Италианско
SPA BEAUTY
ОБОРУДВАНЕ
SPA Концепция

Мисия и Стратегия ISO BENESSERE

IsoBenessere предлага high-tech
иновативни решения за wellness
и уникални емоции на гостите в
SPA и beauty-центровете си.

Многофункционалните характеристики
и италианският дизайн правят нашите
модели уникални. Уелнес, а не просто
кушетка за SPA терапии. Цялостна
КОНЦЕПЦИЯ и ЕМОЦИОНАЛНО
ПРЕЖИВЯВАНЕ.

ЦЕЛ

ИНДИВИДУАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВСЕКИ КЛИЕНТ:
Пълен wellness цикъл за Вашето SPA
Пълен цикъл - цялостен дизайн и реализация с
продуктите на ISOBenessere.
Индивидуален фокус
Индивидуални решения за всяко изискване и тип
Спа и естетичен център.

Пълна пред- и след- продажбена подкрепа
Благодарение на нашия опит – над 25 години в уелнес и
beauty сектора, ние предлагаме пълно обслужване,
стъпка по стъпка - планиране, консултации, монтаж,
обучение и поддръжка.
Световно изградена мрежа „Продажби и обслужване“.

Типове центрове и СПА

Подход
СПА подходът се базира на специфичните характеристики на нашите
мултифункционални кушетки и уникалната „пътека“, която може да се създаде в центъра.
Всички останали елементи подпомагат и завършват цикъла.
Концептуален дизайн за всяко СПА
СПА подходът е различен за четирите основни типа СПА център; всеки клиент
разполага с множество варианти за избор от продуктовата ни гама, така че да преобладава
единият тип СПА пред останалите.
Уникални предложения за всеки тип СПА
СПА подходът позволява уникални бизнес предложения за всеки тип СПА;
гъвкавостта се свързва с възможността да се оферира цялостна концепция; оферти за центрове с
една единствена стая до центрове с три, четири или повече помещения.

ТИПОВЕ ЦЕНТРОВЕ И СПА
ТЕРАПИИ И УСЛУГИ +

Медико СПА

Термал СПА

СПА за хотели и курортни комплекси
Градски тип СПА & Day СПА

ТЕРАПИИ И УСЛУГИ –
РАЗМЕРИ –
1 или 2 ПОМЕЩЕНИЯ

РАЗМЕРИ +
3 ПОМЕЩЕНИЯ

4 ПОМЕЩЕНИЯ

5 ПОМЕЩЕНИЯ или ПОВЕЧЕ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЦЕНТРОВЕ И СПА
УСЛУГИ И ТЕРАПИИ +

ISO BENESSERE
КОНЦЕПЦИЯ

ISO BENESSERE
КОНЦЕПЦИЯ

ONE TO
ONEКонцепцията ONE TO ONE позволява на тези

COLLECTI
VE

центрове, които предлагат One-to-One терапия
(поради недостиг на помещения) да постигат
само с 2 работещи помещения възможно найдобри резултати с апаратура по отношение
на : мокра секция Спа & Natural СПА
УСЛУГИ И ТЕРАПИИ –
РАЗМЕР –
1 ПОМЕЩЕНИЕ

Концепцията COLLECTIVE позволя на тези центрове , които
разполагат с повече пространство и стаи (и все още
предпочитат обгрижването на един клиент, но с различни
процедури), да предложат индивидуална пътека, фокусирана
едновременно върху терапии и водни/масажни кушетки. Още
повече тази концепция позволява да се създаде „суха пътека“
само благодарение на кушетката, без да се ангажира
оператор.
РАЗМЕР +

2 ПОМЕЩЕНИЯ

3 ПОМЕЩЕНИЯ

4 ПОМЕЩЕНИЯ

5 ПОМЕЩЕНИЯ или ПОВЕЧЕ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЦЕНТРОВЕ И СПА
Концепция One To One BASIC от ISO
Benessere Acua + Equilibrium
Предимства и цели :

Концепция Collective BASIC от ISO Benessere
Senso + (Acua) + Crystal + Sabbia +
Vivaldi

•

Предимства и цели:

