RESERVATION DIRECTLY AT THE HOTEL
Le Palais Art Hotel Prague
U Zvonařky 1, 120 00 Prague 2, Czech Republic
Tel.: +420 234 634 670, Fax: +420 324 634 635
info@lepalaishotel.eu, www.lepalaishotel.eu

Fall i n l o v e w i th lu x ur y at P ur e S pa
ENJOY: A wide range of spa and beauty treatments Special: Exclusively in Prague: Ligne St. Barth cosmetics
- only available at Le Palais Art Hotel Prague Discover: www.purespa.cz, www.lepalaishotel.eu

pure spa
& health club

pure spa
& health club

Kvalifikovaný tým je připraven vám pomoci s výběrem té nejvhodnější procedury právě pro vás – dokonalé elixíry a spa procedury
vás přenesou do světa relaxace. Exotické oleje a příjemné vůně karibských květin tiaré, jemná vůně lilí nebo čistá bourbon vanilka se postarají o péči duše a všech smyslů. Všechny hýčkající elixíry obsahují
aktivní přísady z exotických rostlin, květin a ovoce a jsou doplňovány
čerstvými ingrediencemi jako je ananas, papája, salátová okurka a jsou
vždy vytvořeny pro určitý typ pokožky. Procedury v Pure Spa jsou jedinečným zážitkem!

The competent team will be glad to help you in choosing the right
treatment for your needs – the exquisite elixirs and spa treatments
whisk you away to a world of relaxation. Exotic oils, selected herbs and
the fragrances of the Caribbean tiaré flower, fine lily or the essence of
pure bourbon vanilla care the soul and sooth the senses. The elixirs
contain high-quality active ingredients from exotic plants, blossoms
and fruits which, combined with fresh ingredients – pineapple, papaya,
cucumber, can be customized for each individual skin type. The Pure
Spa treatments a truly relaxing experience!

Luxusní pure spa
▼▼ Hammam lůžko
▼▼ Obličejové procedury
▼▼ Procedury a peelingy celého těla
▼▼ Tělové zábaly
▼▼ Exkluzivní procedury v Couple treatment room
▼▼ Unikátní „Free Floating“ v Soft pack systému

Luxurious pure spa
▼▼ Hammam bed
▼▼ Facial treatments
▼▼ Treatments and peelings
▼▼ Body masks
▼▼ Exklusive treatments in Couple treatment room
▼▼ Unique Free Floating in the Soft pack system

health club
▼▼ Fitness
▼▼ Sauna
▼▼ Pára
▼▼ Whirlpool
▼▼ Aroma sprchy

health club
▼▼ Fitness
▼▼ Sauna
▼▼ Steam bath
▼▼ Whirlpool
▼▼ Aroma showers

otevírací hodiny
Pure Spa je otevřeno
denně od 9 do 21 hodin.
Health Club je otevřen
denně od 7 do 22 hodin.
Pro rezervace, prosím, volejte
+420 234 634 670 nebo zašlete
e-mail: purespa@lepalaishotel.eu
Online rezervace
na www.lepalaishotel.eu
opening hours
Pure Spa is opened
daily from 9.00 a.m. to 9.00 p.m.
Health Club is opened
daily od 7.00 a.m. do 10.00 p.m.
For reservation, please, call
+420 234 634 670 or send the
e-mail: purespa@lepalaishotel.eu
On-line reservations
at www.lepalaishotel.eu

obličejové procedury
pro krásnou a svěží pleť
St. Barth Pureness
60 minut
Luxusní ošetření pleti a dekoltu, doplněné masáží rukou, chodidel
nebo hlavy.
Oddejte se rozkoši při mimořádně jemné masáži obličeje a dekoltu,
doplněné masáží rukou, chodidel nebo hlavy dle svého výběru. Vychutnejte si čerstvé vůně přírodních směsí, které vám dají připomenout
pestrou paletu karibského ovoce. Čistě přírodní produkty té nejvyšší
kvality s vysokým množstvím vitamínů a minerálů zajistí dokonalé vyčištění a podpoří přirozenou obnovu vaší pleti.
Pure Herbal
60 minut
Zažijte zbrusu nový způsob relaxace díky léčivému a osvěžujícímu
účinku vybraných bylin.
Už před začátkem masáže jsou tělo a mysl hýčkány lahodnou vůní bylinných výtažků. Po jemném vyčištění bude vaše pleť nejprve zvlhčena,
pak potřena jemnými teplými oleji a nakonec masírována dvěma speciálními masážními razítky, která se pohybují současně po pleti celého
obličeje.
St. Barth Freshness
90 minut
Relaxační ošetření pleti a dekoltu s použitím čerstvého exotického ovoce, doplněné masáží rukou, chodidel nebo hlavy.
Nechte se unést do světa naprosté relaxace a uvolnění při dokonale
uklidňujícím ošetření obličeje a dekoltu, doplněné masáží rukou, chodidel nebo hlavy dle svého výběru. Ovocné vůně a jemné přípravky
s nádechem Karibiku vás přenesou do světa exotiky. Vaše pleť bude
viditelně jemnější, mladší a rozzářená. Vyživující masáž rukou luxusními přípravky s vůní čisté vanilky, jemné lilie nebo karibské orchideje
tiaré dovrší váš mimořádný relaxační zážitek.

