
*Signature Shine Spa experience

Massages
GOLDEN SHINE PRIVILEGE * 
70 MINUTES 200.00 GEL | 45 MINUTES   120.00 GEL

 

PEARL SHINE PRIVILEGE FOR FACE AND BODY * 
70 MINUTES   | 230.00 GEL

HOT STONE MASSAGE 
60 MINUTES | 160.00 GEL

SPORTS MASSAGE   
30 MINUTES   90.00 GEL

CLASSIC MASSAGE  
30 MINUTES   75.00 GEL | 50 MINUTES   132.00 GEL 
80 MINUTES   174.00 GEL

SHINE MASSAGE  WITH AROMATHERAPY *  
60 MINUTES  |  140.00 GEL 

ANTI-CELLULITE MASSAGE
 30 MINUTES  80.00 GEL | 50 MINUTES  157.00 GEL

 Special algae, «Golden algae», capable to ingest 
and convert this precious metal, inhabit the seas. 
«Golden algae»: prevents and resists aging, protects 
DNA of skin cells, stimulates a metabolism, 
nourishes a skin with light and energy. Due to the 
tender golden shine your skin will glow, like an 
Olympus goddess. This body massage with golden 
nectar and golden wrapping leaves unforgettable 
impression. 

Complex exfoliation and a refined wrapping for a 
body with an essence of white pearls are 
supplemented with procedure of black pearls for a 
face. Nacre, the substance covering an internal 
surface of mollusks' shells, contains in its structure 
amino acids that contribute to the intensive 
moisturizing, raise elasticity and a tonus; improve 
the supply of oxygen to the tissues. The skin 
becomes more supple and delicate. After the 
procedure, whole body gets a pearl shine. 

Hot basalt stones warm the muscles as they are 
massaged onto the body. This deeply relaxing 
treatment releases tension from your head to your 
toes.

Focusing on specific areas of concern this 
treatment is ideal for athletes and people who 
require a massage that targets particular muscular 
problems.  

Helps to relieve pain and stress. Easy compressing 
movements in combination with e�ect from our 
selected oils will provide a full relaxation of a body 
or a separate zone (head, collar area/neck, back). 

Individual therapeutic massage for whole body, 
helping to remove blockings and to stimulate 
energy streams in an organism. Combining 
techniques of manual therapy and an aromatherapy, 
the therapist works with each charka zone and 
carries out energy support of an organism.

Accelerates metabolism, removes wastes, 
strengthens a blood flow and lymph flow, and thus 
slowly destroys so-called "orange-peel”.

PRICES INCLUDE VAT  

ოქროს შაინ პრივილეგია * 
 

გამოიყენება ზღვაში მობინადრე ”ოქროს 

წყალმცენარეები”, რომელთაც შეუძლიათ ამ 

ძვირფასი მეტალის ათვისება და გადამუშავება.  

”ოქროს წყალმცენარეები” თავიდან იცილებენ და 

ებრძვიან დაბერებას, იცავენ კანის უჯრედების დნმ-ს, 

ასტიმულირებენ მეტაბოლიზმს, კვებავენ კანს 

სინათლითა და ენერგიით. უნაზესი ოქროსფერი  

ნაწილაკების წყალობით კი თქვენი კანი იბზინებს   

ოლიმპუსის ქალღმერთების კანის მსგავსად. 

სხეულის ეს მასაჟი ოქროს ნექტარის გამოყენებითა 

და ”ოქროს წყალმცენარეებში” შეფუთვით 

დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებით აგავსებთ. 

მასაჟები

70 წუთი 200.00 ლარი | 45 წუთი  120.00 ლარი

სახისა და ტანის შაინ მარგალიტოვანი 

თერაპია   * 

 

კომპლექსური ექსფოლიაცია, სხეულის თეთრი 

მარგალიტოვანი შეფუთვა და სახის პროცედურა  

შავი მარგალიტის შრატით.  სადაფი ნივთიერებაა, 

რომლითაც დაფარულია მოლუსკების ნიჟარების 

შიდა მხარე, ის თავის შემადგენლობაში შეიცავს 

ამინომჟავებს, რომელიც ხელს უწყობს  ინტენსიურ 

დატენიანებას, ამაღლებს სიმკვრივესა და ტონუსს, 

აუმჯობესებს ქსოვილებში ჟანგბადის მიწოდებას.  

კანი უფრო ელასტიური და ნაზი ხდება.  პროცედურის 

შემდეგ მთელი ტანი იძენს სადაფის ბზინვარებას. 

70 წუთი | 230.00 ლარი

მასაჟი ცხელი ქვებით 
 

ცხელი ბაზალტის ქვები ახურებს კუნთებს და ხსნის 

დაძაბულობას მთელს სხეულში.  