Тази концепция предлага : DETOX & CLEANSING
(Acua), DRAINAGE & REMINERALIZING, RELAXING и
MASSAGE, RELAXING & BALANCING, SLIMMING DRAINAGE & TIGHTENING, TONING - STRETCHING &
REVITALIZING (Equilibrium)

•

Тази концепция предлага: RELAXING & BALANCING, SLIMMING
– DRAINAGE & TIGHTENING, REVITALIZING - STRETCHING &
TONING (Senso), DRAINAGE & REMINERALIZING (Crystals),
DECONTRACTING MASSAGE (Sabbia), ENDORPHINIC - ENERGETIC
& EMOTIONAL (Vivaldi)

•

Oптимизация на работните процеси в кабинета: намаляване на разходите по терапията (без оператор или само в редки
случаи); повишаване на цената и печалбата от самата терапия (доходност), ускоряване и двоен резултат при комбиниране с
активен продукт и/или козметична линия

•

Оптимизация на мениджмънта: оптимизация на
време и разходи с възможност един оператор да
обслужва едновременно 2 кабинета (2 клиента на 2
различни терапии)

•

Повишава резултатността и индивидуалния подход : задължително води до превръщането на всеки клиент във верен
потребител и стимулира продажбите на продукти за домашна грижа, което е първата цел на всеки СПА и Уелнес център.

•

Поредицата терапии в един завършен цикъл: оптимизиране на
време и разходи, възможност за клиента в една терапия да се
наслади на няколко комбинирани процедури.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЦЕНТРОВЕ И СПА

Бизнес анализ на концепцията: примерна калкулация на печалбата
Представяне на кушетка Isobenessere в съществуващ цикъл – масажен цикъл
Средно / ден клиенти: 2-3 човека
С технологията ISOBenessere предлагате масаж и терапии с по-голям „терапевтичен“ ефект.
Следователно, за тези терапии цените се повишават от 5 на 15€, предлагат се повече услуги, целящи wellbeing .

От клиенти на терапии лице, центърът печели от 20 до 40€ допълнително / ден. Ако предлага допълнително и 1
релакс терапия - € 70/ ден, резултатът е следният:

20/40€ лице + 70 € терапия = 90/110 € повече/ден,
което означава: 1800/2200 €/месец (5 работни
дни/седмица)

КОНЦЕПЦИЯ за ЦЕНТРОВЕ и СПА – Градски SPA & Day SPA и хотели с градско СПА
УСЛУГИ +

УСЛУГИ 1 или 2 ПОМЕЩЕНИЯ

Градски SPA
Малки помещения, с 1 оператор.
Концепция One to one

3 ПОМЕЩЕНИЯ

4 ПОМЕЩЕНИЯ

5 ПОМЕЩЕНИЯ и ПОВЕЧЕ

С по-големи помещения
или с фитнес и мокра
зона.
Концепция Collective

Допълнително оборудване: Calido, Lumina, Aerius или Spot, Himalaya, Chic, Luxo, Note и/или Flag

КОНЦЕПЦИЯ за ЦЕНТРОВЕ и СПА - Градски SPA & Day SPA и хотели с градско СПА
УСЛУГИ +

УСЛУГИ 1 или 2 ПОМЕЩЕНИЯ

Ако центърът е доста малък и
без мокра зона:
Концепция One to One

3 ПОМЕЩЕНИЯ

4 ПОМЕЩЕНИЯ

5 или повече ПОМЕЩЕНИЯ

СПА в хотел и курортен комплекс
просторен и с най-малко 3/4 помещения: Концепция Collective

o

Зона с няколко помещения и
голяма релакс зона. Концепция
Collective

o

o

Допълнително оборудване: Calido, Lumina, Aerius или Spot, Himalaya, Chic, Luxo

КОНЦЕПЦИЯ за ЦЕНТРОВЕ и СПА– Термал СПА
УСЛУГИ +

УСЛУГИ 1 или 2 ПОМЕЩЕНИЯ

4 ПОМЕЩЕНИЯ

3 ПОМЕЩЕНИЯ

Ако центърът е доста малък,
препоръчваме солна стая – Salis – ако не
се предлага друг вариант на процедури с
инхалации. Концепция One to One

