CARTA DE
TRACTAMENTS
I SERVEIS

RESERVA I CONTACTE
El nostre equip d’atenció a client (recepció) podrà recomanar-te
i programar l’experiència perfecta a:
T. +376 800 990 · club@caldea.com

ARRIBADA
Et recomanem que arribis 15 minuts abans de l’hora reservada.
Si arribes tard, lamentablement ens veurem obligats a retallar
el temps de servei i aplicar el preu total.

PREPARACIÓ DE LA VISITA
Et recomanem que accedeixis a la cabina en barnús i banyador o roba interior.

ANUL·LACIÓ · MODIFICACIÓ
Les anul·lacions i/o modificacions s’hauran de comunicar amb un mínim de 2
hores d’antelació. En cas contrari, es facturarà l’import íntegre del servei.

CARTA DE TRACTAMENTS I SERVEIS CLUB CALDEA

Tots els tractaments es realitzen a INÚU. Els preus són amb el descompte de soci ja aplicat. Tots els forfets són personals i intransferibles i tenen data de venciment.			

MASSATGES

Forfets massatges

PARCIAL/PARCIAL SOTA AIGUA.

30 min.

37,50 €

160 € (5 massatges)
300 € (10 massatges)

GENERAL.

60 min.

59,25 €

252 € (5 massatges)
474 € (10 massatges)

100% A MIDA SOTHYS.

60 min.

59,25 €

-

REFLEXOLOGIA PODAL.

30 min.

37,50 €

-

45 min.

55 €

233,75 €
(5 massatges)

Cames i esquena.

Braços, cames i esquena.

NOVETAT

Preu

MASSATGE MUSCULAR FOCALITZAT.
Combat el dolor muscular
i relaxa la zona adolorida.

MASSATGES DEL MÓN
DOJI. Amb espelmes

Preu

30 min.

37,50 €

-

30 / 60 min.

37,50 € / 59,25 €

-

THAI. General

60 min.

59,25 €

-

BAMBÚ. Amb canyes de Bambú

60 min.

68 €

-

90 min.

70,50 €

-

Preu

Forfet tractaments ayurvèdics

XIATSU. Parcial/general

AFRICAN GOMMAGE.

Hammam, exfoliació, massatge cranial
i hidratació

TRACTAMENTS AYURVÈDICS
INDIAN HEAD & FACE.

Massatge de cap i cara. Alliberar els chakres.

ABHYANGAM.

Massatge corporal parcial o general.
Oli tebi relaxant, millora la circulació.

ELAKKIZHI.

30 min.

37,50 €

30 / 60 min.

37,50 € / 68 €

159,50 €
(5 tractaments 30 min)
289 €
5 tractaments 60 min)

60 min.(1)

68 €

Massatge general amb oli calent seguit d'un
massatge amb pindes calentes.

75 min.(1)

98 €

-

UDVARTHANAM. Exfoliació i massatge

75 min.(1)

98 €

-

SHIRODHARA. Massatge cos sencer

75 min.(1)

113 €

-

90 min.(1)

127,50 €

-

Preu

Abonament

Massatge relaxant amb pindes calentes.

KATEEVASTHY.

i degoteig d’oli temperat al front

ANTI VOAGE FATIGA. Teràpia per alleugerar
l’estrès que combina Abhyangam (30 min.),
Elakkizhi (30 min.) i Shirodhara (30 min.)
ALTRES SERVEIS
ENTRENAMENTS PERSONALS
Sessió de fitness, pilates reformer,
ioga o classe de natació,

60 min.

40 €

190 € (5 sessions)
290 € (8 sessions)

Sessió duo*

60 min.

