
 

 Ceník procedur 2022 Čas trvání / zábal Kč 
Hydromasáž / perličková koupel se zábalem 15 minut / 10 minut 550 
Kyslíková koupel se zábalem 15 minut / 10 minut 760 
Bylinková relaxační koupel se zábalem 15 minut / 10 minut 620 
Humátová koupel s bioinformací  15 minut / 10 minut 730 
Antirevmatická koupel se zábalem 15 minut / 10 minut 730 
Kleopatřina koupel se zábalem 15 minut / 10 minut 760 
Koupel s minerální solí Biotermal se zábalem 15 minut / 10 minut 730 
Ovesná koupel se zábalem 15 minut / 10 minut 620 
Vinná / pivní / levandulová  koupel se zábalem 15 minut / 10 minut 730 
Koupel z magnéziové soli se zábalem                15 minut / 10 minut 760 
Suchá uhličitá koupel                                      1. procedura 45 minut 550 
Suchá uhličitá koupel                         každá další procedura 45 minut 320 
Suchá uhličitá koupel                         celá kúra - 5 procedur 45 minut 1670 
Kyslíková terapie                                            1. procedura 30 minut 340 
Kyslíková terapie                              každá další procedura 30 minut 240 
Kyslíková terapie                              celá kúra - 5 procedur  30 minut 1300 
Inhalace minerální vody Vincentka  15 minut 220 
Slatinný obklad na celá záda 20 minut 410 
Slatinný obklad na krční nebo bederní páteř  20 minut 240 
Parafinový zábal zad a šíje 20 minut 410 
Parafinový zábal rukou 20 minut 240 
Medovoskový zábal na celá záda 20 minut 560 
Infračervená kabina     5 minut (15 minut) 150 / 210 
Relaxační masáž zad a šíje / celková   20 minut (50 minut) 440 / 1150 
Masáž bambuckým máslem 20 minut 730 
Regenerační masáž zad a šíje Artrinem 20 minut 760 
Masáž zad a šíje vinným nebo medovým olejem 20 minut 550 
Aromaterapeutická masáž zad a šíje / celková  20 minut (50 minut) 550 / 1320 
Uvolňující masáž krční páteře 20 minut 550  
Masáž lávovými kameny 45 minut 1780 
Masáž lávovými kameny celková 90 minut 3110 
Masáž zad a šíje magnetickou lžící a valouny 20 minut 760 
Masáž zad, šíje a chodidel magnetickou lžící a valouny 45 minut 1290 
Baňkování 45 minut / 5 minut 1320 
Masáž zad a šíje teplou svíčkou 20 minut  760 
Masáž chodidel, nohou, zad a šíje teplou svíčkou 50 minut 1300 
Medová detoxikační masáž 20 minut 580 
Čokoládová masáž se zábalem 20 minut / 15 minut, sprcha 730 
Čokoládový zábal celého těla 50 minut 1180 
Bahenní zábal z Mrtvého moře lokální 30 minut 330 
Bahenní zábal z Mrtvého moře zad a paží 30 minut 730 
Bahenní zábal z Mrtvého moře celkový 50 minut 1380 
Zábal z mořských řas celotělový 50 minut 1320 
Ovesný zábal celého těla 50 minut 1210 
Vinný zábal celého těla 50 minut 870 
Regenerační syrovátkový zábal celého těla  50 minut 1210 
Reflexní masáž plosky nohy      20 minut 550 
Kosmetická lymfodrenáž obličeje a dekoltu 40 minut 840 
Ošetření obličeje galvanickou žehličkou 35 minut 840 
Ošetření obličeje, krku a dekoltu galvanickou žehličkou 50 minut 1300 
Pleťová maska 50 minut 690 
Reflexní lymfodrenáž částečná / celková 20 minut (40 minut) 550 / 1060 
Celotělový peelingový rituál (klasický nebo vinný) 50 minut 970 
Ušní svíce 45 minut 720 

 