5 ПОМЕЩЕНИЯ или повече

Термал СПА
Големи помещения, хората чакат за масаж след инхалации.
Концепция Collective

o

o

o

Допълнително оборудване: Calido, Lumina, Aerius or Spot, Himalaya, Chic, Luxo

КОНЦЕПЦИЯ за ЦЕНТРОВЕ и СПА – Медико СПА
УСЛУГИ +

УСЛУГИ 1 или 2 ПОМЕЩЕНИЯ

3 ПОМЕЩЕНИЯ

4 ПОМЕЩЕНИЯ

5 ПОМЕЩЕНИЯ или повече

Обикновено
малки помещения.
Със
Salis
Chic, the
центърът
Usually smallс spaces
available. With
Salis
andи Chic,
centerизпълнява
концепцията
здравеof
и превенция.
enhances theзаconcept
health and prevention. Concept One to
Концепция One to One

Ако центърът е достатъчно голям, към
хотел, с мокра зона.
Концепция Collective

o
o

Допълнително оборудване: Calido, Lumina, Aerius or Spot, Himalaya, Luxo

ЛЕГЛО ACUA

Acua, wellbeing om вода
• Парна баня
• Шотландски душ
• Масаж
• Специални терапии тяло
• Калотерапия
• Хидротерапия

ЛЕГЛО ACUA
Терапия DETOX & PURIFYING
Парата в комбинация с редуващата се топла и студена вода от дюзи-джетове са процедура, позната от векове като
естествен детокс, за тонизирана и свежа кожа. Тя подсилва имунната система и микроциркулацията.
Silk Skin е една разкрасяваща терапия за тялото: подготвя кожата за почерняване, за специални поводи, за важни
вечери, така че човек да се чувства „добре в собствената си кожа“.
Acua представлява индивидуално СПА изживяване с Турска баня, шотландски душ (венотонична пътека) и
хромотерапия. Идеална процедура за спортуващи хора, за да се избегне акумулирането на киселина или да се
поглезите в топла и уютна прегръдка .
Холистична/Козметична терапия: 70 - минутна
ТЕРАПИЯ

ВРЕМЕ

ПРОДУКТ

ПРОЦЕДУРА

КОЛИЧЕСТВО

ПИЛИНГ

15 min.

Скраб със сол от
Мъртво море
+
Ароматно олио

Предварително затоплени сол от мъртво море и 10 ml.
масло се смесват и нанасят с масажни движения. Специално
внимание в зоните с по-груба кожа.

50 g
+
10 ml

МАСКА

25 min.

Кал от Мъртво море
+
Бяла кал

100 g
+
30 g

ШОТЛАНДСКИ ДУШ

10 min.

Нанесете предварително затоплената кал върху цяло тяло, с
изключение на зони лице и гърди, където нанесете бялата
кал (по-тонизираща). Маската действа 20 минути в
комбинация с парна баня.
Междувременно предложете масаж на главата.
Включете редуващи се топли и студени душове за 5 мин., за
да стимулирате дренажа. Отстранете остатъците от кал с
помощта на топла вода и ръчен душ Acua.

МАСАЖ
ЗАВЪРШВАЩА
ПРОЦЕДУРА

20 min.

Ароматно
олио

Финален масаж на тяло
Сервирайте топъл билков чай с очистващ ефект

30 ml

ЛЕГЛО ACUA
Естетична/Холистична Терапия Silk Skin : 40 минути
ВРЕМЕ

ТЕРАПИЯ
ПИЛИНГ

20 min.

ШОТЛАНДСКИ ДУШ

10 min.

МАСАЖ

10 min.

ПРОДУКТ
СКРАБ

ПРОЦЕДУРА
Нанесете с енергични движения и масаж скраб, като се
фокусирате върху загрубялата кожа за 10 min. Пуснете
парната баня за следващите 10 min.

КОЛИЧЕСТВО
50 ml

Включете редуващи се топли и студени душове за 5 мин., за
да стимулирате дренажа. Отстранете остатъците от продукта
с помощта на топла вода и ръчен душ Acua.
Масло или масажен
крем

Нежен масаж на цяло тяло

30 ml

SPA Circuit: 45 минути
ТЕРАПИЯ
ТУРСКА БАНЯ

ШОТЛАНДСКИ ДУШ

МАСАЖ

ВРЕМЕ

ПРОДУКТ

ПРОЦЕДУРА

20 min.

