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Sila
TATRANSKEJ PRÍRODY

THE POWER OF TATRAS NATURE

ZIMNÁ PONUKA MASÁŽI
SPECIAL OFFER FOR THE WINTER

Hotel si vyhradzuje právo obmedziť vstup na horskú pláž vzhľadom na obmedzenú kapacitu wellness centra. 
Vstup do jednotlivých častí je podmienený otváracím hodinám Grand Mountain Spa. / The hotel reserves the 
right to limit the access to the mountain beach due to the limited capacity of the wellness centre. Entry to 
individual sections depends on the opening times of the Grand Mountain Spa.

OKAMŽITÁ REGENERÁCIA PLETI CHEMICKÝM PEELINGOM /  
INSTANT COMPLEXION REGENERATION WITH CHEMICAL PEEL 50 min. 69 €

Chemický povrchový peeling s komplexom prírodných peptidov, dokonale zlepšuje stav pokožky. Obnovuje 
pevnosť a pružnosť, zjednocuje farebný tón pleti, redukuje vrásky a zmierňuje akné.  Ošetrenie sa zakončí 
špeciálnou maskou. / Chemical surface peel with a complex of natural peptides improves the skin and its elas-
ticity, makes it firm, unifies the skin tone, reduces wrinkles and acne. The treatment ends with a special mask. 

ANTI AGE PROTIVRÁSKOVÉ OŠETRENIE / ANTI-AGE WRINKLE TREATMENT 55 min. 65 €
Kozmetické ošetrenie, ktoré obnovuje pevnosť a mladistvý vzhľad pokožky. Zlepšuje stavbu buniek a stimu-
luje regeneračné procesy tkaniva, ktoré omladzujú pokožku a normalizujú jej celkový vzhľad. / The cosmetic 
treatment restores skin vitality and makes it look young. It improves the cell construction and stimulates tissue 
regeneration processes that rejuvenate the skin and normalise its looks.

REMINERALIZAČNÝ PLEŤOVÝ RITUÁL S MORSKÝMI RIASAM /
REMINERALISING SEAWEED SKIN RITUAL 50 min. 45 €

Vďaka teplu z lávových kameňov, ktoré pôsobí  na nervové zakončenia v pokožke, dochádza k dokonalému 
uvoľneniu.  Ošetrenie je vhodné pre problematickú pleť. 100% prírodný výťažok z morských rias dodáva vi-
tamíny, minerály, stopové prvky a detoxikuje. / The hot stone face and décolleté massage is one of the most 
comfortable relaxation methods. The treatment is ideal for blemished skin. 100% seaweed extracts supply the 
skin with vitamins, minerals, trace elements and detoxify it.  

RAINDROP TERAPIA / RAINDROP THERAPY 75 min. 69 €
Terapia Raindrop kombinuje unikátne, cielené masážne postupy s autentickými esenciálnymi olejmi pre hlbo-
kú psychickú i fyzickú harmonizáciu a uvoľnenie celého tela. Terapia v sebe spája reflexnú a klasickú masáž 
s unikátnymi aromatickými a chemickými účinkami esenciálnych olejov. / The Raindrop therapy combines 
unique massage techniques with authentic essential oils to guarantee intensive mental and physical harmoni-
sation and relaxation. The therapy combines reflexology and classic massage with unique aromatherapy and 
chemical effects of essential oils. 

CELOTELOVÝ RELAX / FULL-BODY RELAXATION 75 min. 65 €
Jemná exkluzívna vôňa Vás ponorí do plnej relaxácie v kombinácii celotelového pomarančového peelingu 
a masáže chrbta, šije a zadnej strany nôh teplým olejom, ktorá sa zakončí čokoládovým zábalom zadnej stra-
ny tela. / Enjoy absolute relaxation with a gentle exclusive aroma combined with full-body orange peeling and 
a hot oil back, neck and rear of the legs massage that is followed by a rear body chocolate pack. 

REGENERAČNÁ MASÁŽ DOLNÝCH KONČATÍN /  
REGENERATING LEG MASSAGE 45 min. 45 €

Regeneračná masáž nôh zameraná na uvoľnenie a bolestivých svalov zmierňujúca únavu.  Pozitívne pôsobí na 
nervový systém a psychiku, zlepšuje krvný obeh. Hydratačný zábal chodidiel bambuckým maslom počas ma-
sáže zanechá Vašu pokožku jemnú a hebkú / The regenerating leg massage reduces fatigue and muscle pain. 
It has positive effects on the nervous system and the state of mind, boosts the blood circulation. A hydrating 
Shea butter foot pack applied during the massage makes the skin soft and smooth.  