facial treatments
for beautiful and relaxed skin
St. Barth Pureness
60 minutes
Facial and décolleté treatment with hand massage.
Luxuriate in an exceptionally gentle treatment of face, neck décolleté and hands. Enjoy the fresh fragrances of natural elixirs reminiscent of a colourful Caribbean fruit basket. The high-quality, botanical
based care products with natural vitamins and minerals have an intensive
cleansing effect and stimulate the skin’s natural functioning. The gentle
treatment is rounded off with a nourishing massage.
Pure Herbal
60 minutes
Enjoy another way of relaxation thanks to the healing and refreshing impact of selected herbs.
Their secret is based on the delicately blended mixture of selected
herbs, rare roots and valuable flowers. After a gentle cleansing your
skin will first be moisturized, then anointed with gentle warm oils and
finally massaged with two stamps moved simultaneously over the hole
face.
St. Barth Freshness
90 minutes
Facial and décolleté treatment with hand or back massage.
Luxuriate in an intensively relaxing and refreshing treatment of
face, neck, décolleté and hands. The natural freshness on the skin,
harmonised with wonderfully Caribbean fragrances will sweep you
away to an exotic world. Your skin takes on a visibly clear, smooth and
fresh appearance.
A nourishing hand or back massage with the scent of bourbon vanilla,
delicate lily or Caribbean tiaré flower adds the crowning touch to
the ell-being experience.

peelingy
celého těla
Sea-salt body peeling
30 minut
Hloubkově čistící peeling s mořskou solí.
Provoněná směs mořské soli a exotických olejů důkladně
odstraňuje odumřelé kožní buňky, mineralizuje a dokonale čistí
a osvěžuje vaši pokožku. Výsledkem je sametově hebká a hluboce
vyčištěná pleť.
St. Barth softness
30 minut
Uvolňující tělový peeling s kokosovým olejem a papájou.
Relaxační peelingová masáž pro hladkou, sametově vyhlazenou
pleť. Ovocné enzymy obsažené v čerstvé papáji v kombinaci
s přírodním jogurtem a speciální směsí jemného mořského písku obohaceného minerály dokonale a jemně odstraní odumřelé částečky
kůže. Vaše pleť bude jemná a hladká jako nikdy předtím.
Kávový peeling
30 minut
Tato procedura je zážitkem pro tělo i smysly. Kávový peeling
pozitivně stimuluje krevní oběh a mysl. Dokonale očistí pokožku
a zbaví tělo nežádoucích šupinek a staré kůže. Použité přípravky – mandlový olej a mletá káva – dodají tělu potřebné vitamíny, minerály a antioxidanty. Plně zregeneruje unavenou a vysušenou pokožku.

whole body
peelings
Sea-salt body peeling
30 minutes
Purifying power peeling.
The blend of sea-salt and exotic oils removes dead skin cells,
mineralises and refreshes your skin while leaving a prickling effect.
The result is a smoother and deeply cleansed skin.
St. Barth softness
30 minutes
Body peeling massage with coconut oil and papaya.
Relaxing peeling massage for velvety soft and smooth skin. The
fruit enzymes in fresh papaya, natural yoghurt and a special sea-sand
polish complex enriched with minerals remove dead skin cells. The skin
remains delicate and smooth as necer was before.
coffee peeling
30 minutes
It is an experience not only for your body, but also for your senses. The Coffee peeling very positively stimulates the blood circulation and mind. Perfectly cleans and regenerates the skin. Used
products – almond oil and ground coffee – gives the body the necessary vitamins, minerals and antioxidants.

procedury
jednotlivých částí těla
procedury
celého těla
klasická masáž
50 nebo 90 minut
Klasická masáž ovlivňuje prokrvení tkání, odstraňuje zplodiny látkového metabolismu, normalizuje svalový tonus a zlepšuje kloubní
pohyblivost. Pomáhá zvyšovat tělesnou i duševní kondici, pomáhá při
regeneraci, odstraňuje únavu a stres. Použití luxusních olejů a jejich
vůně zajistí zážitek pro všechny smysly.
Pure fruit and spice
60 minut
Dopřejte si luxusní zážitek ve světě vůní. Pro tuto masáž
připravíme speciální masážní razítka napuštěná mandlovým olejem a naplněná citrusovými plody, kokosem a exotickým kořením. Budete odcházet s fascinujícím pocitem a svými razítky, kterými si ještě
doma můžete připomenout tento nevšední zážitek.
Pure spa stone infinity
60 nebo 90 minut
Příliv energie a totální relaxace s horkými lávovými kameny.
Stone Infinity je neobvyklý a fascinující druh masáže, kombinující
relaxační masáž s uklidňujícími dotyky horkých lávových kamenů.
Vůně exotických olejů dodá vašemu zážitku nový rozměr. Při Stone
Infinity masáži pocítíte okamžitou relaxaci, klid a příliv nové energie.
Vaše svaly budou pružnější a dojde ke stimulaci samoléčebných energií. Nechte se unést za hranice všedních dnů a dopřejte balzám a fascinující zážitek svému tělu i duši.
St. Barth harmony
75 minut
Dopřejte si uvolňující a jemnou masáž těla luxusními kosmetickými
produkty, zaměřenými individuálně na potřeby vaší pokožky. Pro
dokonalé završení vašeho zážitku Vás budeme hýčkat vůněmi
z Karibiku. Vyberte si své oblíbené tělové mléko s avokádovým olejem
a vůní čisté vanilky, jemné lilie nebo karibské orchideje tiaré.