Клиентът лежи по гръб, отпуснат, в удобна позиция. Пуснете
подходяща музика и оставете парата нежно да почисти
кожата и релаксира мускулите за 20 min.

5 min.

Включете редуващи се топли и студени душове за 5 мин., за
да стимулирате дренаж в дълбочина, повърхностната
микроциркулация и имунната система.

20 min.

Масло или масажен
крем

Нежен масаж на цяло тяло

КОЛИЧЕСТВО

30 ml

ЛЕГЛО SENSO

Senso, еволюция в уелнеса
• Уелнес терапии в комбинация с
хромотерапия
• Хромотерапията може да се комбинира с
всеки вид процедура и масаж

ЛЕГЛО SENSO
Терапия:
РЕЛАКС & БАЛАНС
Тази хромотерапия може да се комбинира с всяка процедура и масаж.
Изключително подходяща за Ендорфин Масаж.
Green Light Blue Blue Green Yellow
Естетична/Холистична Терапия : 45 минути
ТЕРАПИЯ

ВРЕМЕ

ПРОДУКТ

ПИЛИНГ

10 min.

Деликатен и ароматен
скраб за тяло

МАСКА

25 min.

Хидратиращ и
подхранващ
бодирап

20 min.

Масажно масло или
крем с аромат на
цитрусови плодове

ДУШ

МАСАЖ

ПРОЦЕДУРА

Поставете върху водно легло Senso водоустойчив чаршаф
за еднократна употреба. Помолете клиента да легне
удобно.
Нанесете скраба, предварително затоплен, на цяло тяло и
масажирайте енергично, особено в участъците с позагрубяла кожа.
Без да отстранявате скраба, нанесете маската. Нанесете
продукта за бодирап, предварително затоплен, с голи ръци
или с помощта на мека четка. Завийте тялото във
водоустойчив чаршаф и оставете продуктите да подействат
за 20 min.
Щателно изплакнете тялото от продуктите с хладка вода
или с джетовете, като редувате топла със студена
вода
Релаксиращ масаж на цяло тяло

КОЛИЧЕСТВО

50 ml

100 ml

20 ml

ЛЕГЛО SENSO
Терапия
ОТСЛАБВАНЕ – ЛИМФЕН ДРЕНАЖ & СТЯГАНЕ
Orange Red Yellow Violet
Естетична/Холистична Терапия : 55 минути
ТЕРАПИЯ

ВРЕМЕ

ПИЛИНГ

10 min.

МАСКА

ДУШ
МАСАЖ

ПРОДУКТ

Скраб с водорасли
или сол

ПРОЦЕДУРА

Поставете върху водно легло Senso водоустойчив чаршаф
за еднократна употреба. Помолете клиента да легне
удобно.
Нанесете скраба, предварително затоплен, на цяло тяло и
масажирайте енергично, особено в участъците с позагрубяла кожа.
25 min.
Рап с водорасли или
Без да отстранявате скраба, нанесете маската. Нанесете
стимулиращ
продукта за бодирап, предварително затоплен, с голи ръци
метаболизма
или с помощта на мека четка, като отделите особено внимание
на проблемните зони. Завийте тялото във водоустойчив
чаршаф и оставете продуктите да подействат за 20 min.
Щателно изплакнете тялото от продуктите с хладка вода или
с джетовете, като редувате топла със студена вода
Масаж за лимфо дренаж на цяло тяло
20 min. Масажно масло или
крем с отслабващ или
детокс ефект

КОЛИЧЕСТВО

50 ml

100 ml

20 ml

ЛЕГЛО SENSO
Терапия
ТОНУС – СТРЕЧИНГ & ТОНУС
Yellow Rose
Естетична/Холистична Терапия : 55 минути
ТЕРАПИЯ

ВРЕМЕ

ПРОДУКТ

ПИЛИНГ

10 min.

Освежаващ или
лимфодренажен
скраб

МАСКА

25 min.

Тонизиращ рап
или студен
компрес

ДУШ
МАСАЖ

20 min.

