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KOSMETICKÁ OŠETŘENÍ
Základní ošetření Basic 790 Kč

50 min. / odlíčení pleti, enzymatický peeling, alginátovou masku podle typu pleti a závěrečná péče. 
Ošetření je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Ošetření Anti-age treatment 990 Kč

60 min. / odlíčení, enzymatický peeling, tonizace, úprava obočí, pleťová maska a závěrečná péče. 

Intenzivní ošetření Advance anti-age treatment 1390 Kč

90 min. / odlíčení, enzymatický peeling, úprava obočí, pleťová maska, sérum, masáž obličeje, krku, 
dekoltu, masáž rukou, závěrečná péče.

Produkty slovinské značky AFRODITA COSMETICS

Kosmetické ošetření objednávejte prosím s dostatečným předstihem telefonicky na recepci:
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Při zrušení nebo přesunutí termínu je potřeba dát vědět alespoň 2 hodiny 
před objednanou masáží. Jinak Vám bude účtován storno poplatek
v hodnotě poloviční ceny objednané masáže. Děkujeme za pochopení.

MASÁŽE

Klasická hloubková masáž

30 min. 600 Kč 
45 min. 900 Kč
60 min. 1 100 Kč
90 min. 1 600 Kč

Relaxační aroma masáž 

20 min. 525 Kč
30 min. 650 Kč
60 min. 1 200 Kč 
90 min. 1 700 Kč

Reflexní masáž obličeje

20 min. 500 Kč

Masáž lávovými kameny 

20 min. 600 Kč
30 min. 800 Kč
60 min. 1 350 Kč

Medová detoxikační masáž

20 min. 600 Kč

Masáž reflexní plosek nohou

30 min. 625 Kč  

Relaxační masáž hlavy 

45 min. 900 Kč  

Těhotenská masáž 

30 min. 600 Kč 
45 min. 900 Kč   

Dětská masáž 

20 min. 500 Kč 

Antistresová masáž

60 min. 1 350 Kč
90 min. 1 800 Kč  
120 min. 2 250 Kč    

Masáže objednávejte prosím s dostatečným 
předstihem telefonicky na recepci:
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WELLNESS PROCEDURY
Ošetření pro hebké ručky 850 Kč

45 min. / úprava tvaru nehtů, peeling, ošetření 
nehtové kůžičky, masáž

Ošetření pro hebké ručky
s lakováním 1 050 Kč

75 min. / úprava tvaru nehtů, peeling, ošetření 
nehtové kůžičky, masáž, lakování

Ošetření pro hebké nožky 950 Kč

60 min. / úprava tvaru nehtů, odstranění 
zrohovatělé kůže škrabkou, peeling, úprava 
nehtové kůžičky, masáž

Ošetření pro hebké nožky
s lakováním 1 150 Kč

90 min. / úprava tvaru nehtů, odstranění 
zrohovatělé kůže škrabkou, peeling, úprava 
nehtové kůžičky, masáž, lakování 

 Peeling + masáž + zábal  1 200 Kč

60 min. / peeling, masáž zad a šíje, hydratační 
zábal

Peelingová masáž 450 Kč

20 min. / masáž zad a šíje za pomocí peelingu

Anticelulitidní masáž 1 050 Kč

45 min. / intenzivní masáž postižených partií 
anticelulitidním olejem Afrodita, s intenzivními 
hmaty a s použitím baňky

Anticelulitidní ošetření
Afrodita 1 300 Kč

75 min. / Tělové ošetření proti celulitidě s kombi-
nací přípravků Afrodita / Součástí procedury je zá-
bal v délce 45 minut s výrazně chladivým účinkem.

Procedury objednávejte prosím 
dostatečným předstihem
telefonicky na recepci:




