
 
 

  Masažai     
    

MA01 Viso kūno šveitimas (su parinktu šveitikliu) 20 min. 15 € 

MA02 Įvairių kvapų atpalaiduojanti masažinė vonia dviem 30 min. 15 € 

MA03 Kūno šveitimas su parinktu šveitikliu ir įtrynimas aliejumi  40 min. 17 € 
      

 KŪNO DALIES MASAŽAI   
MA04 Pėdų masažas 15 min. 9 € 

MA05 Nugaros masažas vaikui 20 min. 9 € 

MA06 Galvos ir pečių juostos masažas 20 min. 10 € 

MA07 Povandeninis masažas 25 min. 15 € 

MA08 Nugaros masažas 30 min. 17 € 

MA09 Nugaros masažas 45 min. 23 € 

MA10 Nugaros masažas su karštais akmenimis 40 min. 25 € 

MA12 Karališkas nugaros masažas 45 min. 27 € 

MA35 Giliųjų raumenų nugaros masažas 30 min. 19 € 
    

      

 VISO KŪNO MASAŽAI SU ALIEJUMI   
MA13 Viso kūno masažas vaikui 40 min. 18 € 

MA14 Atpalaiduojantis viso kūno masažas 60 min. 33 € 

MA15 Klasikinis viso kūno masažas 60 min. 35 € 

MA16 Sportinis viso kūno masažas 60 min. 37 € 

MA18 Švediškas viso kūno masažas 60 min. 37 € 

MA19 Viso kūno masažas su karštais akmenimis 60 min. 39 € 

MA23 Atpalaiduojantis viso kūno masažas 90 min. 43 € 

MA24 Keturių rankų viso kūno masažas 60 min. 50 € 
      

 TERAPINIAI MASAŽAI SU ĮVAIRIOMIS KOSMETIKOMIS  
MA25 Medaus nugaros masažas 30 min. 20 € 
MA28 Aromaterapinis masažas 60 min. 36 € 

MA29 Atpalaiduojantis viso kūno masažas su juodaisiais perlais 60 min. 36 € 

MA30 Atpalaiduojantis viso kūno masažas su šilku 60 min. 36 € 

MA31 Atpalaiduojantis viso kūno masažas su kanapių losjonu 60 min. 36 € 

MA32 Atpalaiduojantis viso kūno masažas su titano losjonu 60 min. 36 € 

MA33 Atpalaiduojantis viso kūno masažas su auksu 60 min. 39 € 

    

 
  



 

  SPA kūno procedūros ir ritualai     
    

 MASAŽŲ RINKINIAI   

MR01 Neptūno galia (vibroakustinis masažas, povandeninis masažas) 40 min 17 € 

MR02 Skaidrios mintys (povandeninis masažas, galvos ir pečių juostos masažas) 50 min 24 € 

MR03 Gaivumo sūkurys (povandeninis masažas, viso kūno šveitimas) 50 min 26 € 

MR04 Atgauk jėgas (povandeninis masažas, nugaros masažas, atsipalaidavimas ir  

arbata poilsio zonoje) 
60 min 29 € 

MR05 Trumpa pasaka (pirčių ir baseino zona, pilinguojantis masažas, 
atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

90 min. 27 € 

MR06 Karališka atgaiva (pirčių ir baseino zona, karališkas nugaros masažas, 
atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

120 min. 35 € 

MR07 Malonūs virpesiai (vibroakustinis masažas, klasikinis viso kūno masažas) 80 min 36 € 

MR08 Naujai gimęs (garinė pirtis, kūno šveitimas, nugaros masažas su karštais 

akmenimis, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 
90 min 42 € 

MR09 Romantika (pirčių ir baseino zona, atpalaiduojantis viso kūno masažas, 

atsipalaidavimas ir  arbata poilsio zonoje) 
120 min. 40 € 

MR10 Trumpos atostogos (povandeninis masažas, kūno šveitimas, nugaros ir pėdų 

masažas) 
90 min 44 € 

    

 MALONIOS IR ATPALAIDUOJANČIOS SPA PROGRAMOS   

SP01 Šokolado terapija (šokoladinis kūno šveitimas, šokolado įvyniojimas, taškinis 

veido masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 
60 min. 39 € 

SP02 Gintaro terapija (kūno šveitimas su gintaro šveitikliu, įvyniojimas su gintaro 
kauke, taškinis veido masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

60 min. 39 € 

SP03 Raudonojo vyno terapija (vyno kūno šveitimas, vyno įvyniojimas, taškinis 
veido masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

60 min. 39 € 

SP04 Bruknių malonumas (garinė pirtis, atpalaiduojantis viso kūno masažas su 
bruknių aliejumi, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

90 min. 39 € 

SP05 Medaus terapija (garinė pirtis, medaus kaukė kūnui ir kūno šveitimas, taškinis 
veido masažas, viso kūno masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

100 min. 47 € 

SP06 Harmonija (pirčių ir baseino zona, kūno šveitimas ir įvyniojimas su žalia arbata, 
veido kaukė su žalia arbata, atsipalaidavimas ir  arbata poilsio zonoje) 

120 min. 47 € 

SP07 Juodųjų perlų prabanga (kūno šveitimas su juodųjų perlų šveitikliu, viso kūno 
masažas su juodaisiais perlais, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

90 min. 50 € 

SP08 Šilko kelias (kūno šveitimas su šilko šveitikliu, viso kūno masažas su šilku, 
atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

90 min. 50 € 

SP09 Energijos terapija (kūno šveitimas su kanapių šveitikliu, viso kūno 

atpalaiduojantis masažas su kanapių losjonu, atsipalaidavimas ir arbata poilsio 
zonoje) 

90 min. 50 € 

SP10 Aukso spindesys  (kūno šveitimas su aukso šveitikliu, viso kūno masažas su 
aukso losjonu, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

90 min. 55 € 

SP11 Vyno aromatas (garinė pirtis, vyno įvyniojimas, taškinis veido masažas, kūno 
masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

100 min 52 € 

SP12 Šokoladiniai malonumai (garinė pirtis, šokolado įvyniojimas, taškinis veido 
masažas, kūno masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

100 min 52 € 

SP13 Gintarinė palaima (kūno šveitimas su gintaro šveitikliu, įvyniojimas su gintaro 
kauke, taškinis veido masažas, viso kūno masažas, atsipalaidavimas ir arbata 
poilsio zonoje) 

100 min. 55 € 

SP14 Žaliosios arbatos gaivumas (kūno šveitimas, žaliosios arbatos kaukė kūnui ir 

veidui, viso kūno masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 
100 min. 55 € 

    

    



 
   

   

 PRABANGŪS IR JĖGAS ATKURIANTYS SPA RITUALAI   

SR02 Ritualas "Poilsio desertas" (garinė pirtis, šokoladinis kūno šveitimas, šokolado 
įvyniojimas, taškinis veido masažas, kūno masažas, atsipalaidavimas ir arbata 
poilsio zonoje) 

120 min. 65 € 

SR03 Ritualas "Svaigus malonumas“ (garinė pirtis, vyno kūno šveitimas, vyno 

įvyniojimas, taškinis veido masažas, kūno masažas, atsipalaidavimas ir arbata 
poilsio zonoje) 

120 min. 65 € 

SR04 Ritualas „Žvalumo magija“ (garinė pirtis, kūno šveitimas su kanapių 
šveitikliu, įvyniojimas su kanapių kauke, taškinis veido masažas, viso kūno 
masažas su kanapių losjonu, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

120 min. 65 € 

    

  SPA procedūros dviem     
SD01 Energingas poilsis kartu (vibroakustinis masažas Jam, limfodrenažinis 

masažas Jai, nugaros masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 
50 min. 39 € 

SD02 Atgaiva dviem (vitaminizuojanti spanguolės vonia, nugaros masažas, 

atsipalaidavimas ir  arbata poilsio zonoje) 
60 min. 47 € 

SD03 Egzotiška kelionė dviese (pirčių ir baseino zona, egzotinių vaisių 

pilinguojantis masažas, atsipalaidavimas ir  arbata poilsio zonoje) 
90 min. 52 € 

SD04 Karališkos akimirkos dviese (pirčių ir baseino zona, karališkas nugaros 
masažas, atsipalaidavimas ir  arbata poilsio zonoje) 

110 min. 69 € 

SD05 Ritualas dviem „Jūratė ir Kąstytis“ (garinė pirtis, kanapių pilingas Jai, titano 
pilingas Jam, viso kūno masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

100 min. 84 € 

SD06 Ritualas dviem „Gerų santykių energija“ (pirčių ir baseino zona, šilko 
pilingas Jai, titano pilingas Jam, karališkas nugaros masažas, atsipalaidavimas ir 
arbata poilsio zonoje) 

120 min. 95 € 

SD07 Akimirkos dviem (kūno šveitimas, atpalaiduojantis viso kūno masažas, 

atsipalaidavimas ir  arbata poilsio zonoje) 
90 min. 90 € 

SD08 Energijos atgavimas dviem (gaivinanti žaliosios arbatos vonia, nugaros ir 

pėdų masažas, žaliosios arbatos kaukė veidui, atsipalaidavimas ir arbata poilsio 
zonoje) 

90 min 90 € 

SD09 Šokoladinė terapija dviem (šokoladinė vonia, šokolado įvyniojimas, taškinis 
veido masažas, viso kūno masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

100 min. 100 € 

SD10 Ritualas dviem „Tango Paryžiuje” (raudono vyno vonia, šokolado 

įvyniojimas Jai, raudono vyno įvyniojimas Jam, taškinis veido masažas, viso kūno 
masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

100 min. 100 € 

   
  



 
 
 

  Pirtys ir baseinas     

      

BA01 Pirčių ir baseino zona suaugusiam (garinė pirtis, infraraudonųjų 
spindulių pirtis, baseinas) 

60 min. 9 € 

BA02 Pirčių ir baseino zona suaugusiam (garinė pirtis, infraraudonųjų 
spindulių pirtis, baseinas) 

120 min. 15 € 

BA03 Pirčių ir baseino zona vaikui iki 7m. (vaikas į baseiną leidžiamas 
tik su suaugusiu) 

60 min. nemokamai 

BA04 Pirčių ir baseino zona vaikui 7-16m. (garinė pirtis, infraraudonųjų 
spindulių pirtis, baseinas) 

60 min. 6 € 

BA05 Pirčių ir baseino zona vaikui 7-16m. (garinė pirtis, infraraudonųjų 
spindulių pirtis, baseinas) 

120 min. 10 € 

BA06 Pirčių ir baseino zona šeimai 2+1 (2 suaugę ir vaikas 7-16m.) 120 min. 33 € 

BA07 Pirčių ir baseino zona šeimai 2+2 (2 suaugę ir 2 vaikai 7-16m.) 120 min. 37 € 

BA08 Pirčių ir baseino zonos 10 kartų abonementas (garinė pirtis, 
infraraudonųjų spindulių pirtis, baseinas) 

60 min. 85 € 

BA09 Baseinas 60 min. 7 € 
BA10 Pirtys 60 min. 7 € 

BA11 Visos pirčių ir baseino zonos nuoma (garinė pirtis, infraraudonųjų 

spindulių pirtis, baseinas) grupei iki 10 žmonių 
2 val. 80 € 

BA12 Visos pirčių ir baseino zonos nuoma (garinė pirtis, infraraudonųjų 

spindulių pirtis, baseinas) grupei iki 10 žmonių 
3 val. 98 € 

BA13 Mankšta kūdikiams ir vaikams baseine (grupėje) 30 min. 9 € 

BA14 Mankšta moterims baseine (grupėje) 60 min. 9 € 

BA16 Mankšta baseine (vienas užsiėmimas grupei, įkainis taikomas prie 

visos pirčių ir baseino zonos nuomos) 
30 min. 25 € 

    

    

 
 
 
 
  



 

  Veido procedūros     
 

     

V34 Lakštinės kaukės uždėjimas (prie kitos paslaugos arba poilsio zonoje) 15 min. 10 € 

