WELLNESS THERAPY
Masáže celého těla (50 minut)
5001

Relaxační masáž na uvolnění svalů s masážním olejem

840 Kč

5003

Regenerační masáž celého těla

840 Kč

5005

Masáž horkými kameny – prohřátí těla pomocí horkých kamenů

840 Kč

5006

Aroma masáž – uvolnění svalů a krční páteře pomocí vonné esence

840 Kč

5008

Masáž čokoládovým olejem – regenerace zad a odstranění zrohovatělé kůže pomocí peelingu

940 Kč

Masáže částečné (20-30 minut)
5021

Masáž nohou k uvolnění svalů s promasírováním plosky nohou, vhodná po těžké zátěži - 30 minut

590 Kč

5022

Antistresová masáž zaměřená na odstranění bolesti hlavy a promasírování spánkových bodů - 20 minut

470 Kč

5024

Masáž horkými kameny – prohřátí těla pomocí horkých kamenů - 20 minut

470 Kč

5025

Masáž zad a šíje – 30 minut

590 Kč

Hammam (peeling celého těla na vyhřívaném mramorovém stole)
5130

Hammam, předehřátí těla, peeling celého těla - 45 minut

5132

Hammam, předehřátí těla, peeling celého těla + ošetření těla aroma olejem (celé tělo kromě rukou) - 55 minut

990 Kč
1190 Kč

Zábaly s prohřátím (40 minut)
5041

Rašelinový zábal – prohřátí a uvolnění svalů s plátem rašeliny a hřejivým polštářkem přes celá záda

470 Kč

5042

Zábal ze včelího vosku – prohřátí a uvolnění svalů s plátem vosku a hřejivým polštářkem na partie zad a beder

470 Kč

5043

Výběr zábalu na oblast šíje - máta, levandule

470 Kč

5044

Čokoládový zábal – prohřátí na partie zad nebo beder

470 Kč

Balneotherapie (masážní koupele BTL vany - 20 minut, vířivá vana 60 minut)
5090

Perličková koupel s výběrem zaměření na různé partie těla – výběr esence - 20 minut

390 Kč

5096

Anticelulitidní vodní masážní koupel se zaměřením na hýžďové partie a nohy – 20 minut

390 Kč

5097

Intenzivní lymfatická vodní masážní koupel se zaměřením na vybranou partii – 20 minut

390 Kč

5100

Regenerační a relaxační masážní koupel po zátěži, napomáhá k uvolnění zatuhlých svalů po fyzické námaze – 20 min.

390 Kč

5102

Uklidňující masážní koupel pro odbourání stresu po psychické námaze – 20 minut

390 Kč

5140

Masážní vířivá vana pro dvě osoby (s výběrem přísady solí) - 60 minut

1390 Kč

Lakonium (v kabině 40o C, 40 minut, antioxidačni therapie bez obsluhy)
5134

Nanášení pleťové jogurtové masky

390 Kč

5061

Lymfomasáž dolních končetin a hýždí – celulitida, detoxikace, pooperační, syndrom těžkých nohou, 45 minut

390 Kč

5062

Lymfomasáž horní končetiny – celulitida, detoxikace, pooperační, poúrazová, regenerační, 20 minut

290 Kč

Přístrojová lymfo masáž (ženy)

Oxygenotherapie (20 minut)
5080

Oxygenotherapie – inhalace kyslíku – jedna osoba

190 Kč

5081

Oxygenotherapie – inhalace kyslíku – dvě osoby

290 Kč

Sluneční louka (10 minut)
5070

Sluneční louka, napomáhá k prohřátí organizmu celého těla a opaluje

5200

Hmotnost, BMI, tělesný tuk, tučná a netučná tkáň, hmotnost svalů, tělesná tekutina, bazální metabolismus, stanovení
cílových hodnot, indikátor kostní hmoty, indikátor útrobního tuku, metabolický věk, tlak, tep

70 Kč

Diagnostika těla
100 Kč

WELLNESS THERAPY BALÍČKY
BALÍČEK ANTICELULITIDA – akční cena 832,-Kč
Sluneční louka napomáhá k prohřátí organizmu celého těla, 10 minut
6001

Lymfo masáž dolních končetin a hýždí – celulitida, detoxikace, pooperační, regenerační, syndrom těžkých nohou , 45 minut
Intenzivní lymfatická vodní masážní koupel se zaměřením na dolní končetiny a hýždě, 20 minut
Oxygenotherapie – inhalace kyslíku, 20 minut
BALÍČEK REGENERACE – akční cena 2. 616 Kč
Sluneční louka napomáhá k prohřátí organizmu celého těla, 10 minut
Regenerační a relaxační masážní koupel po zátěži k uvolnění zatuhlých svalů po fyzické námaze, 20 minut