Подхранващо
масажно олио
или крем

ПРОЦЕДУРА

Поставете върху водно легло Senso водоустойчив чаршаф
за еднократна употреба. Помолете клиента да се легне
удобно.
Нанесете скраба, предварително затоплен, на цяло тяло и
масажирайте енергично, особено в участъците с позагрубяла кожа.
Без да отстранявате скраба, нанесете маската. Нанесете
продукта за бодирап или компресите в проблемните зони.
Завийте тялото във водоустойчив чаршаф и оставете
продуктите да подействат за 20 min.
Щателно изплакнете тялото от продуктите с хладка вода или
с джетовете, като редувате топла със студена вода
Ревитализиращ масаж за цяло тяло

КОЛИЧЕСТВО

50 ml

100 ml

20 ml

МАСАЖНО ЛЕГЛО CRYSTALS

Crystals, с дъх на Хималайска сол
Ползите от Хималайската сол – повече
от 80 природни елемента за уелнес и
красота за кожата и цялото тяло.

МАСАЖНО ЛЕГЛО CRYSTALS

Терапия
ДРЕНАЖ & РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ
Изключително подходяща за подпомагане на дренажа и очистващия ефект от всеки масаж.
• Топлината спомага за изпаряването на полезните йони, които се вдишват
• Хромотерапията действа отпускащо на всички сетива и цялото тяло
• Може да се комбинира с всяка Anti Age терапия
Естетична/Холистична Терапия : 55 минути
ТЕРАПИЯ

ВРЕМЕ

ПИЛИНГ

10 min.

МАСКА

25 min.

ПРОДУКТ

Скраб със сол и
масло (или мед)

Дрениращ рап и
студен компрес

ДУШ
МАСАЖ

ЗАВЪРШВАЩА
ПРОЦЕДУРА

20 min.

Дрениращо
масажно олио или
крем

ПРОЦЕДУРА

Постелете върху леглото еднократен чаршаф от нетъкан текстил.
Помолете клиента да легне удобно.
Нанесете скраба, предварително смесен и затоплен върху цяло тяло.
Масажирайте енергично, особено в участъците с по-загрубяла кожа.
Без да отстранявате скраба, нанесете маската. Нанесете продукта за бодирап
или компресите в проблемните зони с голи ръце или с помощта на мека
четка. Оставете продуктите да подействат за 20 min.

Щателно изплакнете тялото от продуктите с хладка вода или с джетовете,
като редувате топла със студена вода
Релаксиращ масаж за цяло тяло
Сервирайте топъл билков чай

КОЛИЧЕСТВО

30 g
+
30 ml

100 ml

20 ml

МАСАЖНО ЛЕГЛО TABLE SABBIA
Sabbia, като пясъчни бани на брега.
Здравословните кварц и кристали излъчват топлина, която
провокира цялостен релакс и редуцира болките в костите,
мускулите, нервите и отпуска контракциите на малките
мускули.

МАСАЖНО ЛЕГЛО TABLE SABBIA

Терапия МАСАЖ АНТИ-КОНТРАКЦИИ
Кварцовото кристално легло е идеално за масажи с терапевтичен ефект.
• Бързо облекчение се постига с масаж при леки болки и неразположения от студеното време и/или повишената
влажност
• Sabbia е идеалното легло за релакс и масаж анти-контракции с топло, ароматно масло
• Правилната хромотерапия допринася за пълен релакс
Естетична/Холистична Терапия : 70 минути
ТЕРАПИЯ

АКТИВЕН МАСАЖ

МАСКА

ВРЕМЕ

ПРОДУКТ

15 min. Релаксиращо етерично
масло

25 min.

Енергизиращ /
стимулиращ
кръвотока

ДУШ

МАСАЖ

ЗАВЪРШВАЩА
ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА

Постелете върху легло Sabbia еднократен чаршаф от нетъкан
текстил. Помолете клиента да легне удобно.
Нанесете няколко капки от релаксиращото етерично масло по
протежение на тялото, по шията, в слънчевия сплит и всички
стегнати от мускулни крампи области. Направете бавен,
дълбок масаж, за да отпуснете мускулите.
Нанесете топлия рап върху тялото и оставете да действа 20 min.

КОЛИЧЕСТВО

3 ml

100 ml

Щателно изплакнете тялото от продуктите с хладка вода или с
джетовете, като редувате топла със студена вода
30 min.

