
“L’experiència inclou el circuit termal 
SENTROPIA amb diferents banys d’aigua 
calenta, templada i freda. Terma romana, 
hammam i pediluvi, tot combinat amb una 
dutxa bitèrmica i una pluja d’olis essencials 
a l’aroma de rosa, per entrar en un estat pur 
de relaxació i desconnexió.

Tot seguit una hidratació corporal que 
finalitzarà amb un massatge a l’oli d’ARGAN 
facial i corporal. 

Et proporcionarà importants vitamines, 
minerals, àcids grassos i antioxidants a la 
teva pell, així com la prevenció de l’envelli-
ment prematur.

Aconseguiràs doncs una hidratació tant 
facial com corporal alhora que viatjaràs en 
un estat d’autèntica relaxació…

Per assaborir bé les sensacions rebudes et 
podràs evadir a la zona “relaxarium” del 
SENTROPIA amb un agradable té.”

La combinació perfecta per aconseguir una 
sensació de renovació i benestar tant físic 
com mental.

Comences el tractament amb 15’ de 
hammam per obrir els porus de la pell i 
començar a entrar en un estat de profunda 
relaxació.

Seguidament una exfoliació en profunditat 
amb un peeling de temporada per eliminar 
impureses i deixar la pell suau i llesta per al 
massatge.

A continuació un massatge amb oli de 
llimona que et durà amb els  seus efectes 
d’aromateràpia a ajudar-te a millorar l’estat 
d’ànim i vitalitat alhora que genera calma i 
quietud ajudant a la concentració.

Tot seguit un massatge cranial amb 
mascareta capil·lar de cítrics que activa els 
punts “marma” del cuir cabellut a més 
d’hidratar a fons el cabell.

Per assaborir bé les sensacions rebudes et 
podràs evadir a la zona “relaxarium” del 
SENTROPIA amb un agradable té.

El servei inclou una exfoliació facial amb 
sal del Himalaya on notaràs com es renova 
la teva energia gràcies a la extraordinària 
composició de la sal i els efectes detoxifi-
cants i purificats que posseeix.

A continuació t’aplicarem una mascareta 
facial per nodrir la teva pell i entrar en un 
estat pur d’autèntica relaxació.

Tot seguit, rebràs un massatge aromàtic 
facial on podràs escollir l’aroma que més 
t’apeteixi en aquell moment: llimó, taronja, 
rosa o lavanda.

Per assaborir bé les sensacions rebudes et 
podràs evadir a la zona “relaxarium” del 
SENTROPIA amb un agradable té.”

“L’experiència inclou el circuit termal 
SENTROPIA amb diferents banys d’aigua 
calenta, templada i freda. Terma romana, 
hammam i pediluvi, tot combinat amb una 
dutxa bitèrmica i una pluja d’olis essencials a 
l’aroma de rosa, per entrar en un estat pur de 
relaxació i desconnexió.

Tot seguit gaudireu d’un massatge a la cabina 
Luxor durant 50’ per als dos alhora que us farà 
viatjar a la més profunda relaxació.

Un cop acabat, disposeu d’un exòtic  bany a 
l’exclusiu jacuzzi privat del SENTROPIA acom-
panyat d’una copa de cava i uns bombons de 
xocolata amb taronja...

Tot un ritual que us unirà de sensacions 
infinites….
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