6002

Masáž nohou k uvolnění svalů s promasírováním plosky nohou, vhodná po těžké zátěži, 30 minut
Regenerační masáž po zátěži (individuálně po dohodě pomocí masírovací baňky), 50 minut
Hammam, předehřátí těla, peeling celého těla + ošetření těla aroma olejem (celé tělo kromě rukou) - 55 minut
Oxygenotherapie – inhalace kyslíku 20 minut
BALÍČEK BEAUTIFUL – akční cena 1.536,- Kč
Sluneční louka napomáhá k prohřátí organizmu celého těla, 10 minut

6003

Perličková koupel s výběrem zaměření na různé partie těla – výběr esence
Hammam, předehřátí těla, peeling celého těla, 45 minut
Výběr z nabídky zábalů s prohřátím, 40 minut
BALÍČEK RELAX – akční cena 1. 192,- Kč
Sluneční louka napomáhá k prohřátí organizmu celého těla, 10 minut

6004

Relaxační masáž na uvolnění svalů, 50 minut
Regenerační a relaxační masážní koupel po zátěži napomáhá k uvolnění zatuhlých svalů po fyzické námaze 20 minut
Oxygenotherapie – inhalace kyslíku, 20 minut
UKLIDŇUJÍCÍ BALÍČEK NEJEN PRO MUŽE – akční cena 1. 256 Kč
Uklidňující masážní koupel, 20 minut

6005

Hammam, předehřátí těla, peeling celého těla, 45 minut
Oxygenotherapie – inhalace kyslíku, 20 minut
ZDARMA K BALÍČKŮM

Zapůjčení koupacího páště a osušky. Před masáží předehřátí těla v Lakoniu. Ke každému balíčku Vám provedeme diagnostiku těla na přístroji
Tanita. K nepobytovým balíčkům vstup do privátního SPA WELLNESS v den čerpání balíčku na 3 hodiny .

WELLNESS - WINE
MASÁŽE
5009

Vinná celotělová masáž lávovými kameny - 50 minut

890 Kč

5010

Vinná klasická masáž částečná (záda, šíje) - 20 minut

470 Kč

5011

Vinná klasická masáž (chodidla, záda, šíje) - 30 minut

590 Kč

5012

Vinná klasická masáž celotělová (chodidla, nohy, záda, ruce, šíje) - 50 minut

890 Kč

ZÁBALY
5045

Celotělový vinný zábal na vyhřívaném lůžku. Matolinovo-vinný celotělový zábal - 50 minut

590 Kč

5046

Částečný vinný zábal na vyhřívaném lůžku. Matolinovo-vinný zábal - 30 minut

490 Kč

PEELINGY
5300

Celotělový peeling z rozdrcených jader hroznového vína a vinné tělové mléko - 45 minut

790 Kč

5301

Celotělový peeling z rozdrcených jader hroznového vína s následným zábalem z matolinového sirupu – 55 minut

850 Kč

5302

Částečný peeling z rozdrcených jader hroznového vína s následnou vinnou maskou (obličej, dekolt) - 30 minut

490 Kč

5303

Částečný peeling z rozdrcených jader hroznového vína s násl. zábalem z matolinového sirupu (od pasu dolů) - 30 min.

490 Kč

5304

Ošetření obličeje: peeling z rozdrcených jader, maska, Bione Cosmetics - vínný antioxidačním krém - 30 minut

490 Kč

KOUPELE
5105

Koupel s přísadou vína pro jednu osobu a vinné tělové mléko - 20 minut

450 Kč

5106

Aromaterapeutická koupel a vinné tělové mléko - 20 minut

390 Kč

LAKONIUM (v kabině 40oC , 40 minut, antioxidačni therapie bez obsluhy)
5136

Celotělový vinný peeling. Nanášení antioxidační emulze z rozdrcených jadýrek hroznů (bez obsluhy)

390 Kč

WELLNESS -WINE BALÍČKY
BALÍČEK VINNÁ DETOXIKACE - akční cena 1. 776,-Kč
Vinný peeling celotělový a vinné tělové mléko - 45 minut
Částečný vinný zábal na vyhřívaném lůžku. Matolinovo-vinný zábal od pasu dolů - 30 minut
6010

Koupel s přísadou vína pro jednu osobu a vinné tělové mléko - 20 minut
Ošetření obličeje: peeling, obličejová maska, sérum – 30 minut
BALÍČEK VINNÁ RELAXACE - akční cena 1. 704,-Kč
Celotělový peeling z rozdrcených jader hroznového vína s následným zábalem z matolinového sirupu – 55 minut

6011

Vinná klasická masáž celotělová (chodidla, nohy, záda, ruce, šíje) - 50 minut
Aromaterapeutická koupel a vinné tělové mléko - 20 minut
ZDARMA K BALÍČKŮM

Zapůjčení koupacího páště a osušky. Před masáží předehřátí těla v Lakoniu. Ke každému balíčku Vám provedeme diagnostiku těla na přístroji
Tanita. K nepobytovým balíčkům vstup do privátního SPA WELLNESS v den čerpání balíčku na 3 hodiny.
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