60 წუთი | 160.00 ლარი

სპორტული მასაჟი 

სხეულის პრობლემატური უბნების მასაჟი, 

იდეალურია ათლეტებისათვის და მათთვის ვისაც 

აწუხებს კუნთების პრობლემები.  

30 წუთი | 90.00 ლარი

კლასიკური მასაჟი

ხელს უწყობს ტკივილის გაყუჩებას და დაძაბულობის 

მოხსნას. მსუბუქი მკუმშავი ილეთები, რომლებიც 

შეხამებულია ჩვენს მიერ შერჩეული ზეთების 

ეფექტთან, უზრუნველყოფენ სხეულის კონკრეტული 

ზონის სრულ დასვენებას (თავი, საყელოს ზონა, 

მუცელი, ფეხები, ზურგი). 

30 წუთი 75.00 ლარი | 50 წუთი - 132.00 ლარი  

80 წუთი 174.00 ლარი

შაინ მასაჟი არომათერაპიით   * 

ინდივიდუალური თერაპევტული მასაჟი მთლიანი 

სხეულისათვის, ხელს უწყობს ორგანიზმში 

ბლოკირებების მოხსნას და ენერგეტიკული 

ნაკადების სტიმულირებას. შეხამებულია მანუალური 

თერაპიისა და არომათერაპიის ტექნიკები. 

თერაპევტი მუშაობს თითოეულ ჩაკრის ზონაზე და 

უზრუნველყოფს ადამიანის ენერგიით დამუხტვას. 

60 წუთი 140.00 ლარი 

ანტიცელულიტური მასაჟი

აჩქარებს ნივთიერებათა ცვლას, გამოჰყავს შლაკები, 

აძლიერებს სისხლის და ლიმფის მიმოქცევას, 

ამასთან თანდათანობით შლის ე.წ. „ფორთოხლის 

ქერქს”  

30 წუთი 80.00 ლარი/ 50 წუთი 157.00 ლარი

*შაინ სპას საფირმო პროცედურა  

ფასი შეიცავს დღგ-ს

Facials
KOBIDO ANTI-AGEING FACIAL MASSAGE
30 MINUTES  | 90.00 GEL

 

EXPRESS MASK
40 MINUTES | 110.00 GEL

SHINE FACE *  

70 MINUTES | 140.00 GEL

SPECIAL PROCEDURE ONLY FOR MEN-“FOR MEN” 
70 MINUTES | 150.00 GEL

This massage provides an incredible feeling of deep 
relaxation and wellbeing with highly beneficial anti-
ageing properties. Once reserved for royalty, this 
special technique adds to the “lifting and firming” 
e�ect from the facial itself.

Works against visible signs of ageing, providing an 
extra supply of lipids to the skin and re-densifying it. 

Hypoallergenic, dermatologically tested treatment 
for sensitive skin. Odorant and allergens free. This 
pleasant procedure, based on phytoactive extracts 
and d-sensitive complexes will soften and freshen 
the skin: burning sensation, redness, sti�ness and 
itching instantly disappear.  

After salutatory ritual, you will take pleasure from 
the refreshing - exfoliating gel, saturated with 
serum of pure vitamin C, which will unblock pores 
and tone up the skin. The next step will be the 
putting the mask from black clay, that will give 
opaque shade, simultaneously done with 
compression massage of hands and feet. This 
renovating procedure for face comes to an end with 
rubbing in of light protective emulsion.

Hands & Feet
SHINE HANDS *  
20 MINUTES   | 60.00 GEL

An indulgent yet deeply restorative treatment for 
dry, hardworking and out of condition hands, that 
leaves them looking and feeling irresistible to touch.  

SCALP AND HAIR
15 MINUTES   | 41.00 GEL
Restore health, shine to dull, lifeless hair, and 
indulge with a recharging scalp massage to still the 
mind. 

SHINE FEET * 
30 MINUTES | 70.00 GEL

A unique method of impact on the body by 
stimulating the reflex points, located on the feet. 

*Signature Shine Spa experience

PRICES INCLUDE VAT  

„KOBIDO“- დაბერების საწინააღმდეგო 

სახის მასაჟი  

 

ეს იაპონური  მასაჟი ახდენს ემოციების დაბალანსებას, 

იძლევა ზოგადი განტვირთვისა და რელაქსაციის 

შეგრძნებას, იღებს ტოქსინებს სახის კანიდან, უბრუნებს 

მას ჯანმრთელ და ბუნებრივ ფერს, ხელს უწყობს 

ნაოჭების გასწორებას და აახალგაზრდავებს მას. 

