BALÍČKY PRO TOP MANAGEMENT
Kód
4047

Název procedury
Stop bolestem! - Ozdravní balíček
Péče o bolavá záda a klouby

Působení procedury a jej vliv s cíleným efektem

Délka / Cena včetně DPH

Trápí Vás bolesti zad? Vyzkoušeli jste již všechno možné a Vaše potíže stále přetrvávají? Málo kde se

2 hod.

s bolesti zad nebo kloubů nikdy nesetkal, dokonce trápí až 3/4 z nás a postihuje stále mladší ročníky.

20 min.

4200,-Kč

45 min.

4250,-Kč

S její rostoucím počtem , roste i počet operací. Přitom je mnoho zákroků často naprosto zbytečných.

4048

Revoluční omlazení - Omlazující balíček
Hydroliftingový program

Unikátní ošetření je jakožto primární součást preventivní péče o pleť proti stárnutí určena pro všcheny
ženy ve věku od 25 let až do menopuzy. Liftingová procedura, toto silné nechirurgické ošetření je velmi
originální a jediné svého druhu, umožňuje plne restrukturovat kontury obličeje.

4049

4050

Fitness & Massages
Sportovně-relaxační balíček
Radost z pohybu a zážitků
Vitální manager - Rehabilitační balíček
Ozdravní rekondiční program

Součástí lázní je fitness centrum a tělocvična, kde strávíte příjemné chvíle a odpočinete si zdravým

1 hod.

pohybem pod dohledem profesionálů, nebo jen tak pro radost z pohybu a relaxu. Fitness centrum

15 min.

4300,-Kč

4 hod.

4300,-Kč

správně pečovat o Vaše záda. Tento program je zaměněný na bolavé záda s relaxací a odpočinkem.

3 hod.

4370,-Kč

SoS je speciální kombinovaný s wellness procedurami tak, aby bylo dosaženo maximální regenerace zad

39 min.

je vedené školeným trenérem. Po tréninku Vás čeká vodní svět s římskou parní lázní.
Trápí Vás bolesti zad? Časově náročné zaměstnání vede k nedostatku pravidelného pohybu a kvalita
zdravého zdravotního stylu se zhoršuje. Unavení zaměstnanci jsou ke zraněním a problémům s pohybovým
ústrojím náchylnější. Stále častěji kombinují léčení s odpočinkovými aktivitami jako fitness, lázně,
nebo saunový svět. terapie na bolestivé klouby v spojení s detoxikační lázní, která Vás zbaví škodlivých
látek. Zachování psychické a fyzické zdatnosti, sebevědomí, pro uchování soběstačnosti, jistoty a také
kvality života.

4051

Baywatch - Tréninkový balíček
Fitness s bazénem pro sportovce

Zapomeňte na všední den plný starostí a relaxujte. