LÁZEŇSKÉ BALÍČKY
LYMFATICKÉ PROGRAMY - ZPRŮCHODNĚNÍ LYMFATICKÉHO SYSTÉMU
Kód

Název procedury

Působení procedury a jej vliv s cíleným efektem

2001

Lymfodetox Exkluziv 9v1
Exkluzivní balíček zdraví

2002

Lymfodetox Standard 8v1
Standardní balíček zdraví

2003

Lymfo Preventiv 4v1
Ekonomický balíček zdraví

2004

Senior „gentleman“
balíček zdraví pro starší generaci

2005

Senior „Madam“
balíček zdraví pro starší generaci

Je vhodný pro ženy i muže, který mají dlouhodobě zanesený lymfatický
systém. Doporučujeme pro lidi trpící stagnací lymfy, zadržováním vody
v těle a únavou. Jedná se o speciální metodu manuálních hmatů a pohybů
vedoucích k aktivaci mízního (lymfatického) systému organismu.
Je vhodný pro klienty, který mají částečně neprůchodný lymfatický systém.
Standardní balíček slouží k udržení zdraví, celkového vzhledu, při chronické únavě a při
neustupujících bolestech a jiných potížích. V neposlední radě k podpoře imunitního systému.
Je vhodný na prevence pro udržení zdraví, celkového vzhledu, pro udržení fyzické kondice
při sedavém zaměstnání a pro lidi s fyzicky a psychicky náročném zaměstnán, kterým přibývají
předchází užívání léků, zabraňuje operacím a civilizačním chorobám.
Senior program je vhodný pro páni Gentlemany, který navzdory věku chtějí dobře vypadat,
skvěle se cítit a být zdrávi a v dobré kondici. Pokud neholdujete ranní rozcvičce,
je tu pro vás moderní řešení jak se zbavit ztuhlých zad a bolesti. Skvělým dárkem pro vaši
partnerku je program Senior „Madam“ a společně můžete prožít nezapomenutelný lázeňský zážitek.
Tím získáte 10 % seniorskou slevu.
Senior program Madam je určen pro dámy, s novým začátkem pro návrat pevného zdraví, omlazení
vaši pokožky obličeje, krku a dekoltu. Tímto speciálním balíčkem dochází k lepšímu průtoku lymfatické
tekutiny, co vede k tvorbě svalové hmoty. Výrazné ovlivňuje pohyblivost kloubů a redukuje bolest
a redukuje bolest a přispívá k zlepšení kvality spánku.

Délka / Cena včetně DPH

3,5 hod

6550,-Kč

3 hod.

5950,-Kč

2,5 hod.

4200,-Kč

2 hod.

3200,-Kč

2 hod.

2350,-Kč

HUBNOUCÍ PROGRAMY - ODSTRÁNĚNÍ CELULITIDY - CVIČEBNÍ PROGRAMY
Kód
2007

Název procedury
Kleopatra
Lázeňský drtič na celulitidu

2008

„Slim & Fit“
intenzivní hubnoucí program
lázeňský drtič tuku

2009

„Golem“
revoluční hubnoucí program 8 v 1!
Lázeňský drtič tuku s liposukcí

2010

Fitness bez trenéra a Hammam
masáž lázeňský mix 5 v 1

2011

Fitness s trenérem a hammam masáž
lázeňský mix 5 v 1

2012

Hammam - sultánský program
exklusivní lázeňský mix 4 v 1

2013

„Stop! Jojo efekt“
ekonomický hubnoucí program
na břicho
„Celulit“
cílený úsporný program na stehna
„SOS! Při bolesti zad a šije“ 4 v 1
Stop bolestem!

2014
2015
2016

Program „bolestivý syndrom“
stop bolestem!

2017

Kryo-fitness - Být pořád fit je in!

2018

„Kryo regen“ kryosauna a sport

2019

Kryo – „elixír zdraví“
udržet krok a spojení!