სახის პროცედურები

30 წუთი | 90.00 ლარი

შაინ სახე * 

ჰიპოალერგიური, დერმატოლოგიურად შემოწმებული 

პროცედურა მგრძნობიარე კანისათვის, ოდორანტების და 

ალერგენების შემცველობის გარეშე. ეს სასიამოვნო 

პროცედურა,  დაფუძნებული ფიტოაქტიურ  ექსტრაქტებზე 

და ვიტამინ-დ მგრძნობიარე კომპლექსებზე, დაარბილებს  

და  გამოაცოცხლებს თქვენს კანს: ის მყისიერად 

გააქრობს სიწითლეს, ნამზეურისგან გამოწვეულ 

დამწვრობას, გადაჭიმულობასა და ქავილს. 

70 წუთი | 140.00 ლარი

სპეციალური პროცედურა მხოლოდ 

მამაკაცებისათვის- “FORMEN”: 

თავდაპირველი რიტუალის შემდეგ თქვენ შეიგრძნობთ 

განსაკუთრებულ გამოცოცხლებას ექსფოლიატორული 

გელების მეშვეობით, რომლებიც გაჟღენთილია C-

ვიტამინის შრატით. ეს პროცედურა განბლოკავს 

დახურულ ფორებს და აღადგენს სახის ტონს. შემდეგი 

ნაბიჯი შავი თიხის მასკაა, რომელიც  ხორციელდება 

ხელისა და ფეხის მასაჟის თანხლებით.  სახის ეს 

აღმდგენი პროცედურა  სრულდება მსუბუქი დამცავი 

ემულსიის შეზელვით. 

70 წუთი |150.00 ლარი ექსპრეს მასკა

ებრძვის დაბერების ნიშნებს, ამკრივებს კანს და 

უზრუნველყოფს მას დამატებითი ლიპიდების მარაგით. 

40 წუთი | 110.00 ლარი

თავი და ტერფი
შაინ ხელები     * 

მშრალი და დახეთქილი ხელის კანის აღმდგენი 

პროცედურა, რომლის შემდეგაც თქვენი კანი კვლავ 

აბრეშუმივით გლუვი და ხავერდოვანი გახდება.  

20 წუთი | 60.00 ლარი   

თავი და თმა  

თავის მასაჟი განაახლებს ფერმკთალ და უსიცოცხლო 

თმას  და დაუბრუნებს მას ჯანმრთელობასა და 

ბრზინვარებას.  

15 წუთი | 41.00 ლარი

შაინ ტერფებისა და წვივების 

რეფლექსოგენური მასაჟი * 

ორგანიზმზე ზემოქმედების უნიკალური მეთოდი, 

გულისხმობს ფეხებზე განლაგებული რეფლექსოგენური 

ზონების სტიმულაციას. 

30 წუთი | 70.00 ლარი

*შაინ სპას საფირმო პროცედურა  

ფასი შეიცავს დღგ-ს

Special Treatments
CHOCO-THERAPY
60 MINUTES   | 170.00 GEL

 
PROGRAM “LIPO STOCK” 
60 MINUTES  | 170.00 GEL

This procedure ensures restoration of body lines, 
fights against peach skin e�ect on the body, 
nourishes, regenerates, moisturizes and smoothes 
skin, elevates the tonus, while chocolate odor 
cheers up your spirit.

Intensive program for slimming the silhouette and 
the first anti-cellulite treatment that protects 
against oxidative stress and accelerates the 
removal of localized fat deposits. 

BODY MODELING AND NUTRITION
60 MINUTES  | 160.00 GEL

 

Feel instant relief due to the well-known healing 
properties of Aloe Vera. This refreshing program is 
ideal for the moisturizing and nourishment of a skin 
after exposure to sunlight. After the massage, thin 
continuous film is left on the skin, which creates a 
feeling of comfort and protection.

HAMMAM MASSAGE
 30 MINUTES  90.00 GEL | 50 MINUTES  130.00 GEL

After peeling the body with mitten "Kese" and foam 
massage in our luxurious Hammam update, you will 
feel the renovation and surge of vitality. 

PRICES INCLUDE VAT  

შოკოთერაპია

 

ხსნის სტრესს, დადებითად მოქმედებს ადამიანის გუნება-

განწყობაზე, ხელს უწყობს ძალების აღდგენასა და 

ნივთიერებათა ცვლის გაძლიერებას. ამავე დროს, 

კოფეინის შემცვლელობის წყალობით აახალგაზრდავებს, 

წმენდს და ჭიმავს კანს, რის შედეგადაც მცირდება 

პიგმენტური ლაქები და გამონაყარი. 

სპეციალური პროცედურები

60 წუთი | 170.00 ლარი

პროგრამა “LIPO STOCK”

სილუეტის  მოდელირებისა  და ანტი-ცელულიტური 

ინტენსიური პროცედურა, რომელიც იცავს სხეულს 

ოქსიდანტური ზემოქმედებისაგან და აჩქარებს 

ლოკალიზებური ცხიმოვანი დაგროვების დაშლას. 