whole body
treatments
classical massage
50 or 90 minutes
Classical massage is the most commonly offered and best known
type of massage. It uses a firm but gentle pressue to improve the
circulation, eases muscle aches and tension, improves fl exibility and
creates relaxation.
Pure fruit and spice
60 minutes
Warm fruit stamps soaked in almond oil and filled with citrus fruit,
coconut and exotic spices develop their effect through different
movements of massage. Blockages of muscles are gently released and
the repair system of your body accelerates the work.
Pure spa stone infinity
60 nebo 90 minutes
The Stone Infinity Massage is a very precious type of massage
composed of a fascinating combination of massage, energizing
work and the soothing effect of hot basalt stones. You feel immediately relaxed, calm and vitalized. As a result of this energetic massage, the muscular system is limbered up and the self-healing energies
are stimulated. Enjoy relaxation in a physical, psychological and mental way!
St. Barth harmony
75 minutes
Luxuriate a relaxing, gentle body massage with intensive care
products specially tailored to your personal needs. To round the
experience, let yourself be pampered with a touch of the Caribbean.
Select your favourite body lotion with cold-pressed avocado-oil and
the fragrance of pure bourbon vanilla, the Caribbean Tiaré flower or
the delicate scent of the lily.

Pure spa back treatment
30 minut
Nechte se hýčkat vonnými exotickými oleji, které vlivem
uklidňujícího účinku různých masážních technik rychle prostupují do vaší pokožky. Tato masáž důsledně uvolňuje šíji, krční a zádové
svaly. Po této masáži pocítíte okamžitou úlevu a celkovou relaxaci.
Budete se cítit jako znovuzrození.
Business break
30 minut
Uvolněte své tělo a pročistěte svou mysl po náročném dni či před
důležitým jednáním. Tato masáž podporuje prokrvení pokožky
hlavy, uvolňuje krční svaly a blokády na zadní straně hlavy. Díky stimulaci hlavních akupresurních bodů pocítíte okamžitou úlevu, celkovou
relaxaci a nový příliv energie.
Hot stone experience
30 minut
Příliv energie a totální relaxace s horkými lávovými kameny.
Dopřejte si mimořádnou relaxaci vašeho těla i mysli. Vynikající
masáž zad, podpořená uklidňujícími dotyky horkých lávových kamenů
a zakončená hýčkající masáží vašich chodidel vás přenese do světa naprosté relaxace a naplní vás pocitem znovunabyté energie.
St. Barth slimness
30 minut
Zeštíhlující a uvolňující masáž nohou. Pro rychlou úlevu a relaxaci po dlouhém sezení nebo stání, po dlouhém letu nebo jednoduše
pro báječný pocit z pěkných štíhlých nohou. Břečťanový gel má vynikající zpevňující účinky a stimuluje lymfatický systém, čímž odstraňuje
blokace a odvádí zadržovanou vodu. Mentol a kafr povzbuzují mikrocirkulaci, osvěžují a revitalizují unavené nohy.
Pure spa foot experience
30 minut
Dopřejte svým nohám odpočinek! Vaše nohy si zaslouží luxus! Nechte se hýčkat provoněnými teplými ručníky, revitalizujícími kameny, exotickými krémy a oleji a speciální masážní technikou.

partial body
treatments
Pure spa back treatment
30 minutes
Pampered with exotic oils penetrating quickly into the skin
through the soothing effect of different techniques of massage,
the treatment releases blockages of shoulders, neck and back. You feel
immediately relieved and deeply relaxed.
Business break
30 minutes
Soothing neck, shoulder and head massage.
This massage support the circulation of the scalp, relaxes the
musculature of the neck and releases blockages in the back of the
head. Essential acupressure points are stimulated and you feel immediately released and deeply relaxed.
Hot stone experience
30 minutes
Experience an exceptional relaxation of body and soul. Enjoy the
precious back massage completed with energizing and soothing
effect of hot basalt stones, followed by special technique feet treatment.
You will feel immediately relaxed and full of new energy.
St. Barth slimness
30 minutes
For rapid relief and relaxation of heavy legs, for instance after
extended periods of sitting, standing or after long flights, or simply for beautiful, slim legs. Our ivy gel releases blockages and drains
excess water while strengthening the veins and stimulating the lymphatic system. Menthol and camphor promote microcirculation, refresh and revitalize.
Pure spa foot experience
30 minutes
Get pampered with scenting, warm towels, revitalizing stones as
well as a special technique of massage.