-

224 €/pers. (8 sessions)

* En el cas que només 1 dels clients realitzi el servei, es descomptarà igualment una sessió als dos usuaris

ESTÈTICA

Preu

Depilacions (facial i corporal)

-

Consulta el preus

Pestanyes (tinc, permanent, lifting)

-

Consulta el preus



El temps del Forfet Club es pot desglossar en diversos tractaments, però els tractaments marcats amb (1) tenen un suplement
Exclusiu socis
Possibilitat de massatge duo



CARTA DE TRACTAMENTS I SERVEIS CLUB CALDEA

Tots els tractaments es realitzen a INÚU. Els preus són amb el descompte de soci ja aplicat. Tots els forfets són personals i intransferibles i tenen data de venciment.			

TRACTAMENTS DE BELLESA
FACIAL

45 / 75 min. 42,75 € / 69,75 €

HYDRA3HA HYALURONIC. Hidrata, omple i rejuveneix.

45 / 75 min.

JEUNESSE. Antiedat i lifting.

45 / 90 min. 42,75 € / 74,25 €

Bàsic (opció específic home)/intensiu

RADIANCE. Lluminositat i antiedat despigmentant
(1 sessió per setmana)

200,50 €
(3 sessions de 90 min.)

-

433,50 €
(8 sessions de 60 min.)



45 min.

47,25 €

-



absorció d'impureses seborreiques, exfoliació i
purificació

60 min.

55 €

-



OXIGENANT. Neteja i oxigenació de temporada

60 min.

63,75 €

-

Preu

Forfet bellesa corporal

CRYO EYE CONTOUR. Correcció de signes de fatiga i efecte
antiaging a l'àrea del contorn dels ulls

CORRECTION. Correcció de les imperfeccions amb

PRESSOTERÀPIA

20 min.

-

135 €
(10 sessions)



LPG

35 min.

-

378 €
(10 sessions)



EXFOLIACIÓ SUCRE I SAL

45 min.

40 €

-



ATHLETICS. Tractament escalfador pre entrenament o

45 min.

47,25 €

200,85 €
(5 sessions)



ATHLETICS NUTRI RELAXANT.

60 min.

63,75 €

-

EMBLEMA APRIMAMENT. Anticel·lulític

60 min.

63,75 €

270,95 €
(5 sessions)

INDONÈSIA ANCESTRAL. Massatge i ritual respiratori

60 min.

63,75 €

-

RITUAL JAPONÈS HANAKASUMI.

60 min.

63,75 €

-

cames lleugeres post entrenament

Tractament drenant.

Exfoliant i massatge de peus

TRACTAMENT 100% A MIDA. Bàsic/intensiu
NOVETAT

42,75 € / 69,75 €

188,35 €
(3 sessions de 75 min.)

60 min.

CORPORAL

75 / 90 min. 69,75 € / 74,25 €

MADEROTERÀPIA
TRACTAMENT FACIAL O CORPORAL

Descontracturant i relaxant amb elements de fusta

NOVETAT

Forfet bellesa facial

DETOX ENERGIE. Neteja i oxigenació. Bàsic/intensiu
Bàsic/intensiu

NOVETAT

Preu

-



Preu

60 min.

INDIBA DEEP BEAUTY

60 €
Preu

Indicat per rejoveniment de la pell, reafirmació,
remodelació, tonificació, oxigenació, hidratació i benestar.

Forfet 5
sessions
Indiba
+ 1 regal

Forfet 10
sessions
Indiba
+ 2 regal

INDIBA 30. Per petites zones facial o corporal.

30 min.

35 € (1)

150 €

225 €

INDIBA 45. Per zones localitzades facial o corporal

45 min.

48 € (1)

215 €

380 €

INDIBA 60. Corporal o antiedat facial

60 min.

60 € (1)

275 €

500 €

MONOGRÀFIC INDIBA. Tractament integral facial i corporal

90 min.

90 € (1)

400 €

700 €

FORFETS TRACTAMENTS
EXPERIÈNCIA SENSORIAL
FORFET CLUB
Exclusiu socis

Possibilitat de massatge duo



Preu

60 / 90 min.

63,75 € / 71 €

300 min.

252 €
Vigent fins al 30/11/2022



