Wellness
tel.: 2130

CZ

Wellness
Otevřeno denně od 7.00 do 22.00

Bazén a whirlpool
otevřeno: 7.00 – 12.00 a 14.00 – 21.30, 12.00 – 14.00 bazén uzavřen (sanitární přestávka)
dospělí: 100 Kč (jednorázový vstup)
děti do 12 let: 50 Kč (jednorázový vstup)
uzavřené společnosti (nutná rezervace): 2500 Kč / 60 min.
vstup zdarma: 7.00 – 12.00

Sauny
klasická finská sauna, infrasauna a římská sauna
otevřeno: 14.00 – 21.30
dospělí: 180 Kč / hod. (vstup nutno rezervovat)
děti do 12 let: 60 Kč / hod. (vstup nutno rezervovat)
permanentka: 1500 Kč / 10 hodin
uzavřené společnosti (nutná rezervace): 2500 Kč / 90 min.

Bazén + whirlpool + sauny
otevřeno: 14.00 – 21.30
dospělí: 250 Kč (jednorázový vstup – saunu nutno rezervovat)
děti do 12 let: 90 Kč (jednorázový vstup – saunu nutno rezervovat)
uzavřené společnosti (nutná rezervace): 4500 Kč / 90 min.

Fitness + kardiozóna
vstupné: 80 Kč (jednorázové)
cvičení permanentka: 300 Kč / 5 návštěv

Turbosolárium
cena: 18 Kč / 1 min.

Masáže
Masáže pozitivně ovlivňují náš zdravotní stav. Vedou k celkovému uvolnění svalstva, rozpohybování lymfy,
aktivaci meridiánových drah a zmírnění bolestí.

Tělo
Klasika
Komplexní masáže:
záda, šíje, nohy, ruce
záda, šíje, nohy, ruce (s nahřátím)

800 Kč / 60 min.
950 Kč / 80 min.

Dílčí masáže:
záda a šíje
záda a šíje (s nahřátím)
nohy

450 Kč / 30 min.
600 Kč / 50 min.
450 Kč / 30 min.

Aroma
Tyto masáže využívají blahodárných účinků přírodních
éterických olejů, jež působí nejen při samotné aplikaci,
ale i několik hodin poté.
Nabídka:
– relaxační – levandule a santal
– uklidňující – jasmín
– dodávající energii – jedle
– povzbuzující – čokoláda a pomeranč
Celková (záda, šíje, nohy, ruce)
Dílčí (záda, šíje)

850 Kč / 60 min.
500 Kč / 30 min.

Lávové kameny
Střídavé masírování nahřátými kameny a rukama za použití vonných olejů. Teplo se rozlije po celém těle,
čímž se dokonale uvolní. Pozitivní efekt trvá několik dní.
Celková
Dílčí (záda, šíje)

850 Kč / 50 min. + 10 min. relaxace
750 Kč / 30 min. masáž + 10 min. relaxace

V případě zájmu o dětskou masáž se informujte na recepci Wellness centra.

Med
Masáž využívá blahodárných účinků medu a dodává energii. Je vhodná při
odstraňování stresu, bolestech kloubů, revmatismu či k účinnému
prokrvení pokožky.
500 Kč / 30 min.

Čokoláda
Masážní médium působí na všechny smysly, regeneruje pokožku,
navozuje pocit štěstí, klidu a pohody. Navíc dokonale uvolní namožené
svalstvo a zkrášluje. Následný zábal je zárukou dokonalého vstřebání
výživných látek z čokolády.
850 Kč / 40 min. masáž + 20 min. zábal

Bambus
Masáž bambusovým olejem a bambusovými tyčemi vyživuje, regeneruje,
hojí a uklidňuje. Je velmi stimulující, vhodná pro muže i ženy.
850 Kč / 40 min. masáž + 20 min. zábal

Hlava
Proti bolestem hlavy
Masáž založená na starověké ajurvédské terapii zmírňuje bolesti způsobené ztuhlostí krku
a ramen, očním napětím a stresem. Zahrnuje ošetření vlasové i obličejové části hlavy, krku,
horní partie trapézových svalů a ramen vzácnými oleji.
500 Kč / 30 min.

Nohy
Relaxační masáž chodidel
Stimuluje body a zóny, které jsou zakončením energetických drah vedoucích do všech orgánů. Pozitivně ovlivňuje
jejich funkce, nebo je dokonce zcela vyléčí.
450 Kč / 30 min.

Exotika
Havaj
Rytmické působení prstů, dlaní, předloktí a loktů. Uvolňuje svaly a ve spojení s vůní tropických olejů má silný
terapeutický a relaxační účinek.
Celková (záda, šíje, nohy)
850 Kč / 60 min.
Dílčí (záda, šíje)
500 Kč / 30 min.

Exotické rituály
Velmi luxusní ošetření revitalizující tělo, mysl, a zejména pokožku. Pomocí tepla a pozitivních energií,
přenášených speciálními doteky, dochází k odstraňování svalových bloků a bolestí. Poznáte při nich
panenské biooleje z kokosu, dila, makadámie a další extrakty z ušlechtilých ořechů, dřevin a květů.
Obdobně jako masáže jsou i veškeré rituály na objednávku.

Tokoriki
Působení nahřátých mořských lastur stimuluje krevní oběh a lymfatický systém. Doporučujeme zejména ženám.
– peeling mikroskopickými krystalky cukrové třtiny
– masáž kokosovým olejem a horkými mušlemi
– zábal s kokosovým máslem
1780 Kč / 110 min.

Matamanoa
Rituální masáž horkými a studenými mušlemi zakončená olejovým zábalem.
Pro skutečně hloubkovou relaxaci, vhodná pro ženy i muže.
– regenerační masáž lasturami
– hydratace kokosovým máslem
1080 Kč / 55 min.

Třtinový peeling
Odstraňuje odumřelé buňky a uvolňuje póry.
Výsledkem je zářivá pokožka – hluboce hydratovaná a vyživená.
– peeling miniaturními krystalky cukrové třtiny
– ošetření kokosovým olejem
880 Kč / 55 min.

Relaxační rituály
Skvělá prevence tělesného a psychického zdraví. Vnášejí do života odpočinek a harmonizaci. Používané
přípravky jsou výhradně přírodního původu.

Ozdravné silice
Rituál zmírňuje dýchací potíže různého druhu, je vhodný také při duševním vyčerpání.
– solná vířivá koupel s přírodními extrakty z eukalyptu a sibiřské jedle
– masáž zad a hrudníku olejem ze sibiřské jedle a eukalyptu
– zábal hrudníku s balzámem s výtažky z eukalyptu a jedle
990 Kč / 60 min.

Skořice a zázvor
Tvaruje vybrané tělesné partie. Preparáty s éterickými oleji podporují krevní oběh a zlepšují buněčný metabolismus. Dochází k vyplavení toxických látek, podpoře úbytku váhy, formování postavy a zmírnění celulitidy.
– masáž problematických partií masážním olejem se skořicí a zázvorem
– zábal se skořicí a zázvorem
– ošetření pokožky zklidňujícím přípravkem
990 Kč / 40 min. + 20 min. zábal

Růže
Zážitek vhodný především pro ženy. Olej z růží patří k nejvzácnějším, působí při úzkostech a depresích, harmonizuje emoce a srdeční činnost.
– solná vířivá růžová koupel
– masáž růžovým olejem
– zábal s růžovým olejem
– obličejová masáž růžovým olejem (lze vynechat)
1290 Kč/ 90 min.
1490 Kč / 120 min.

Cedr a santal – pro muže
Ozdravné působení vzácných dřevin
posiluje vůli a odolnost vůči vnějším
tlakům, uklidňuje, zahání nespavost,
napětí a deprese.
– vířivá koupel přísadou mořské soli
– masáž olejem z cedru a santalu
1090 Kč / 90 min.

Koupele
Léčí tělo i duši. Zmírňují bolesti kloubů a páteře, detoxikují, zbavují stresu, uvolňují. Silou přírodních složek
lázeň přirozeně odplavuje vše špatné a vy se cítíte jako znovuzrození. Vzhledem k časové náročnosti
přípravy těchto procedur je poskytujeme pouze po předchozím objednání.

Se solí z Mrtvého moře
Pozitivní účinky těchto solí jsou známy již po staletí. Napomáhají při chronických bolestech zad a pohybového
aparátu, únavě svalů a revmatismu. Obzvláště příznivě ovlivňují průběh kožních onemocnění.
350 Kč / 20 min. koupel + 10 min. relaxace

Aromatická
Jedna z neúčinnějších metod léčby vonnými esencemi. Solné koupele s éterickými oleji dodávají živiny,
vyplavují toxické látky, zklidňují a uvolňují tělo, vyhlazují pokožku a urychlují hojení ran.
350 Kč / 20 min. koupel + 10 min. relaxace

Rašelinová
Koupel kombinuje příznivý efekt teplé vody a zdraví prospěšných látek z rašeliny.
Přináší úlevu při bolestech zad, kloubů i svalů,
zmírňuje poruchy spánku a stavy napětí.
350 Kč / 20 min. koupel + 10 min. relaxace

Medová s mlékem
Zkrášlující lázeň má pozitivní vliv na pokožku.
– dodává jí sametovou hebkost
350 Kč / 20 min. koupel + 10 min. relaxace

Tvář a krása
I pro ošetření obličeje používáme výhradně prvotřídní přírodní
produkty s unikátními regeneračními účinky.

Obličejová masáž
Masáž obličeje, krčních partií i dekoltu je příjemná a zmírňuje jak
povrchové, tak hlubší vrásky.
– očištění pleti
– masáž obličeje a dekoltu růžovým, levandulovým, jasmínovým
nebo neutrálním olejem
– ošetření hydratačním krémem
450 Kč / 30 min.

Čokoláda
Pro suchou, citlivou, namáhanou, dehydrovanou a normální pleť.
– očištění pleti
– kávový peeling
– masáž obličeje balzámem z bílé čokolády
– čokoládová maska
– ošetření hydratačním krémem
750 Kč / 55 min.

Mořské řasy
Pro zralou, stárnoucí, ochablou, problematickou a smíšenou pleť.
– očištění pleti
– peeling mořskými řasami
– obličejová masáž olejem z mořských řas a argánie trnité
– maska z mořských řas
– ošetření hydratačním krémem
750 Kč / 55 min.

Açaí
Pro mastnou, aknózní, problematickou a smíšenou pleť.
– očištění pleti
– limetkový peeling
– masáž obličeje olejem z plodů palmy açaí
– maska z vína a açaí
– ošetření hydratačním krémem
750 Kč / 55 min.

Naše exkluzivní terapie
Na objednávku poskytujeme i méně známé nadstandardní terapie, které v nabídce běžných wellness center
obvykle nenajdete.

Rašelinový zábal
Jedna z nejuznávanějších forem tepelné terapie. Uvolňuje svalové spazmy, detoxikuje, regeneruje a stabilizuje
nervovou soustavu.
290 Kč / 30 min.

Aromapára
Klasická balneologická procedura, založená na příjemném působení mikroklimatu, obohaceného éterickými oleji.
Jemná pára ulpívá na pokožce, čímž účinné látky nenásilně prostupují do organismu. Pro dokonalou relaxaci,
zmírnění stresu, pocitu únavy a přepracování, uvolnění svalového napětí a utišení bolestí hlavy.
390 Kč / 25 min.

Magnetoterapie
Magnetické pole ovlivňuje tkáně na buněčné úrovni, což může vést k potlačení, případně úplnému odstranění
nejen bolestí, ale i samotných příčin některých zdravotních potíží. Jsou prokázány protizánětlivé účinky
a zrychlení hojení.
250 Kč / 30 min.

Kryosauna
Kryoterapie využívá příznivých účinků teplotního šoku. Podstatou léčebného působení je prudké ochlazení
organismu, při němž dochází k intenzivnímu prokrvení vnitřních orgánů i pohybového aparátu. Pravidelné
návštěvy kryosauny tak vedou ke zlepšení funkce kloubů, oběhové soustavy a podobně. Mimo jiné působí
proti otokům a zánětům končetin a zmírňují chronické bolesti.
návštěva: 300 Kč

permanentka: 1300 Kč / 5 návštěv

maxipermanentka: 2500 Kč / 10 návštěv

Kryoterapii doporučujeme:
Aktivním sportovcům – adaptace na zvýšenou zátěž, zlepšení tělesné kondice a odolnosti.
Osobám s civilizačními chorobami – bolestivé páteřní syndromy, chronický únavový syndrom, oslabení imunitního
systému, deprese, celulitida, nadváha.

Jako podpůrnou léčbu při následujících diagnózách (po konzultaci s vaším ošetřujícím lékařem) – akutní
a chronická zánětlivá onemocnění kloubů a páteře (vhodné i jako rehabilitace po operacích), degenerativní kloubní onemocnění,
osteoporóza, dna, zánětlivá onemocnění měkkých tkání a kůže, bolestivé kontraktury kosterní svaloviny, fibromyalgie, poúrazové
a pooperační hematomy a otoky, autoimunitní onemocnění a poruchy imunity, roztroušená skleróza, neurodermitida, ekzémy,
lupenka s kloubními i kožními příznaky, migréna, chronická onemocnění dýchacího systému, astma, senná rýma, stavy
po kosmetických a plastických operacích pro zlepšení hojení jizev, obtíže při menopauze…
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Tel. recepce: +420 499 629 100 (24 hodin denně). Tel. wellness: +420 499 629 438
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