tělové zábaly
pro dokonalou relaxaci

body masks
for deep relaxation

St. Barth elasticity
45 minut
Vypínací tělový zábal s jílem a pyré z okurky nebo ananasu.
Intenzivní péče o tělo pro zpevnění a zlepšení kvality pokožky
díky vzácným minerálům a přírodním vitamínům obsaženým v jílu
a pyré z čerstvého ananasu nebo okurky. Břečťan, mentol a kafr
zpevňují a revitalizují vaši pokožku, zatímco zastudena lisovaný avokádový olej jí dodává potřebné živiny. Výsledkem je viditelně hladší,
zpevněná a vypjatá pokožka.

St. Barth elasticity
45 minutes
Body mask with clay and cucumber or pineapple mousse.
Intensive body care to improve the appearance of the skin with
valuable minerals and vitamins as natural components of clay and
fresh pineapple or cucumber mousse. Ivy, menthol and camphor activate and strengthen body tissue while cold-pressed avocado oil supplies important nutrients. The result is a visibly smoother and tighter
skin.

St. Barth sensation
60 minut
Luxusní tělový zábal s rozmazlující relaxační masáží.
Nechte se unést do světa vůní a relaxace. Vyberte si vůni: čistou
vanilku, jemnou lilii nebo karibskou orchidej tiaré. Hedvábná krémová
maska během působení zásobí vaši pokožku důležitými živinami a lipidy z vysoce kvalitních přírodních olejů. Intenzita působení tělového
zábalu bude na závěr ještě zvýšena masáží těla.

St. Barth sensation
60 minutes
Luxurious body mask with pampering relaxation massage.
Select your favourite scent: bourbon vanilla, delicate Tiaré flowers or fine lily. A creamy, silky mask is gently applied to your entire
body to supply your skin with intensive nutrients and lipids from highquality plant oils. The absorption of the mask is intensified by a wonderfully fragrant relaxing massage as a finish.

Free Floating v Soft pack systému
45 minut
Uklidňující pocit beztíže! Dopřejte si nový zážitek relaxace! Nechte své tělo vznášet se v Soft packu – vodním lůžku s příjemnou
teplotou. Na celé tělo vám nejprve naneseme masku
a poté vás jemně zabalíme do speciální fólie. Pak už se můžete jen
jemně pohupovat a relaxovat. Doporučujeme masku odpovídající
vašim osobním potřebám. Můžete si zvolit mezi jednu z Pure Spa
masek: relaxační, vitalizační, detoxikační či liftingovou.

Free Floating v Soft pack systému
45 minutes
Enjoy a new experience of relaxation! Let your body float in the
Soft Pack on pleasant temperature water without getting wet. The
entire body is anointed with valuable essences and gently wrapped in
special sheets. Then you are carefully lowered into the pack. We recommend a formula responding to your personal needs. You can choose between Pure Spa masks: relaxing, vitalizing, detox, lifting.

procedury
pro páry
Klasická masáž
50 nebo 90 minut
Klasická masáž kladně ovlivňuje prokrvení tkání, odstraňuje
zplodiny látkového metabolismu, normalizuje svalový tonus
a zlepšuje kloubní pohyblivost. Pomáhá zvyšovat celkovou tělesnou
i duševní kondici, napomáhá při regeneraci sil, odstraňuje únavu
a pozitivně ovlivňuje psychický stav.
St. Barth harmony
75 minut
Dopřejte si uvolňující a jemnou masáž těla s luxusními kosmetickými produkty, zaměřenými individuálně na potřeby vaší pokožky.
Vyberte si přírodně čistý, jemně nahřátý kokosový olej pro intenzivní
výživu suché pokožky nebo za studena lisovaný avokádový olej pro regeneraci a podporu obnovy citlivé pleti. Nebo dáte přednost směsi
břečťanovému gelu s mentolovým olejem pro osvěžení a zpevnění.
Vyberte si tělové mléko s avokádovým olejem a vůní čisté vanilky, jemné lilie nebo karibské orchideje tiaré.
Pure Spa Stone Infinity
60 nebo 90 minut
Příliv energie a relaxace s horkými lávovými kameny. Stone
Infinity je neobvyklý druh masáže, kombinující relaxační
masáž s uklidňujícími dotyky horkých lávových kamenů. Vůně exotických olejů dodá Vašemu zážitku nový rozměr. Nechte se unést
za hranice všedních dnů a dopřejte balzám a fascinující zážitek
svému tělu i duši.

