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Známá místa, nové zážitky!

MASÁŽE
SACRED NATURE BIO MASÁŽ
50 min 1550,Harmonizující relaxační masáž. Masáž inspirovaná pohyby motýlích křídel, bohatým Bio produkty jako olej
buriti a extrakt z motýlího keře, relaxuje svaly a harmonizuje mysl. Má intenzivní antioxidační a ochranný účinek na vnější vrstvu pokožky.
HOT STONE MASÁŽ
50 min
1150,Aromatická masáž horkými lávovými kameny. Ideální
k uvolnění namožených svalů, bolavých kloubů a vazů.
Aroma směs podporuje lymfatickou drenáž a účinně
tak detoxikuje organismus. Cennou vlastností masáže
je i schopnost odstranit svalové spasmy a blokace.
Masáž je prováděna speciálními vulkanickými kameny,
které výborně akumulují teplo a tím přispívají k větší
účinnosti masáže. Teplo sálající z kamenů ohřívá pokožku, která díky tomu lépe vstřebává léčebné oleje
a zároveň uvolňuje svalstvo a hlubší vrstvy tkáně.
AROMASOUL KLASICKÁ MASÁŽ
50 min
1150,Masáž celého těla používá masážní techniky k uvolnění vašich svalů, zmírňuje stres a uvolňuje napětí. Podporuje harmonické proudění tělesné energie, zlepšuje
krevní oběh, stimuluje funkci orgánů a napomáhá relaxaci pohybového aparátu. Velmi účinně se využívá
jako preventivní prostředek proti vzniku mnoha onemocnění páteře, ale i jiných orgánů těla. Je velmi vhodná u chronických bolestivých stavů, kde napomáhá
uvolnění bolestivých spazmů a blokád vzniklých v důsledku různých úrazů a přetěžování organismu.
AROMASOUL RELAXAČNÍ MASÁŽ
50 min
1150,Holistická procedura kombinující sílu esenciálních olejů. Je to nejlepší z východních a západních technik
zaměřených na energii kolem páteře. Vytváří rovnováhu těla a duše.
Vyberte si ze 4 vonných olejů, které posílí zážitek
a uvolnění:
Mediterranean – Hloubková masáž pro uvolnění a detoxikaci. Citrusy – bazalka – oregano. Inspirována energií a inovativním duchem středomořských kultur, se
svěží vůní oceánu a jižních bylin.
Indian – Pačuli, muškát, kardamom. Inspirována dávnou životní filozofií ayurveda, „vědy života“, tato rituální masáž přináší hluboké souznění mysli, těla a duše,
uvolňuje stres a napětí.
Arabian – Santal, myrta, ambra. Inspirována vášní
a poezií pouště, tato rituální masáž hřejivými a harmo-

nizujícími pohyby poskytuje pocit obnovy, očisty
a znovuzrození.
Oriental – Jasmín, vanilka, ylang ylang. Inspirována
„tui na“, starověkou metodou čínské medicíny
MASÁŽ PLOSEK NOHOU
25 min
550,Jedinečná masáž k odstranění napětí. Přispívá k harmonizaci organismu pomocí stimulace bodů na ploskách nohou. Reflexní plosky na chodidlech zobrazují
jednotlivé vnitřní orgány. Jejich stimulací docílíte uvolnění těla i mysli.

TĚLOVÉ OŠETŘENÍ A RITUÁLY KRÁSY
TRANQUILLITY ANTI–STRESS
OBLIČEJOVÝ A TĚLOVÝ RITUÁL
50 min 1250,Unikátní smyslové ošetření proti stresu pro celé tělo.
Kombinace vzácného aroma, jemných textur, unikátních přírodních složek a energie lidského doteku poskytuje jedinečný zážitek hlubokého zklidnění. Dlouhodobá hydratace a výživa i pro extrémně suchou
pokožku, přetrvávající pocit zklidnění, hebké pokožky
a luxusu.
BAGNI DI PISA BAHENNÍ ZÁBAL
50 min
1150,Intenzivní tělové ošetření s využitím termální vody
z Bagni di Pisa pro remodelační účinek. Směs esenciálních olejů a řas Fucus a Laminaria synergicky působí
na zlepšení viditelných projevů celulitidy.

MASÁŽ HLAVY
25 min
650,Relaxační uvolnění mimického svalstva při masáži, využití akupresurních bodů v obličejové a vlasové části
hlavy a účinků éterických olejů s antimigrenózními
účinky přináší úlevu a odpočinek. Masáž odbourává
stres, který se nejvíce promítá do oblasti šíje, dochází
k ztuhnutí svalstva a stlačení krevního řečiště, které
zapříčiňuje bolesti hlavy způsobené přetížení či přepracování.
VLASOVÁ KŮRA
25 min
550,Vlasové kúry pomáhají pečovat o vlasy od kořínků až
po konečky. Dále pomáhají vyživovat vlasovou pokožku, stimulují růst vlasů a podporují vitalitu a zdraví.
MASÁŽ RUKOU
20 min
350,Masáž ruky zlepšuje přívod a odvod krve ve tkáních,
velmi příjemně prohřívá dlaně a pomáhá odplavování
odpadních látek z těla. Jedná se o masáž a uvolnění
prstů, dlaní a zápěstí. Tato masáž je balzámem nejen
pro ruce, ale i pro duši. Velký význam má zejména
u administrativních profesí, kde nebývají ruce v dostatečné činnosti.
RAŠELINOVÝ OBKLAD
25 min
250,Rašelinový obklad lze používat jako podpůrný prostředek při syndromech svalového přetížení po sportu
a pracovním zatížení. Rašelinový obklad je jedna z nejuznávanějších forem tepelné terapie, při které dochází
k uvolnění svalových kontrakcí, detoxikaci organismu
a příjemné relaxaci celého těla. Forma jednorázových
aplikací obsahujících velké množství organických a minerálních látek, které se za pomoci tepelné podpory
dostávají do našeho těla a rovněž mají blahodárný vliv
na pokožku.

… A NĚCO I PRO DĚTI

		
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ PRO DĚTI
15 min
400,Jemná relaxační masáž pro malé milovníky čokolády
zvyšující tvorbu hormonu radosti (endorfinu a serotoninu). Vhodné pro děti do 12 let.
AROMA MASÁŽ PRO DĚTI
15 min
400,Holistická procedura kombinující sílu esenciálních olejů. Je to nejlepší z východních a západních technik
zaměřených na energii kolem páteře. Vytváří rovnováhu těla a duše.

DOPŘEJTE SI RELAX
Dopřejte svému tělu kompletní
regeneraci v našem novém luxusním spa!
Zaplavat si můžete v moderním bazénu
s nádhernými výhledy na skiareál Svatý Petr.
Děti si během vaší relaxace mohou užívat
v dětském brouzdališti.
Skvělou relaxaci Vám zajistí whirpool
s příjemně teplou vodou a se vzduchovými
masážními tryskami.
Těšit se můžete také na saunový svět s několika
druhy saun – finská sauna nebo parní sauna.

