Nabídka doplňkových masáží
Masáž lávovými kameny

90 min.

Kč 720,-

(Masáž lávovými kameny je starodávná, mýtická čínská masáž. Kameny se nahřejí a poté se teplé
přikládají na tělo. Současně probíhá masáž částí těla horkým olejem a dvěma většími kameny. Masáž vede k absolutní
relaxaci.Zažijete pocit naprostého uvolnění a harmonie.Je jednou z nejlepších terapií k odstranění vnitřního stresu.Pomáhá
odstraňovat blokace na důležitých bodech a rozproudí energii ve Vašem těle. Teplo z kamenů uvolňuje ztuhlé svaly, bloky, křeče. Uleví
od bolesti v kloubech, reguluje trávení a zrychluje metabolismus. Odplavuje škodlivé látky z tkání, napomáhá ke správné funkci
lymfatického systému, jater a ledvin.)

Relaxační masáž zad a šíje

40 min.

Kč 590,-

(Ruční relaxační masáž vedoucí k celkovému uvolnění svalstva zad a šíje pomocí aromatických masážních olejů. Během masáže jsou
používány vonné svíčky a relaxační hudba vedoucí k celkovému psychickému uvolnění a relaxaci.)

Relaxační masáž horních/dolních končetin

30/45 min. Kč 380,-/590,-

(Ruční masáž vedoucí k úlevě a prevenci bolesti rukou, předloktí a karpálních tunelů.)

Galvanické lázně

30 min.

Kč 630,-

(Ošetření galvanickou žehličkou, jež vydává galvanické impulsy, které rozproudí a aktivují lymfu. Zbavuje tělo odpadních látek,
vhodné na otoky a ulevuje znatelně od bolesti svalů. Ošetření není vhodné pro zákazníky s kardiostimulátorem nebo kovovým
implantátem v ošetřované oblasti. Délka ošetření závisí na velikosti ošetřované oblasti .)

Kosmetické omlazení anti-aging Galvanic Spa

70min.

Kč 1090,-

Luxusní aktivní neinvazivní omlazení obličeje pro všechny typy pleti včetně citlivé - obsahuje: odlíčení, enzymatický peeling, antiaging výživa a čištění pomocí technologie Galvanic Spa, prokolagenové peptidy = závěrečný krém proti vráskám .

Reflexní masáž plosek nohou

30 min.

Kč 480,-

(Ruční masáž plosek nohou s použitím cílené akupresury na jednotlivé body k odstranění různých zdravotních potíží a vnitřního
stresu. Po nahřátí chodidel v teplé vodě s přísadou vonných solí dochází k samotné masáži bez použití krémů pro zachování
dýchatelnosti pokožky.)

Ruční lymfatická masáž se skořicovým zábalem

120 min.

Kč 1090,-

( Tato speciální masáž obnovuje a zvyšuje oběh lymfy. Lymfatický systém nemá svojí pumpu. Pokud nepracuje, nebo je její činnost
zpomalena, zůstávají zbytky látkové výměny v tkáních a tukové buňky zvyšují svůj objem, vytvářejí se tukové polštářky, pomerančová
kůže a otoky. Samotná masáž trvá 90 minut, následuje skořicový zábal na 30 minut.)

Bahenní zábal s mořskou řasou nebo se skořicí(anticelulitidový)60 min.

Kč 590,-

Obsažené aktivní látky, především skořice, napomáhají k prohřátí a podporují prokrvení pokožky a odbourávání podkožního tuku na
problémových partiích.
Bahenní zábal s mořskou řasou se aplikuje na požadovanou část těla. Konkrétní část těla se připraví na zábal masírováním
masážní rukavicí, poté je naneseno samotné bahno, zakryto folií působením 30. min. opláchnutí bahna a nakonec ošetření
krémem. Po působení bahenního zábalu je doporučeno jeden den nepoužívat mýdlo kvůli maximálnímu využití léčebného
efektu.
Bahenní zábal se skořicí se aplikuje na nohy a hýždě, předchází mu 15. min. peelingová masáž dolních končetin,nanesení
bahenního zábalu se skořicí a zabalení do folie -odpočinek na 30.min. Opláchnutí zábalu a nanesení zpevňujícího krému.)

Při objednání doplňkových masáží bude z ceny odečteno 10% v rámci slevy u pobytového
balíčku