couple
treatments
classical massage
50 or 90 minutes
Classical massage is the most commonly offered and best known
type of massage. It uses a firm but gentle pressue to improve the
circulation, eases muscle aches and tension, improves flexibility and
creates relaxation.
St. Barth harmony
75 minutes
Luxuriate a relaxing, gentle body massage with intensive care
products specially tailored to your personal needs. Choose pure,
slightly warmed coconut oil for intensive conditioning of especially dry
skin, coldpressed avocado oil to support the functioning of particularly delicate skin or ivy gel and menthol oil for strengthening tissue
and skin layers. Select your favourite body lotion with cold-pressed
avocado-oil and the fragrance of pure bourbon vanilla, the Caribbean
Tiaré flower or the delicate scent of the lily.
Pure Spa Stone Infinity
60 or 90 minutes
The Stone Infinity Massage is a very precious type of massage
composed of a fascinating combination of massage, energizing
work and the soothing effect of hot basalt stones. You feel immediately relaxed, calm and vitalized. As a result of this energetic massage, the muscular system is limbered up and the self-healing energies
are stimulated. Enjoy relaxation in a physical, psychological and mental way!

jedinečný
zážitek ve dvou
Pure Spa Couple treatment experience
100 minut
Tento speciální balíček začíná peelingovou procedurou St. Barth
Sofness a následně pokračuje příjemnou masáží St. Barth Sensation.
St. Barth softness
Uvolňující tělový peeling s kokosovým olejem a papájou.
Peelingová směs je připravena z čerstvé papáji, přírodního jogurtu,
mořského písku a kokosového oleje. Po peelingové masáži bude vaše
pokožka sametově hladká a připravena přijmout veškeré výživné látky
z následujícího tělového zábalu.
St. Barth sensation
Luxusní tělový zábal s relaxační masáží. Tělový zábal s hýčkající
relaxační masáží dodá vaší kůži vláčnost a bude zážitkem pro všechny
vaše smysly. Můžete si zvolit oblíbenou vůni – bourbon vanilla, květina
Tiaré nebo jemná lilie. Vaše pokožka bude viditelně vitalizovaná
a hedvábně hladká po celém povrchu těla.

exclusive
experience for two
Pure Spa Couple treatment experience
100 minutes
Enjoy the relaxation together!
This special package starts with the peeling treatment St. Barth
Softness to prepare your body for a pampering St. Barth Sensation
massage treatment.
St. Barth softness
is relaxing peeling massage for velvety soft and smooth skin. The fruit
enzymes in fresh papaya, natural yoghurt and a special sea-sand polish
complex enriched with minerals remove dead skin cells. Pure coconut
oil provides lasting care for the skin while pampering it with valuable
nutrients. The ideal base for an especially long-lasting and even tan.
St. Barth sensation
The pampering body mask provides the skin with an intensive moisture
boost and is a pleasure for all the senses. A creamy, silky mask is gently applied to your entire body to supply your skin with intensive nutrients and lipids from high-quality plant oils. Your entire skin takes on
a visibly improved appearance and velvety smooth texture.

pro každého

pure spa
víkend
Jedinečný zážitek ve dvou
▼▼ Návštěva sauny a páry rozproudí organismus a připraví pokožku pro
další procedury
▼▼ St. Barth Softness peeling jako základ pro dlouhotrvající opálení
a hladkou pokožku
▼▼ Společná sprcha jako příprava na další proceduru
▼▼ St. Barth Sensation, úžasný tělový zábal s hýčkají tělovou masáží
▼▼ 30 minut relaxační masáže dle vašeho výběru – masáž krku, ramen
a hlavy nebo chodidel nebo nohou nebo zad
▼▼ Relaxace v odpočinkové místnosti s Wellmondo čajem a hudbou dle
vašeho výběru pro doznění terapie

pure spa
weekend
extraordinary experience for couple
▼▼ Sauna and steam bath to warm your body and prepare your skin for
following treatments
▼▼ St. Barth Softness Peeling, the ideal base for an especially longlasting tan and smooth skin
▼▼ Couple shower
▼▼ St. Barth Sensation, luxurious body mask with pampering relaxation massage
▼▼ 30 minutes relaxing massage of your choice – neck, shoulder and
head or feet or legs or back massage
▼▼ Relax in the lounge room with Wellmondo tea while listening to
your favorite music to complete your experience

Štíhlejší a krásnější
▼▼ Návštěva sauny a páry rozproudí váš organismus a připraví pokožku
pro další procedury
▼▼ Sea-Salt Body Peeling pro hlubokou očistu a hedvábný vzhled vaší
pokožky
▼▼ St. Barth Slimness, uvolňující masáž nohou se zeštíhlujícím efektem, která odstraňuje pocit těžkých nohou
▼▼ Wellmondo čistící čaj navodí pocit vnitřní vyváženosti
▼▼ St. Barth Pureness pro vše, co si žádá váš obličej
▼▼ Relaxace v odpočinkové místnosti s Wellmondo čajem a hudbou dle
vašeho výběru pro doznění terapie

slim and beautiful
▼▼ Sauna and steam bath to warm your body and prepare your skin for
following treatments
▼▼ Sea salt body peeling for deep cleansing and velvety smooth skin
▼▼ St. Barth Slimness, relaxing leg massage for immediate relief and
relaxation of heavy legs
▼▼ Wellmondo cleansing tea for balancing body and soul
▼▼ St. Barth Pureness, everything your face is asking for
▼▼ Relax in the lounge room with Wellmondo tea while listening to
your favorite music to complete your experience

Pánská záležitost
▼▼ Návštěva sauny a páry rozproudí váš organismus a připraví pokožku
pro další procedury
▼▼ St. Barth Softness peeling jako základ pro vaše dlouhotrvající
opálení a hladkou pokožku
▼▼ St. Barth Harmony, luxusní relaxační masáž celého těla
▼▼ Exkluzivní Free Floating umožní vašemu tělu vznášet se
v jedinečném soft packu pro totální uvolnění
▼▼ Relaxace v odpočinkové místnosti s Wellmondo čajem a hudbou dle
vašeho výběru pro doznění terapie

men's business
▼▼ Sauna and steam bath to warm your body and prepare your skin for
following treatments
▼▼ St. Barth Softness Peeling, the ideal base for an especially long–
lasting tan and smooth skin
▼▼ St. Barth Harmony, pampering full body massage
▼▼ Exclusive Free Floating, stress relief and a new experience of the
calming sensation of weightlessness
▼▼ Relax in the lounge room with Wellmondo tea while listening to
your favorite music to complete your experience

Proti stresu
▼▼ Návštěva sauny a páry rozproudí váš organismus a připraví pokožku
pro další procedury
▼▼ Wellmondo čistící čaj navodí pocit vnitřní vyváženosti
▼▼ Hot Stones Back Treatment 30 minut, fascinující relaxační masáž
umocněná uklidňujícími dotyky horkých lávových kamenů
▼▼ Pure Spa Foot experience pro osvěžení a příjemný pocit úlevy vašich
nohou
▼▼ Business Break, stimulační masáž hlavy a krku přinášející okamžitou
úlevu
▼▼ Exkluzivní Free Floating umožní vašemu tělu vznášet se v jedinečném
Soft packu pro totální uvolnění
▼▼ Relaxace v odpočinkové místnosti s Wellmondo čajem a hudbou dle
vašeho výběru pro doznění terapie
Zážitek pro všechny smysly
▼▼ Návštěva sauny a páry rozproudí váš organismus a připraví pokožku
pro další procedury
▼▼ Pure Fruit & Spice, neobvyklá masáž čerstvě připravenými razítky
naplněnými směsí mandlového oleje, citrusových plodů, kokosu
a exotického koření je zážitkem pro všechny smysly
▼▼ Business Break, stimulační masáž hlavy a krku přinášející úlevu
▼▼ Exkluzivní Free Floating umožní vašemu tělu vznášet se
v jedinečném Soft packu pro totální uvolnění
▼▼ Relaxace v odpočinkové místnosti s Wellmondo čajem a hudbou dle
vašeho výběru pro doznění terapie
V případě zakoupení jakéhokoliv balíčku můžete ještě navíc využít další
doplňkové služby:
▼▼ Prezentace kosmetiky Ligne St. Barth s možností nákupu v Ligne
St. Barth boutique s 15% slevou.
▼▼ Návštěva Health Clubu – posilovna, sauna, pára, whirlpool, aromatická sprcha

for everybody
stress relief
▼▼ Sauna and steam bath to warm your body and prepare your skin for
further treatments
▼▼ Wellmondo cleansing tea for balancing body and soul
▼▼ Hot Stone Back Treatment 30 minutes, fascinating relaxation massage with hot basalt stones
▼▼ Pure Spa Foot experience, a rest for your feet
▼▼ Business Break, soothing neck, shoulder and head massage for immediate relief
▼▼ Relax in the lounge room with Wellmondo tea while listening to
your favorite music to complete your experience
All Senses Experience
▼▼ Sauna and steam bath to warm your body and prepare your skin for
following treatments
▼▼ Pure Fruit & Spice, unique massage with warm fruit stamps soaked
in almond oil for an extraordinary and luxurious experience
▼▼ Wellmondo cleansing tea for balancing body and soul
▼▼ Business Break, soothing neck, shoulder and head massage for immediate relief
▼▼ Exclusive Free Floating, stress relief and a new experience of the
calming sensation of weightlessness
▼▼ Relax in the lounge room with Wellmondo tea while listening to
your favorite music to complete your experience
With every package booking you can get pampered little bit more if
you enjoy following great benefits:
▼▼ Free presentation of Ligne St. Barth cosmetic products and 15%
discount at the Ligne St. Barth Boutique
▼▼ Free use of the Health Club – fitness, sauna, steam, whirlpool and
aroma shower

doplňkové
služby

additional
services

HEALTH CLUB
Pro prodloužení své relaxace po proceduře v Pure Spa doporučujeme
navštívit náš Health Club a využít whirlpool, saunu, páru a aroma
sprchu. Návštěva Health Clubu je v ceně terapie.

