatni, teázni, pihenni lehet. A spa céges
rendezvényeknek is ideális helyszíne, ilyenkor személyre
szabott ajánlatot kapnak a megrendelők. És érkezzünk bár
egyedül vagy társaságban, tapasztalni fogjuk, hogy a töké -
letes kikapcsolódáshoz a legrövidebb út a Magnolia Day
Spán keresztül vezet! (x)
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Rejtőzik Budapest szívében, a Parlament mellett egy varázslatos világ, 
a Magnolia Day Spa. Aki ide belép, egyszerűen létformát vált: a hétköznapok 

rohanásából a tökéletes nyugalom szigetére kerül.

Magnolia Day Spa
1054 Budapest, Zoltán u. 3.
Telefonszám: +36 (1) 269 0610
E-mail: info@magnoliadayspa.hu
Web: www.magnoliadayspa.hu
Nyitva tartás: 
hétfő–vasárnap 9.00–21.00
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A tökéletes nyugalom szigete