V04 Veido kaukė 30 min. 14 € 

V05 Veido masažas 30 min. 15 € 

V06 Veido masažas ir kaukė 40 min. 25 € 

V07 Veido chiromasažas (priešraukšlinis) 45 min. 23 € 

V08 Express procedūra veidui (veido masažas, greito poveikio lakštinė kaukė) 45 min 29 € 

V09 Veido chiromasažas masažas ir kaukė 60 min. 30 € 

V10 Veido odos valymas 60 min. 30 € 

V31 Nugaros odos valymas  90 min. 35 € 

V11 Aplenk laiką (veido masažas, alginatinė jauninanti kaukė, galvos ir rankų 
masažas, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

60 min. 32 € 

V12 Paakių express procedūra 15 min. 15 € 

V30 Kaklo express procedūra (Nadine) 15 min. 20 € 

V13 Spa procedūra „Jaunystės eliksyras“ (dekoltė masažas, kaukė kaklui, 
paakių kaukė, rankų procedūra, atsipalaidavimas ir arbata poilsio zonoje) 

30 min. 30 € 

    

  PROCEDŪROS SU O.D.A. KOSMETIKA    
V14 Gydomoji procedūra su glikolio rūgštimi (riebiai, spuoguotai, porėtai odai)  60 min 37 € 

V15 Stimuliuojanti procedūra su alginatine kauke (brandžiai odai) 75 min 37 € 

V16 Procedūra pigmentuotai odai su vitaminu C 75 min 37 € 

V17 Raminančioji procedūra su drėkinamąja kauke (jautriai, kuperozinei odai) 75 min 37 € 
V18 Drėkinančioji procedūra su alginatine kauke (dehidratuotai odai) 75 min 37 € 
       

  PROCEDŪROS SU DR.GRANDEL KOSMETIKA    
V19 Greito poveikio drėkinamoji veido procedūra  60 min. 37 € 
V20 Šveičiamoji veido procedūra su masažu ir kauke  75 min. 40 € 
V21 Jauninanti stangrinamoji veido procedūra su epigranu  75 min. 60 € 
       

 PROCEDŪROS SU BEAUTY LAB KOSMETIKA    

V23 Jauninanti procedūra rankų odai (šveitimas, masažas, kaukė) 20 min 10 € 
V24 Jauninanti express veido procedūra         Dovana – rankų masažas 40 min. 35 € 
V25 Intensyvi jauninanti veido procedūra  

                                           Dovana – rankų masažas ir balinanti kaukė 

75 min 50 € 

       

 PROCEDŪROS SU ARTISTRY KOSMETIKA    

V26 Valanti procedūra (veido valymas ultragarsu, valanti kaukė)  45 min. 35 € 
V27 Drėkinanti procedūra (valymas ultragarsu, drėkinančio serumo įvedimas 

aparatu, drėkinanti kaukė)  
60 min. 45 € 

V28 Vitamino C procedūra (valymas ultragarsu, vitamino C įvedimas aparatu) 60 min 50 € 

V29 Prabangi liftinguojanti-priešraukšlinė procedūra (valymas ultragarsu, 
priešraukšlinio serumo įvedimas aparatu, liftinguojanti- priešraukšlinė kaukė) 

60 min 55 € 

       

  PROCEDŪROS SU NANOASIA KOSMETIKA    
V42 Jauninanti neinvazinė biorevitalizacija ir mezoterapija (odos apsauga, 

raukšlių korekcija ir prevencija, odos matinimas ir atjauninimas) 

60-75 min. 69 € 

V43 Stangrinanti kaukė raumenims ir akvapilingas (šalina ratilus, išlygina odos 
spalvą, išlygina mimikos raukšles, didina odos elestingumą) 

60 min. 59 € 

V44 Šveitimas nanoadatomis ir akvapilingas (rekomenduojama nuo 
pigmentinių dėmių, randų, odos sudribimo, raukšlių) 

40 min. 50 € 

       

AP02 Veido masažas ir parinkto serumo įvedimas aparatu 50 min. 29 € 

  



 
 
 

  Grožio proceduros    
 

     

    

