BALÍČKY PRO ZAMĚSTNANCE FIREM A STŘEDNÍ MANAGEMENT
Kód
4029
4030

Název procedury
Radiofrekvenční neinvazivní
liposukce Spa rf
Ultrazvuková liposukce Coccon

Působení procedury a jej vliv s cíleným efektem

Délka / Cena včetně DPH

Nyní existuje nový způsob, jak ztratit centimetry bez diet a cvičení. Radiofrekvenční metoda představuje
technologický průlom, využívá tepelnou energii k redukci celulitidy, tvarování těla a vyhlazení vrásek.

45 min.

2050,-Kč

45 min.

2050,-Kč

Pod termínem bezbolestná liposukce se skrývá neinvazivní ultrazvuková liposukce.
Metoda využívá účinky ultrazvuku, kteří se koncentruje na jedno místo podkožní tukové tkáně.
Již po první aplikaci dochází k viditelnému poklesu tukových buněk.

4031

Hubnoucí program bez jo-jo efektu
Drtič tuku

Pokud to s hubnutím myslíte opravdu vážně, náš drtič tuku je skvělým způsobem jak začít.

1 hod.

Speciální přístroj pracuje na principu nastavitelného podtlaku a patentovaného roller pohybu.

15 min.

2150,-Kč

mladší ročníky. S jejich rostoucím počtem, roste i počet operací. Přitom je mnoho zákroků často

1 hod.

2225,-Kč

naprosto zbytečných. Pomoc můžete nalézt také v našem programu „Péče o bolavá záda a klouby”

15 min.

Tato unikátní technologie umožňuje efektivní odbourání celulitidy, snížení podkožních tuků .

4032

Lázeňský balíček na bolavá záda
„zatočte s bolestí“

Trápí Vás bolesti zad? Vyzkoušeli jste již všechno možné a vaše potíže stále přetrvávají?
Málo kdo se s bolestí zad, nebo kloubů někdy nesetkal, dokonce trápí až 3/4 z nás a postihuje stále

Jedná se o speciální program cílený na tento problém. Zbavte se účinně bolesti zad a začnete se cítit lépe
lépe tělesně i duševně. Pamatujte, že pouze včasná a účinná péče může zabránit operaci.

4033

Omlazovací kúra „Viola“
viditelné omlazení

Masáž zad a šíje ulevuje od bolestí v hrudní, krční a bederní oblasti pátere, způsobených především
špatným držením těla. Je velmi účinná po dlouhém sezení nebo po dlouhých jízdách autem.

60 min.

2250,-Kč

1,5 hod.

2275,-Kč

1 hod.
30 min.

2300,-Kč

1 hod.
30 min.

2350,-Kč

Konečně může cvičit každý a s nadšením. V naších lázních cvičící program lze spojit s příjemnými

1 hod.

3450,-Kč

lázeňskými zážitky. Při pravidelném cvičení se prokazatelně zlepšuje fyzický stav a kondice.

30 min.

Je naprosto uvolňující, dá nám vychutnat pocit uvolnění a pozitivního naladění.
Naše tělo náhle zjistí, jaký je požitek volně dýchat, stát a pohybovat se.

4034
4035

Program na akutní bolesti Polarys
laserový louč
Program na akutní lokální bolesti
„SOS první pomoc”

Je vhodný pro lidi trpící akutními bolestmi páteře, kloubů, svalů a šlach. Tento program je přírodním
analgetikum na chronické bolesti, záněty, stavy po operacích menisku nebo po úrazech.
Doporučujeme pro lidi psychicky, nebo fyzicky vyčerpané po náročném dni, stresu, při ztuhlých zádech
a šiji. Speciální program vám poskytne zaslouženou slast a maximální uvolnění.
Dokáže vás také příjemnou formou uvolnit po celodenním shonu.

4036

Ozdravní detoxikační program
Zázračná detoxikace

Kromě jednotlivých typů procedur lymfatických masáží, nabízí lázně také speciální lázeňský lymfatický
ozdravní program. Cílem jeho absolvování je vyčištění a zprůchodnění lymfatických uzlin a mízních cév.
Viscerální tuk v cévách se během procedury mechanicky rozmělní a dojede k odbourání toxického
odpadu i vnitřního tuku z okolí orgánů.

4037

Ozdravný relaxační program
Pohodový den

Je vhodný pro všechny věkové skupiny bez ohledu na pohlaví, váhu nebo sportovní dovednosti.

Na cvičení si přineste sportovní oblečení a obuv (možno cvičit i naboso) a hlavně dobrou náladu…

4038

Otužovací program - 170 °C
„Kryo- training“

Program se sportem je lákadlem pro všechny věkové kategorie Je vhodný pro vrcholové sportovce,
horolezce, lidem kteří často podávají náročné fyzické výkony a potřebují rychlou relaxaci a rehabilitaci

3 hod.

3600,-Kč

3 hod.

4400,-Kč

2 hod.

4450,-Kč

1,5 hod.

2820,-Kč

1,5 hod.

2475,-Kč

2 hod.

3200,-Kč

2 hod.

3600,-Kč

2 hod.

1850,-Kč

2 hod.

3450,-Kč

svalového aparátu. Je řešením při mnoha zdravotních potížích.

4039

Hubnutí mrazící terapií
Kryolipolýza

Liposukce kryolipolýza je terapie extremním chladem - 4˚ C je zcela bezbolestná.
Tato metoda je založena na řízeném zmražení tukových buněk, vedoucí k jejich rozbití.
Zmražené tukové buňky postupně odumřu a lymfodrenáž jich vyloučí přes ledviny přirozenou cestou ven.

4040

Program prevence zdraví „Jistota“

Inkontinence je problém, o kterém se moc nemluví. Jedná se o choulostivou záležitost, se kterou
se setkává mnoho žen, a to nejen ve vyšším věku, ale i po porodu. Posilování svalů pánevního dna
medicíny, získejte zpět ztracené sebevědomí a důvěru ve své tělo.

4041

Welness zážitek Standard
turecká lázeň

Užijte si příjemnou atmosféru v atypickém prostředí s relaxační a meditační hudbou. Během par minut
pocítíte, proč se turecké pěnové masáže tzv. Hammam říká pocta pro krále. Přijďte si odpočinout
a načerpat novou energii tak, jak to dělali Turci již před desetitisíci lety.

4042

Relaxační - omlazovací program
Den pro dámy

Základem správné péče o pokožku je pravidelnost. Touha pro zdravé a co nejdéle dobře vypadající pleti
není nesplnitelným snem. Jen se pro jeho naplnění musí něco udělat. Můžete si u nás vyhrát se široké
nabídky a nechat se rozmazlovat dle vašeho přání.

4043

Ozdravně - relaxační program
Senior Gentleman

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.

4044

Ozdravně- regenerační program
Senior Madam

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 přispívá k zlepšení kvality spánku.

4045

Netradiční hammam
Vodní ráj

Je vhodný pro všechny věkové skupiny, bez ohledu na pohlaví. Program je sestaven podle tradice,
kde vše začíná nahřátím, pak masérka speciální žinkou kesse provede peeling, kteří dokonale odstraní
odumřelou kůži. Následuje tradiční turecká mýdlová masáž s bohatou pěnou, která je v Lázních
Jupiter doplněna masáží lávovými kameny. Po celou dobu této královské masáže se tělo polévá
horkou vodou se stříbrných karaf.

4046

Hammam – exklusivita
„Gold program”

Tento balíček je vhodný pro všechny muže, co si chtějí dopřát příjemné zážitky a dokonalý relax, pro lidi
pod velkým stresem, při bolestech svalů a kloubů nebo jen tak, pro zpříjemnění nálady
a posílení organismu.
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