60 წუთი | 170.00 ლარი

ჰამამის მასაჟი

ჩვენ საუცხოო ჰამამში სხეულის ქისით გაწმენდისა და 

ქაფიანი მასაჟის შემდგომ თქვენ თავს იგრძნობთ 

სრულიად განახლებულად და სიცოცხლით სავსედ. 

30 წუთი  90.00 ლარი | 50 წუთი  130.00 ლარი
სხეულის მოდელირება და კვება  

 

შეიგრძენით მყისიერი შვება, გამოწვეული ცნობილი 

ალოე ვერას სამკურნალო თვისებებით. ეს 

განმაახლებელი პროგრამა იდეალურად გამოიყენება 

კანის დასატენიანებლად და საკვებად მზის სხივების 

ზემოქმედების შემდეგ. მასაჟის შემდეგ კანზე რჩება 

თხელი აპკი, რომელიც ანიჭებს მას კომფორტისა და 

დაცულობის შეგრძნებას.   

60 წუთი | 160.00 ლარი

ფასი შეიცავს დღგ-ს

ჯავშანი 

უმჯობესია თქვენი ვიზიტი სპა ცენტრში წინასწარ 

დაგეგმოთ რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენს მიერ 

შერჩეული პროცედურა ან თერაპისტი თქვენი მოსვლის 

დღისათვის ნამდვილად ხელმისაწვდომია. არსებული 

დატვირთვის ფარგლებში ჩვენ ასევე ყოველთვის 

მოხარული ვიქნებით მივიღოთ მომსახურების დღეს 

გაკეთებული ჯავშანი ან მომსახურება გავუწიოთ 

წინასწარი ჯავშანის გარეშე მოსულ სტუმარს. დაჯავშნისას 

სავალდებულოა  სასტუმროს ოთახის, საკრედიტო 

ბარათის ან ტელეფონის ნომრის მითითება.   

გაუქმების პოლიტიკა

სრული თანხის გადახდის თავიდან აცილების მიზნით 

აუცილებელია ცალკეული რეზერვაციების მინიმუმ 4 

საათით ადრე გაუქმება ან შეცვლა პროცედურაზე 

დაგვიანებით მოსვლის  შემთხვევაში კი ჩვენ 

შესაძლებელია იძულებული გავხდეთ შევამციროთ 

თქვენი პროცედურის ხანძლივობა, მაგრამ 

გადაგახდევინოთ სრული საფასური.

გამოყავით დრო

გამოყავით საკმარისი დრო საკუთარი თავისათვის და 

დაგეგმილი პროცედურების ჩატარებამდე ისიამოვნეთ 

ორთქლის ოთახებით, საუნათი, ჰამამით და საცურაო 

აუზით. ყველაფერი ეს მოადუნებს და გაახურებს თქვენს 

კუნთებს და ჩვენს დანარჩენ პროცედურებთან და 

მომსახურებასთან ერთობლიობაში მოახდენს დამატებით 

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელ ეფექტს თქვენს 

ორგანიზმზე. ჩვენ გირჩევთ მოხვიდეთ  პირველი 

პროცედურის დაწყებამდე 30-60 წუთით ადრე. პატივი 

ეცით საკუთარ თავს და სხვებსაც და გამორთეთ თქვენი 

საკომუნიკაციო საშუალებები სპას, გასახდელების, 

ფიტნესს კლუბის ან სპა ცენტრის ნებისმიერ სხვა 

ტერიტორიაზე შესვლამდე.

სასაჩუქრე სერთიფიკატები 

„შაინ სპა“ სასაჩუქრე სერთიფიკატების შეძენა 

შესაძლებელია გამაჯანსაღებელი ცენტრის რეცეფციაში.  

 Schedule your appointments in advance to ensure 
your preferred treatment or therapist is available. 
Bookings made on the day of service and walk-in 
appointments are always welcome, based upon 
availability. All reservations must be secured with a 
hotel room number or major credit card and 
telephone number.

RESERVATIONS CANCELLATION POLICY
4-hours’ notice is required for changes or 
cancellations in order to avoid full payment. 
Arriving late for a service may require us to shorten 
the length of your treatment, with full charges 
applied.

 Give yourself plenty of time to enjoy the steam, 
sauna, hammam or swimming pool prior to your 
services. This will relax and warm the muscles, 
which will aid in the therapeutic benefits of all your 
treatments and services. We suggest arriving 30-60 
minutes prior to your first service. Respect yourself 
and others by turning o� communication devices 
prior to entering the spa, locker rooms, fitness and 
treatment areas.

TAKE TIME GIFT CERTIFICATES
Shine Spa for Sheraton gift certificates
are available for purchase at the spa front desk. 

 
SHERATON BATUMI HOTEL
Rustaveli str. 28, Batumi  
6000, Georgia
T 995 422 229 000 
F 995 422 229 029 
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