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Shirodara, Kamalaya
Wellness Sanctuary,
90 de minute, 120 Euro,
www.kamalaya.com

PENTRU O EXPERIENŢĂ MISTICĂ

PENTRU DETOXIFIERE TOTALĂ

PENTRU O AURĂ DE STRĂLUCIRE

Absolute
Sanctuary

Eranda Herbal Spa

Tratamentul-vedetă de la Eranda este inspirat din povestea reginei
Cleopatra, despre care se spune că dormea cu o mască de aur pe
chip. Mai spre zilele noastre, cosmetica a demonstrat că aurul are
proprietăţi miraculoase asupra pielii: înlătur` toxinele, pune sîngele
în mişcare, conferă elasticitate şi accelerează procesul de refacere a
celulelor. Japonezii de la IIYAKO sînt cei care au creat o mască facială
pe bază de pulbere din aur, folosită de terapeuţii de la Eranda pentru
exclusivistul Gold Facial. La final, rise and shine devine mai mult decît o
formulă de stil.

Nu vă lăsaţi seduse de frumuseţea şi luxul
acestei proprietăţi construite în stil marocan.
Nici de piscina imensă şi nici de sclipirea
mării la orizont. Absolute Sanctuary nu este
un luxos resort de vacanţă, ci o clinică de
detoxifiere în toată regula. De data asta nu
aveţi cum scăpa în cîteva ceasuri, căci un
pachet detox durează cel puţin trei zile. Doar
ca să vedeţi dacă puteţi rezista hidroterapiei
colonice din fiecare dimineaţă, regimului
alimentar strict, bazat doar pe fructe şi legume, şi interdicţiei de a consuma tutun, alcool sau cafea pe durata şederii aici. Pentru
efecte profunde şi spectaculoase, recomand
pachetul de şapte zile, la capătul căruia veţi
fi pierdut între 3 şi 5 kilograme, veţi avea o
circulaţie, o digestie şi un metabolism mai
bune, iar pielea va străluci de sănătate.

Pachet Detox 7 Days, Absolute
Sanctuary, de la 1.500 Euro,
www.absolutesanctuary.com

Spa. Wellnes. Thailanda.

Kamalaya Wellness Acestea sînt CUVINTELE-CHEIE care vă transportă
Sanctuary

Dacă titlul de Best Asian Spa şi distincţia de Spa
Personality of The Year atribuite fondatorului Kamalaya Wellness Sanctuary, Karina Stewart, nu sînt
de-ajuns, o şedinţă de Shirodara te va convinge că
ai ajuns într-un loc cu totul şi cu totul special. Unic,
de fapt, unde nu trebuie ratată experienţa Shirodara. „Shiro” înseamnă „cap”, „dhara” înseamnă
„curgere”, iar Shirodara este un adevărat tratament
regesc din magicul repertoriu ayurvedic, cu rădăcini
adînci în religia indiană. Înconjurat discret de o
muzică relaxantă, din care nu lipsesc sitarul şi flautele, un şuvoi cald de ulei aromat şi binefăcător îţi
mîngîie fruntea timp de o oră şi jumătate. La stînga,
la dreapta, la stînga, la dreapta, pînă cînd timpul
rămîne în suspensie şi mintea începe să zboare
prin galaxie. Shirodara, se spune, are puterea de a
deschide al treilea ochi. N-aş putea confirma asta,
în schimb, aş putea să vă asigur că terapia face
minuni împotriva stresului, depresiei şi oboselii
psihice, [i este o autentică resetare a creierului.

Asia-Pacific Journey,
120 minute, 100 Euro,
www.silavadeeresort.com
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HARPER’S BAZAAR

în INSULA KO SAMUI pentru a vă delecta cu cele
mai sublime experienţe de WELLBEING.

