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 SPECIAL MASSAGES

Špeciálna ponuka masáží 
RÍBEZĽOVÉ POHLADENIE
SPOILING CURRANT TOUCH

50 min. 60 €

Hlavnou úlohou ríbezľového 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. Ríbezľová vôňa bude príjemne pôsobiť na všetky Vaše zmysly.
The main aim of the currant 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 currant aroma has a relaxing effect on all senses.

ANTISTRESOVÝ BALÍČEK
ANTI-STRESS PACKAGE

50 min. 60 €

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. 50 €

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.

MEDOVÁ MASÁŽ SO ZÁBALOM
HONEY MASSAGE WITH WRAP

40 min. 50 €

Pri masáži medom dochádza k odstraňovaniu toxínov z tela. Med výrazne posilňuje imunitný 
systém, oživuje celý organizmus, v kombinácii so zábalom uvoľňuje svalstvo, podporí činnosť 
vnútorných orgánov a obnoví sa ich prirodzená detoxikačná schopnosť.
Honey massage removes toxins from the body. Honey boosts the immunity, revives the whole 
organism and if combined with a wrap, it relaxes muscles, boosts the activity of internal 
organs and restores their natural detoxification ability.