  DEPILIACIJOS SU VAŠKU     
D01 Ūsiukų depiliacija 15 min 3 € 

D02 Veido depiliacija 15 min 8 € 

D03 Pažastų depiliacija 25 min 12 € 

D04 Rankų depiliacija 25 min 12 € 

D05 Blauzdų depiliacija 25 min 12 € 

D06 Šlaunų depiliacija 30 min 15 € 

D07 Visų kojų depiliacija 40 min 17 € 

D08 Bikini higieninė depiliacija 40 min 15 € 

D09 Bikini depiliacija 60 min 20 € 
       

  DEPILIACIJOS SU CUKRUMI    
D10 Ūsiukų depiliacija 15 min 4 € 

D11 Veido depiliacija 15 min 10€ 

D12 Pažastų depiliacija 25 min 15 € 

D13 Bikini higieninė depiliacija 40 min 18 € 

D14 Bikini depiliacija 60 min 25 € 

       

  ANTAKIAI IR BLAKSTIENOS    
V01 Blakstienų dažymas  3 € 

V02 Antakių dažymas  3 € 

V03 Antakių korekcija  3 € 

V32 Klasikinis blakstienų priauginimas  25€ 

V33 Klasikinis blakstienų papildymas  17€ 

 
  



 
 

 
 

 
  

  Procedūros gražiam kūno formavimui     
    

  ROLL SPA    
    

RS01 Vibromasažas (procedūra su Vibro plokšte) 15 min. 3 € 

RS02 10 vibromasažų abonementas (procedūra su Vibro plokšte) 15 min. 20 € 

RS03 
Limfodrenažinis masažas ir vibromasažas ( masažas su Fitroll Pro 
touch ir Vibro plokštė) 

60 min. 8 € 

RS04 
10 limfodrenažinių masažų abonementas (procedūra su Fitroll Pro 
touch) 

60 min. 50 € 

RS05 
10 apsilankymų abonementas (limfodrenažinis masažas su Fitroll 
Pro touch + vibromasažas su Vibro plokšte) 

60 min. 60 € 

    

    

 LIEKNINANČIOS PROCEDŪROS   

F01 Cello gelio įvyniojimas 45 min 25 € 

F02 
Cello gelio įvyniojimas ir veido masažas (gelio įvyniojimas,  veido 

taškinis masažas) 
45 min. 33 € 

F03 
Anticeliulitinė liekninanti procedūra (anticeliulitinis pilinguojantis 

masažas kojoms ir pilvui, cello gelio įvyniojimas kojoms ir pilvui) 
60 min. 45 € 

F04 
Kūno formavimo procedūra su Cello geliu (masažas kojoms ir 

pilvui, gelio įvyniojimas su dekoltė ir veido taškiniu masažu) 
75 min. 49 € 

F06 Vibromasažas presui ir cello gelio įvyniojimas 60 min 28 € 

F07 Anticeliulitinis masažas pilvui su apelsinų aliejumi 20 min 15 € 

F08 Anticeliulitinis masažas šlaunims su apelsinų aliejumi 20 min 15 € 

F09 Anticeliulitinis masažas šlaunims ir pilvui su apelsinų aliejumi 40 min 25 € 

    
Funkcinės mankštos metu naudojamas tik savo kūno svoris. Atliekami įvairūs jėgos, dinaminiai, statiniai, 
koordinacijos ir tempimo pratimai. Dar šioje mankštoje panaudojami masažiniai volai. Tuomet mankštos 
metu žmogus ir sportuoja ir tuo pačiu masažuojasi savo kūną. 
 

