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 SPECIAL MASSAGES

Špeciálna ponuka masáží 
MALINOVÉ POHLADENIE
SPOILING RASPBERRY TOUCH

50 min. 49 €

Hlavnou úlohou malinového telového pílingu je odstrániť odumreté bunky na povrchu tela. V kombinácii 
s masážou chrbta, šije a zadnej strany nôh vrátane chodidiel zabezpečí prekrvenie celého tela. 
Ovocná malinová vôňa bude príjemne pôsobiť na všetky Vaše zmysly.
The main aim of the raspberry body peeling is to remove dead skin cells all over the body.
When combined with a back, neck and back of the leg massage, it boosts the blood circulation.
The raspberry aroma has a relaxing effect on all senses.

ANTISTRESOVÝ BALÍČEK 
ANTI-STRESS PACKAGE

50 min. 49 €

Balíček relaxačných procedúr, ktoré odbúravajú stres, napomáhajú k uvoľneniu celého tela a tak 
umocňujú pocit duševnej pohody.  Balíček obsahuje rašelinový zábal, bazovú relaxačnú masáž šije, 
chrbta a jemnú masáž tváre.
The package of relaxing treatments reduces stress, relaxes the whole body and boost mental 
wellbeing. The package includes a peat wrap, an elderberry neck and back massage and a gentle 
facial massage.

ODDÝCHNUTÉ NÔŽKY
RELAXED FEET

45 min. 45 €

Obnovujúca masáž dolných končatín s medovkovým pílingom a masážou olejom s arómou citrónovej 
trávy, ktorá nabudí pocit úľavy po turistike, lyžovaní a pomáha odbúrať svalové kŕče. V kombinácii 
s príjemnou kombináciou vôní priaznivo pôsobí na unavené svalstvo.
The recovery leg and feet massage with lemon balm peeling and lemongrass oil massage relieves 
after hiking or skiing and reduces muscle cramps. When combined with nice aromas, it is beneficial 
for tired muscles.

ČOKOLÁDOVÝ SEN
CHOCOLATE DREAM

75 min. 65 €

Čokoládové potešenie vo forme relaxačnej, regeneračnej a skrášľovacej kúry na pokožku celého tela. 
Čokoládový celotelový peeling, čokoládový zábal a relaxačná masáž celého tela s čokoládovým olejom. 
Rituál je ukončený masážou tváre čokoládovým bambuckým maslom a je vhodný pre všetky vekové 
kategórie.
Chocolate spoiling with a relaxation, regeneration and beautification full-body treatment consists of
a full-body chocolate peeling, a chocolate wrap and a relaxation full-body chocolate oil massage.
The ritual ends with a facial chocolate Shea butter massage and is suitable for all age groups.