Масажно масло или
крем

Постелете върху легло Sabbia еднократен ленен чаршаф или чаршаф от
нетъкан текстил и направете релаксиращ масаж с топло масло върху цяло
тяло.
Сервирайте ароматен топъл чай.

20 ml

МАСАЖНО ЛЕГЛО VIVALDI
Vivaldi, стремеж към чиста енергия.
• Аромотерапия: етеричните масла засилват действието на терапията
• Музикотерапията, с индивидуално подбрани текстове, създава хармонични
вибрации за wellbeing на тяло и дух

Изключителен продукт!

МАСАЖНО ЛЕГЛО VIVALDI
Терапия
ЕНДОРФИНИ - ЕНЕРГИЯ & ЕМОЦИЯ
Етерични масла за Wellbeing: Цитрусови масла за релакс, масла с пикантни подправки за енергия, масла от различни
видове дървета за възстановяване на баланса, Балсамови етерични масла (бор, мащерка, евкалипт … ) за тонус.
Витална Енергия: хармонията на звука, възприемана от слуховите рецептори и чрез вибрациите на тялото събужда
енергията на Чакрите. Всеки клиент се наслаждава на музика според индивидуалните му предпочитания.
Естетична/Холистична Терапия : 65 минути
ТЕРАПИЯ

ВРЕМЕ

СТАРТ

10 min.

ПИЛИНГ

10 min.

МАСКА

30 min.

ДУШ
SМАСАЖ

ЗАВЪРШВАЩА
ПРОЦЕДУРА

15 min.

ПРОДУКТ

ПРОЦЕДУРА

Смес от етерични масла Нека клиентът се разположи удобно върху легло Vivaldi. Изпълнете
+
подготвящ масаж
масажно олио
Нежен пилинг
Постелете върху леглото еднократен чаршаф. Помолете клиента да
легне удобно.
Нанесете рапа, предварително затоплен, върху цяло тяло с нежен
масаж. Не отмивайте.
ApНанесете с голи ръце маската върху цяло тяло. Загърнете тялото
Релаксиращ / Tонизиращ
ароматен
и оставете да действа до края на процедурата.
рап
Щателно изплакнете тялото от продуктите с хладка вода или с
джетовете, като редувате топла със студена вода.
Релаксиращ /
Tонизиращ
ароматен
крем или масло

Нанесете върху цяло тяло и направете завършващ масаж.

Сервирайте топъл чай

КОЛИЧЕСТВО

10 ml

30 ml

100 g

20 ml

КОНЦЕПЦИЯ Equilibrium, пълна емоция
Комбинация от масажно лего Equilibrium 3 in 1 и
мебелировка (светлинна стена Lumina, шкаф Calido, Aerius) цялостно решение за изпълнение на терапии и доставяне на
емоции.

EQUILIBRIUM

МАСАЖНО ЛЕГЛО SENSO
МСАЖНО ЛЕГЛО CRYSTALS

МАСАЖНО ЛЕГЛО SABBIA

ПРОДУКТИ

Salis, Хималайска стая
Модули за декориране на стаи,
покрити с тухлички хималайска сол.

Хималая, подмладяваща атмосфера
Стена от тухлички хималайска сол и
цветотерапия.

Изключителен продукт!

ПРОДУКТИ

Хималайски куб, wellness
мебелировка
Лесно се създава солна стая с
помощта на този куб.

НОВО!
Изключителен продукт!

ПРОДУКТИ
Flag и Note,
Удобството
на
файтона
в
ергономични форми
Насладете
се
на
иновативна
релаксация, изгубена в цветове.
Топлина, масаж и музика. Note
предлага музикални хармонични
вибрации за цяло тяло.

ПРОДУКТИ

Scic и Bella L, завинаги млади с фото-биостимулация
SCIC представлява горен модул с колаген терапия, който
се монтира над масажни кушетки или на стената. Bella L
е масажна кушетка за фотоподмладяване за цяло тяло.

ПРОДУКТИ

Lympha, нова интерпретация на мраморната
кушетка от класически хамам, за мокри процедури
Иновация е преоткриването на културното наследство на
wellbeing и адаптирането му към днешната
действителност.
Изключителен продукт!

