
dia 1

Arribada a les 12:00h a l’hotel , check – in (possibilitat de early check-in sense càrrec).

Suc verd Detox de benvinguda en el Piano bar.

Esmorzar  al restaurant temàtic.

Circuit Hidrotermal (guiat segons recomanacions) màx. 3 hores
L’aigua calenta, els dolls, bombolles,... aporten múltiples beneficis en el cos: tonificar la pell, relaxar la 
musculatura, estimular la circulació sanguínia... Les saunes, la terma i el hamman ajuden en el procés 
d’eliminació de toxines, purifiquen la pell i afavoreixen el millor funcionament de les vies respiratòries.

Berenar al Biomar Spa 

Bamboo scrub (30 min.)
Exfoliant corporal compost de micro fibres de bambú, micro-esferes i olis essencials de sàndal, clau, mirra, 
encens, cardamomo i pebre negre. Exfolia i mineralitza, eliminant les cèl·lules mortes i impureses de la pell.

Algotherapy mask  (30 min.)
Mascarilla corporal composta per tres algues: Fucus Vesiculosus, Spirulunas i Laminaria Digitata. Té un alt poder 
desintoxicant i mineralitzant, així com propietats depuratives, regeneradores, calmants i hidratants.

 Gym , Sessió “personal trainer” 50min. (opcional)

Sopar al  restaurant temàtic.

by Natura Bissé
PAQUET BIOMAR DETOX DELUXE

3 dies
3 dies de luxe... un complet pla Detox per al seu cos. Tractaments corporals i facials realitzats amb 
productes exclusius de Natura Bissé, combinats amb els nostres menús dietètics elaborats, a consciència, 
per professionals en nutrició. 3, 2, 1... Biomar li espera!



dia 2

by Natura Bissé
PAQUET BIOMAR DETOX DELUXE

3 dies

Suc verd abans del berenar a l’habitació.

Berenar al menjador principal. Servit en carret totalment personalitzat. 

Bany  amb sals de Te verd  (15 min.)
Banyera de hidromassatge, amb bombolles i jets, que realitzen un agradable massatge des dels peus fins a 
l’esquena. Les sals de te verd proporcionen una agradable aroma, i sobretot, les seves propietats altament 
lipolítiques, reductores i drenants. 

Berenar a mitjan matí al Biomar spa.

Spa Massage Detox (45 min.)
Massatge realitzat amb Spa Massage cream, a força de aloe vera, gelea reial i extracte d’algues marines Fucus, 
amb gran poder reductor, anticel·lulític,  reafirmant i hidratant. Manipulacions específiques que ajuden a 
potenciar l’acció desintoxicant i remodelant en totes les zones a tractar.

 Esmorzar al restaurant temàtic.

Circuit Hidrotermal (guiat segons recomanacions) màx. 3 hores.

 Berenar al Piano bar.

Caminada per parc natural o amb bicicleta (amb “personal trainer” 50min. (opcional).

Sopar al restaurant temàtic.



dia 3

by Natura Bissé
PAQUET BIOMAR DETOX DELUXE

3 dies

Suc verd abans del berenar a l’habitació.

Berenar al menjador principal. Servit en carret totalment personalitzat.  

Facial Detox (75 min.)
Completa higiene facial realitzada amb productes exclusius de Natura Bissé, destinats a netejar, purificar i 
desintoxicar la pell, així com aportar-li la hidratació i lluminositat que necessita. Es realitza una neteja, peeling, 
extracció, elixir, massatge “detox” drenant i mascarilla. 

Berenar a mitjan matí al Biomar spa.

Circuit Hidrotermal (guiat segons recomanacions) màx. 3 hores.

Esmorzar al restaurant temàtic.

Late Check out inclòs i tarda lliure!



by Natura Bissé

Condicions:
Preus per persona amb IVA inclòs. Preu del paquet sense allotjament. 

Pot afegir el paquet durant el procés de reserves. 
Tots els serveis de menjar poden realitzar-se a l’habitació sense càrrec.

Early check-in &  late check out subjectes a disponibilitat.
Consultar annexo menú , qualsevol cosa que no sigui de la seu agrat, 

per favor indiqui-ho i l’hi adaptarem.

Preciu paquet: 259 € 
Amb personal trainer: 334 €

PAQUET BIOMAR DETOX DELUXE 3 DIES