2020

Hammam - program šeherezáda
luxus pro každého! 3 v 1

2021

Hammam - program Osman
velkolepé dědictví osmanské říše

Působení procedury a jej vliv s cíleným efektem
Je vhodný pro plnoštíhlých a štíhlých, který potřebují ošetřit lokální partie těla jako bříško,
stehna, hýždě, podbradek a trpí celulitidou 1. – 4. stupně. Také pro lidi štíhlé pociťující únavu, kterým
přibývají zdravotní potíže, mají ucpaný lymfatický systém, cévy, zadržují v těle nadbytečnou vodu.
Je vhodný pro plnoštíhlých a pro lidi trpící nadváhou, který se pokoušeli zhubnout vlastními silami
a teď bojují se zrádným jo-jo efektem po drastických dietách. Také pro lidi, kterým přibývají zdravotní
potíže, pociťující únavu, mají ucpaný lymfatický systém a cévy, potřebují se zbavit otoků a celulitidy.
Je vhodný na formování problematických partií těla, na zpevnění ochablé pokožky
a získaní ztraceného sebevědomí.
Je vhodný pro lidi trpící nadváhou až obezitou, který mají ucpaný lymfatický systémem, pro lidi
kteří v těle nadměrné zadržují vodu, který mají oteklé končetiny, který potřebují rozmělnit rozdrtit
tukové lipomy a odstranit vnitřní tuk a toxický odpad z okolí životně důležitých orgánů, osvobodit lymfu
od toxického odpadu (choroboplodní zárodky, bakterie, soli, cholesterol) a pro všechny, kteří bojují
se zrádným jo-jo efektem po drastických dietach.
Je vhodný pro všechny věkové skupiny bez ohledu na pohlaví, váhu nebo sportovní dovednosti.
Konečně může cvičit každý a s nadšením. V naších lázních cvičící program lze spojit s příjemnými
lázeňskými zážitky. Při pravidelném cvičení se prokazatelně zlepšuje fyzický stav a kondice.
Na cvičení si přineste sportovní oblečení a obuv (možno cvičit i naboso) a hlavně dobrou náladu…
Je vhodný pro všechny věkové skupiny bez ohledu na pohlaví, váhu nebo sportovní dovednosti.
Konečně může cvičit každý a s nadšením. V naších lázních cvičící program lze spojit a s příjemnými
lázeňskými zážitky. Při pravidelném cvičení se prokazatelné zlepšuje fyzický stav a kondice.
Je vhodný pro všechny, který jsou unavení, vystresovaní a si chtějí dopřát příjemné zážitky a dokonalý
relax. Masáž doporučujeme pro velmi stresované lidi, při bolestech svalů a kloubů nebo jen tak,
pro zpříjemnění nálady a posílení organismu, nebo při rekonvalescenci zranění. Masáž HAMMAM
je považována za nejlukrativnější masáž všech dob a má tisíciletou tradici v tureckých lázních.
Dnes je přijímána jako žhavá novinka!
Je vhodný pro lidi trpící nadváhou v jakémkoliv věku, kterým přibývají zdravotní potíže, zadržuji
nadbyteční vodu v těle, také lidi časově vytížené, který chtějí získat spět vysněnou postavu,
případně shodit z bříška bez hladovění, bez úbytku energie, bez dřiny ve fitness a hlavně bez jojo efektu.
Je vhodný pro lidi, kteří potřebují vyžehlit nadbytečné faldíky, trpí celulitidou
Je vha zadržuji nadbyteční vodu v stehnech.
Cílený úsporný program je vhodný pro lidi, který trpí bolestmi zad a šije. Tento program je sestaven
nejen pro bohatých, ale pro lidi kterých bolí záda nebo šije! Tento luxus si může dovolit každý
(senioři i studenti). Tento luxus si může dovolit každý (senioři i studenti).
Cílený úsporný program je vhodný pro lidi, který trpí bolestmi zad a šije.
Tento program je sestaven nejen pro bohatých, ale pro lidi kterých bolí záda nebo šije!
Tento luxus si může dovolit každý (senioři i studenti).
Je prospěšný každému kdo si chce udržet zdraví, dostat se do formy, nebo si chce jen užívat radost
z pohybu. Pobytem v kryosaune a cvičením se v těle uvolňují endorfiny, která tiší bolest, způsobují pocit
uvolnění, tělesného blaha a spokojenosti. Program doporučujeme i jako součást zájmových
volnočasových sportovních aktivit a doplněk rekondičních programů.
Program s mrazivou terapií je vhodný pro ženy i pro muže, pro vrcholové sportovce, horolezce,
tedy lidem, kteří často podávají náročné fyzické výkony a potřebují rychlou relaxaci
a rehabilitaci svalového aparátu. Je ideální na posílení imunitního systému, zdraví, kondice a celkové
zlepšení fyzického a psychického stavu. Je řešením při mnoha zdravotních potížích a rekonvalescenci
po úrazech. Program je určen pro všechny, bez ohledu na pohlaví, věk, váhu nebo sportovní dovednosti.
Je vhodný pro lidi trpící nadváhou v jakémkoliv věku, kterým přibývají zdravotní potíže, zadržuji
nadbyteční vodu v těle, také lidi časově vytížené, který chtějí získat spět vysněnou postavu, případně
shodit z bříška bez hladovění, bez úbytku energie, bez dřiny ve fitness a hlavně bez jojo efektu.
Je vhodný pro všechny, co chtějí něco udělat pro své zdraví. Pro lidi velmi stresované, pro ty co se
potřebují zrelaxovat, získat zpět ztracenou energii i posílit svůj organismus. Při rekonvalescenci zranění,
při bolestech svalů a kloubů nebo jen na zpříjemnění nálady. Hammam Vám poskytne dokonalý relax
po namáhavém dni, příjemně strávený čas s partnerem, rodinou nebo přáteli.
Tento balíček je vhodný pro všechny, co si chtějí dopřát příjemné zážitky a dokonalý relax.
Tuto masáž doporučujeme pro lidi pod velkým stresem, při bolestech svalů a kloubů nebo jen tak,
pro zpříjemnění nálady a posílení organismu nebo u rekonvalescenci zranění.
Masáž Hammam je považována za nejlukrativnější masáž všech dob a má tisíciletou tradici v tureckých
lázních. Dnes je přijímána jako žhavá novinka!

LÁZNĚ JUPITER a.s., Hornokrčská 31, 140 00 Praha 4 – Krč | www.laznejupiter.cz
Recepce (08 - 21 hod.), tel.: +420 224 463 205, +420 605 075 727

Délka/ Cena včetně DPH

1,5 hod.

3660,-Kč

1,5 hod.

4150,-Kč

1,5 hod.

6200,-Kč

3 hod.

3450,-Kč

3 hod.

3600,-Kč

3 hod.

4400,-Kč

2 hod.

4450,-Kč

1,5 hod.

1950,-Kč

1,5 hod.

2475,-Kč

2 hod.

3350,-Kč

2 hod.

1850,-Kč

2 hod.

1850,-Kč

2 hod.

3450,-Kč

1,5 hod.

2 600,-Kč

3 hod.

5000,-Kč