HEALTH CLUB
For even more relaxation after your treatment we suggest to visit our
Health Club, where you can enjoy whirlpool, sauna, steam bath and
aroma showers. Use of Health club is in the price of therapy.

Exkluzivní Free Floating V soft pack systému
Uklidňující pocit beztíže!
Zakončete svou proceduru zážitkem totální relaxace! Nechejte své tělo
vznášet se v Soft Pack na vodě s příjemnou teplotou, aniž byste přišli
do styku s vodou. Maximální relaxace a odstranění stresu. Ke každé
proceduře nabízíme toto 30-minutové využití Soft Packu za
zvýhodněnou cenu.

EXCLUSIVE FREE FLOATING IN THE SOFTPACK SYSTEM®
The calming sensation of weightlessness!
Complete your treatment with a new experience of total relaxation!
Let your body float in the Soft Pack on pleasant temperature water
without getting wet. Great stress relief. 30 minutes of Soft Pack can
be added to every treatment.

Ligne St. Barth Boutique
Oblíbili jste si některé z produktů Ligne St. Barth? Hledáte hezký
dárek? Přírodní kosmetiku Ligne St. Barth je možné zakoupit v Pure
Spa Boutique – první a jediný Ligne St. Barth Boutique v Praze. Kosmetické přípravky Ligne St. Barth jsou výbornou volbou pro dosažení
sametově jemné a mladistvé pleti a stimulaci všech smyslů. Mají lehkou a jemnou konzistenci, nejsou mastné, ropůjčují pleti příjemný pocit a jejich delikátní vůně vás přenesou do karibského světa.
▼▼ nejsou testovány na zvířatech
▼▼ všechny výrobky jsou dermatologicky a toxikologicky testovány
▼▼ všechny produkty jsou vhodné pro všechny druhy pokožky

BOUTIQUE LIGNE ST. BARTH
The finest natural cosmetic Ligne St. Barth, made in St. Barthélemy
– French Caribbean, can be of course purchased directly in a boutique
in Pure Spa – the first and the only one Ligne St. Barth shop in Prague.
The Ligne St. Barth products with their recipes for silky soft and
youthful skin stimulate all senses. They have a light and gentle consistency, are not greasy, feel wonderful on the skin and their tender
fragrances transport the wearer into the world of the Caribbean.
▼▼ there are no tests on animals during production
▼▼ all products and ingredients are dermatologically and toxicologically tested
▼▼ all products are very gentle to the skin

jak využívat
lázně pure spa
OBJEDNÁNÍ LÁZNÍ
Abychom mohli co nejlépe vyhovět vašim přáním, objednejte se
předem.
PŘÍCHOD DO PURE SPA
Do Pure Spa se dostavte alespoň 15 minut před začátkem procedury,
abyste se mohli seznámit s prostory lázní a vychutnat si šálek čerstvě
připraveného čaje. Dodržujeme čas začátku a konce procedur,
abychom nezdržovali naše další hosty.
ZDRAVOTNÍ STAV
Informujte nás v případě, že trpíte vysokým krevním tlakem, srdečními
či jinými tělesnými problémy či chorobami, případně, že jste těhotná,
abychom vám mohli doporučit speciálně přizpůsobené procedury.
OBLEČENÍ DO LÁZNÍ
K dispozici jsou ručníky, koupací pláště a nazouvací boty. Hostům
našeho hotelu doporučujeme použít koupací pláště a nazouvací boty z
hotelového pokoje. V našich šatnách naleznete šampón, vlasový kondicionér a sprchový gel. Doporučujeme vzít si pod koupací plášť spodní
prádlo nebo plavky. K dispozici je samozřejmě jednorázové pánské i
dámské prádlo. Naše terapeuty žádáme, aby vás během procedur
odpovídajícím způsobem zakryli. (Přístup do fitness zóny bez sportovního oblečení není dovolen. Ideálním sportovním oblečením je
tričko a pohodlné kalhoty či kraťasy a sportovní obuv.)
SAUNA A PARNÍ LÁZEŇ
Pure Spa je vybaveno saunou a parní lázní. Toto zařízení se nachází
v podzemním podlaží. Před použitím sauny či parní lázně pamatujte na
odpovídající příjem tekutin a zvažte svůj zdravotní stav. V odpočinkové
zóně se nezapomeňte zakrýt ručníkem či koupacím pláštěm.
PO SKONČENÍ PROCEDUR
Po skončení procedur je nezbytné vypít odpovídající množství vody
nebo čaje. Než budete pokračovat v relaxačních procedurách,
odpočiňte si a naplno si užijte pobytu v našich lázních.
DĚTI
Děti od 12 let jsou v našich lázních vítány v doprovodu dospělé osoby.
Prosíme, nezapomínejte, že jste zodpovědní za dobrou pohodu svého
dítěte a že by vaše děti měly brát ohled na ostatní hosty.

