Nechte se u nás hýčkat...
Stačí si vybrat a zarezervovat termín na recepci hotelu, tel. číslo 555, rezervace
je doporučená den dopředu nebo minimálně dvě hodiny předem

Masáže
Druh masáže

Délka procedury ____________Cena

Klasická hloubková masáž

30 minut
60 minut
90 minut

525 Kč
1050 Kč
1500 Kč

Relaxační aroma masáž

20 minut
30 minut
60 minut

465 Kč
675 Kč
1200 Kč

Reflexní masáž obličeje

20 minut

450 Kč

Masáž lávovými kameny

20 minut
30 minut
60 minut

525 Kč
720 Kč
1290 Kč

Medová detoxikační masáž

20 minut

525 Kč

Kosmetická ošetření
Druh rituálu

Délka procedury_

Základní ošetření Basic

50 minut

____ Cena

680 Kč

zahrnuje odlíčení pleti, enzymatický peeling, alginátovou masku podle typu pleti a
závěrečnou péči. Ošetření je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Ošetření Anti-age treatment

60 minut

770 Kč

zahrnuje odlíčení pleti, enzymatický peeling, aplikaci masky speciální akupresurní
masáží, sérum a závěrečná péče. Ošetření je vhodné pro věkovou kategorii 30+.

Intenzivní ošetření Advance anti-age treatment

70 minut

890 Kč

zahrnuje odlíčení pleti, enzymatický peeling, ampuli 3-peptides, aplikaci masky
speciální akupresurní masáží, sérum a závěrečná péče. Ošetření je vhodné pro
věkovou kategorii 30+.

Všechny produkty jsou od slovinské značky AFRODITA COSMETICS

Koupele a Sauna
Druh koupele

Délka procedury

Cedrová koupel

60 minut

_____ Cena

350 Kč

Cedr je unikátní rostlina, která zmírňuje únavu a má pozitivní vliv na spánek.

Medová koupel

60 minut

350 Kč

Med svým jedinečným složením obohacuje svalstvo o glykogen. Tím tělu navrací
přirozenou pružnost, svěžest a hebkost.

Rakytníková koupel

60 minut

350 Kč

Nabíjí energií a svěžestí sibiřských bylin a divokých plodů. Tonizuje, přidává pevnost a
pružnost pokožce, hydratuje a obnovuje pleť, přidává jí vytříbené aroma

Bylinná zklidňující koupel levandulová
60 minut
Příznivě působí proti depresi, vyčerpanosti a pocitu psychického napětí.

350 Kč

Hroznová vyživující koupel

350 Kč

60 minut

Tato koupel má značný vyživující účinek pro pokožku. Navíc přináší potěšení z báječné
relaxace, podporuje vitalitu a naplní Vás novou energií.

Wellness wine therapy koupel se sektem

60 minut

650 Kč

Vinná koupel podporuje vylučování nečistot z pokožky a prokrvení. Pokožka je po
koupeli krásně ošetřena, zásobena vlhkostí, měkká a hedvábná. Dopřejte si tento
opravdový odpočinek v příjemné společnosti Bohemia sektu.

Hroznový sauna jogurt

1 dávka

55 Kč

Jogurt jemné struktury, který se aplikuje na pokožku v sauně

Rituály péče o tělo
Druh rituálu

Délka procedury

Rakytníkový rituál

45 minut

____ Cena

860 Kč

Peeling, zábal a výživná masáž – to je kombinace, která hluboce vyživuje a regeneruje
suchou pokožku. Rakytník navíc podporuje imunitní systém a působí jako ideální
doplněk při léčbě kožních, plicních onemocněních a revmatismu.

Sladký rituál

40 minut

600 Kč

Originální propojení cukrového peelingu a masáže čokoládovým olejem pohladí
smysly a zesílí imunitu. Čokoláda navíc působí jako velmi účinné afrodiziakum.

Cedrový rituál

60 minut

860 Kč

Cedrová koupel, peeling a zábal na tělo jsou výbornou detoxikační kůrou. Látky v nich
obsažené vyplavují toxiny, vyhlazují pokožku a mají omlazující účinek.

Medový rituál

60 minut

1080 Kč

Potěšení z relaxace, naplnění novou energií a vyživující efekt medovo-mléčné koupele
spolu s peelingem a masáží ve Vás zanechá opravdu nezapomenutelný zážitek.

Sibiřský bahenní rituál

30 minut

480 Kč

Bahenní zábal zklidňuje a posiluje strukturu pleti a zmenšuje viditelné projevy
celulitidy.

Anticelulitidový rituál
90 minut
1490 Kč
Po staletí celé generace využívaly hroznů k zachování zdraví, mládí a krásy, ke
zpevnění pokožky a k udržení mladého vzhledu. Nechte se hýčkat a zažijte stav beztíže
– propojení hroznového peelingu, anticelulitidového zábalu a hroznové masáže urychli
mikrocirkulaci, zpevni pružnost pokožky a pohladí Vašé smysly.

Na ty to masáže a kosmet i cká oše t ření Vás zve masérka Marké ta Krmenčí ková

Zámecké masáže
Druh masáže

Délka procedury ____________Cena

Klasická masáž

30 minut
60 minut
90 minut

525 Kč
1050 Kč
1500 Kč

Relaxační aroma masáž

30 minut
60 minut
90 minut

675 Kč
1200 Kč
1620 Kč

Relaxační aroma masáž

30 min
60 min

720 Kč
1290 Kč

Masáž reflexní plosek nohou

30 min

590 Kč

Indická masáž hlavy

25 min

590 Kč

Masáž proti migréně

30 min

700 Kč

Celková masáž antistres

60 min

1300Kč

Na masáže Vás zve profesionální masér p. Václav. ve dnech čtvrtek–neděle.

Václav je držitel certifikátu z roku 2003 na masáže klasické i sportovní. Během jeho
praxe u sportovního klubu a několika wellness hotelů v České republice, převážně
v Mariánských lázních se osvědčil jako kvalitní masér. Každému koho masíruje,
pomůže individuálním přístupem za použití 100% přírodní kosmetiky od firmy
ENERGY.

Objednávky na masáže hlaste na recepci tel: 555