Text şi fotografii: Brăduţ Florescu

PENTRU ELIMINAREA STRESULUI

Silavadee Spa

Proprietarii de la Silavadee – care, în traducere,
înseamnă „printre pietre” – au găsit poate una dintre
cele mai spectaculoase locaţii de pe toată insula. Resortul este amplasat printre stîncile imense care, în
drumul către mare, parcă s-au oprit puţin să mediteze...
Frumuseţea locului este perfect compatibilă cu amabilitatea şi naturaleţea personalului – la nici 30 de ani, Khun
Thu, managerul spa-ului, îşi dirijează echipa calmă şi
zîmbitoare, de parcă ar fi făcut asta de cînd oceanul.
Terapia recomandată de noi, Asia-Pacific Journey, este
o combinaţie între ayurveda şi masajul hawaian Lomi
Lomi, pentru care se folosesc uleiuri de susan şi limetă.
Durează două ore, tratează insomnia, stresul şi anulează
efectele supărătoare ale jet lag-ului. Mi s-a părut prea
mult răsfăţ pentru a-l încerca pe pielea mea, iar manechinul care s-a supus supliciului a „indurat“ mîngîierea
parfumată a degetelor doar 10 minute, după care a
adormit, cu un zîmbet larg pe faţă. Era departe, între
Asia şi Pacific. Ne-a fost greu s-o aducem înapoi.

PENTRU O INFUZIE DE ENERGIE

Six Senses Hideaway

Pentru iubitorii de spa, masajul cu pietre fierbinţi constituie culmea
răsfăţului. Însă Keerana Sripongpunkul a considerat că un hot stone
massage obişnuit e prea puţin pentru clienţii super-exclusivistului spa pe
care îl conduce: „Pentru ca energiile să circule corect, trupul clientului
trebuie masat uniform. Ambele emisfere trebuie să primească aceeaşi
atenţie, aceeaşi căldură”. Aşa a apărut Secret La Stone, o combinaţie de
hot stone massage clasic şi masaj cu ulei, efectuat nu de una, ci de două
maseuze, în perfectă sincronizare. Pietrele fierbinţi sînt mai întîi plasate
pe centrii energetici, apoi plimbate uleios de-a lungul corpului, în sus şi în
jos, cu fineţe şi precizie. Privit din afară, tratamentul seamănă cu un dans
repetat pînă la perfecţiune. Secret La Stone acţionează asupra celor
şapte chakre pe care le purifică şi le trezeşte la viaţă, asigurînd organismului un flux energetic sănătos.

Secret La Stone,
Six Senses
Hideaway,
90 de minute,
160 Euro,
www.sixsenses.
com/Six-SensesHideawaySamui/

Gold Facial Signature
Treatment, Eranda
Herbal Spa, 90 de
minute, 130 Euro,
www.erandaspa.com

PENTRU SENZAŢII GOURMET

Beach Republic
În sfîrşit, cineva a reuşit să împace ciocolata cu silueta. E drept, a fost nevoie
de un compromis: ciocolata nu are voie
să intre în siluetă, ci doar s-o atingă.
Tratatul de pace s-a semnat la Beach
Republic, unul dintre cele mai cosmopolite resorturi din Ko Samui. Tratamentul Chocoholic Delight debutează
cu un scrub corporal cu ciocolată, care
este urmat de o împachetare cu două
sortimente de ciocolată. Mai departe,
un masaj cald şi parfumat cu ulei din
ciocolată, completat de o baie în jacuzziul acoperit cu orhidee proaspete
şi frunze de pandanus. Deşi imaginea unui trup învelit în ciocolată n-ar
ajunge pe coperta multor cărţi despre
traiul sănătos, trebuie să ne lepădăm
de prejudecăţi şi să recunoaştem că
ciocolata are proprietăţi detoxifiante
extraordinare. Chocoholic Delight nu
e o invitaţie la orgie, ci o modalitate
foarte sexy de a vă purifica organismul.
Apropo de purificare, era să uit un
amănunt: tratamentul este conceput
pentru cupluri. Aşadar sînteţi invitaţi să
vă purificaţi împreună!

Chocoholic
Delight for Two,
Beach Republic,
180 de minute,
220 Euro,
http://beachrepublic.com/spa.
html
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