how to
spa
A SPA APPOINTMENT
In order to optimize your wishes, please arrange your appointment
before arriving.
ARRIVAL AT PURE SPA
Please arrive at Pure Spa at least 15 minutes before the beginning of
your treatment to familiarize yourself with the spa area and to enjoy
a cup of freshly-prepared tea. Treatments start and end on time in order not to delay the following guests.
MEDICAL PRECAUTIONS
Inform us in case of high blood pressure, heart problems or other
physical problems and diseases or pregnancy so that we can recommend specially adapted treatments.
SPA CLOTHING
Towel, bathrobe and flip-flops are at your disposal. For the guests of
our hotel, we recommend to use bathrobe and flip-flops found in the
hotel room. Our dressing rooms are equipped with shampoo, hair conditioner and shower gel. We propose to put on underwear or swimsuit
under the bathrobe. Of course, disposable underwear for women and
men is available. Our therapists are asked to cover you adequately during the treatment. (Without fitness-clothes, the access of the fitness
area is not allowed. Ideal fitness clothes are T-shirt and comfortable
trousers or shorts and sneakers.)
SAUNA AND STEAM-BATH
In the basement, Pure Spa disposes of a sauna and a steam bath. Before sauna or steam-bathing remember to take an adequate amount of
liquid and to consider the usual health precautions. Don’t forget to
cover yourself with towel or bathrobe in the relaxation area.
AFTER TREATMENT
It is essential to drink water or tea in an adequate amount after your
treatment. Take a time out before you continue the relaxation treatment to really enjoy your spa experience.
CHILDREN
Children from 12 years are welcomed accompanied by an adult. Please
don’t forget that you are responsible for the well-behaving of your
child and that they should show consideration for the other guests.

jak využívat
lázně pure spa
STORNOVACÍ POPLATEK
Berte v úvahu fakt, že pokud zrušíte procedury méně než 12 hodin
před dohodnutým termínem, účtujeme 50 % ceny procedur. Platnost
rezervace končí 15 minut po dohodnutém termínu. Nepřijdete-li včas,
bude doba procedur odpovídajícím způsobem zkrácena. Účtována však
bude plná cena. Hosté, kteří budou mít zpoždění delší než 15 minut
nebo se bez předchozího zrušení rezervace nedostaví vůbec, uhradí
proceduru v plné výši.
PŘÍPRAVA
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme pánům, aby se v den
kosmetické úpravy obličeje oholili. Naopak dámy by si neměly
bezprostředně před prováděním peelingu či jiných kosmetických procedur holit nohy.
CENNOSTI
Doporučujeme vám, abyste si své cennosti uložili do trezoru na recepci. Za vaše cennosti a peníze v žádném případě neručíme.
LÁZEŇSKÁ ETIKETA
Pro zachování poklidné atmosféry vás prosíme, abyste vypnuli své mobilní telefony a jiná elektronická zařízení. Lázně Pure Spa jsou
nekuřáckou zónou, konzumace alkoholických nápojů není dovolena.
Vedení hotelu si vyhrazuje právo odepřít vstup do lázeňské zóny
hostům, kteří nejsou odpovídajícím způsobem oblečeni nebo se chovají nevhodně.
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Chtěli byste při nějaké významné příležitosti, jako jsou Vánoce či narozeniny, obdarovat někoho ze svých přátel a blízkých? Máme pro vás
perfektní dárek! Prostě nabídněte relaxaci...
jednodenní a vícedenní balíčky
Nabízíme široký výběr spa balíčků v sekci Pure Spa Víkend a bude nám
potěšením zajistit pro vás individuální lázeňské akce s ohledem na vaše
přání.

how to
spa
CANCELLATION FEE
The cancelation fee is 50% of the cost of treatment in case you cancel
the treatment less than 12 hours before the agreed appointment. Reservations are valuable until 15 minutes after the agreed appointment.
The treatment is reduced by the amount of delayed time. Nevertheless
the complete price is due. Guests arriving later than 15 minutes after
the appointment or not arriving at all without prior cancellation have
to pay full treatment fee.
PREPARATIONS
For our male guests we recommend to have a shave the day of the facial treatment in order to obtain best results. For our female guests it
is not advisable to shave the legs before a body treatment or a peeling.
VALUABLES
Our reception is equipped with safe which we highly recommend for
the keeping of your valuables. In any other case we are not liable for
your valuables and money.
SPA ETIQUETTE
Please turn off your mobile phone as well as electronic devices for not
disturbing the calm atmosphere. Pure Spa is a non-smoking and non
alcoholic area. The hotel management reserves the right to deny guests the access to the spa area when clothing or behaviour are not
adequat.
GIFT CERTIFICATES
Do you want to make a present to someone close to you or one of your
beloved ones for a special occasion as Christmas or birthday? We have
the perfect present for you! Just offer relaxation…
DAY- AND OVERNIGHT PACKAGES
We offer a superb choice of Spa packages in the section Pure Spa Weekend. We are also pleased to arrange an individual spa event tailored
to your special wishes.

kde nás
najdete

where
to find us

Karlovy Vary 128 km

Warsaw 671 km
Prague Castle
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