F10 Individuali funkcinė mankšta 45 min. 10 € 

F12 Funkcinė mankšta grupėje (vienkartinis) 45 min. 6 € 

F11 Funkcinė mankšta grupėje (mėnesinis abonementas) 2k/sav. 45 min. 40 € 

      



 
 

 

MA05 Nugaros masažas vaikui 20 min. 9 € 

MA13 Viso kūno masažas vaikui 40 min. 18 € 

MR20 Povandeninis masažas ir nugaros masažas 45 min. 23 € 

V40 Veido odos valymas 40 min. 20 € 

V41 Gydomoji veido procedūra su glikolio rūgštimi 40 min. 27 € 

    

    

    

    

  Paslaugos vyrams     
RS01 Vibromasažas (procedūra su Vibro plokšte) 15 min. 3 € 
MR21 Aktyvus poilsis (vibroakustinis masažas, nugaros masažas) 50 min. 18 € 

MR22 Express procedūra „Sveikas ir energingas“ (povandeninis masažas, nugaros 
masažas su karštais akmenimis) 

50 min. 35 € 

V06 Veido masažas ir veido kaukė 40 min. 25 € 

V19 Vyriška drėkinanti veido procedūra 60 min. 37 € 

MA32 Atpalaiduojantis viso kūno masažas su titano losjonu 60 min. 36 € 
SP20 Šviežia energija (kūno šveitimas su titano šveitikliu, klasikinis viso kūno 

masažas) 
90 min. 47 € 

SP21 SPA programa „Kūno žvalumas“ (povandeninis masažas, kūno šveitimas su 

titano šveitikliu, karališkas nugaros masažas) 
90 min. 55 € 

SP22 SPA procedūra „Vyriška galia“ (garinė pirtis, kūno šveitimas su titano 

šveitikliu, viso kūno masažas su titano losjonu) 
100 min. 55 € 

    

MA36 Atpalaiduojantis viso kūno masažas su alaus losjonu + gėrimas 60 min. 39 € 
SP23 SPA programa „Alaus puta“ (garinė pirtis, kūno šveitimas su alaus šveitikliu, 

nugaros masažas, gėrimas) 
75 min. 37 € 

SP24 SPA procedūra „Į sveikatą“ (kūno šveitimas su alaus šveitikliu, klasikininis 

viso kūno masažas, gėrimas) 
90 min. 49 € 

SP25 SPA ritualas „Karališkas alaus ritualas“ (garinė pirtis, kūno šveitimas su 

alaus šveitikliu, viso kūno masažas su alaus losjonu, gėrimas) 
100 min. 55 € 

    

 

 
 
 
  

  Paslaugos vaikams (iki 16m.)     

 ALAUS SPA   



 
 

  Gydomieji masažai, kineziterapija     
    

G06 Vibromasažas 10 min. 2 € 

G02 Limfodrenažinis kojų masažas Fitroll aparatu 15 min. 2 € 

G03 Limfodrenažinis viso kūno masažas Fitroll aparatu 30 min. 3 € 

G05 Limfodrenažinis viso kūno masažas Fitroll aparatu 60 min. 5 € 

        

G21 Transkutaninis elektroneurostimuliavimas 20 min. 4 € 

G22 Kintamojo magnetinio lauko terapija 20 min. 4 € 
        

G07 Plaštakos ir dilbio masažas 10 min. 4 € 

G14 Vieno sąnario masažas 10 min. 4 € 

G01 Galvos masažas 10 min. 4 € 

G20 Rankos, peties ir mentės masažas 20 min. 7 € 

G12 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas 15 min. 6 € 

G04 Kaklo ir pečių juostos masažas 20 min. 7 € 

G13 Kojos masažas 20 min. 7 € 

G09 Nugaros masažas 20 min. 8 € 

G08 Krūtinės ląstos masažas(iš priekio ir nugaros) 25 min. 8 € 

G11 Povandeninis masažas 25 min. 12 € 

G19 Gydomasis viso kūno masažas 45 min. 20 € 

        

G29 Gydomoji mankšta salėje(grupėje) 40 min. 6 € 

G27 Individuali kineziterapija salėje 40 min. 9 € 

G26 Individuali kineziterapija vandenyje 40 min. 10 € 

        

G30 Terapija Terapy Master įrenginiu 15 min. 8 € 

G31 Individuali procedūra Terapy Master įrenginiu 30 min. 12 € 

G37 Individuali reabilitologo konsultacija 15 min. 12 € 

G38 Pirminė ambulatorinė reabilitacija(reabilitologo konsultacija ir 3 

procedūros) 
  

29 € 

    

    

    

 
 
 
 
 


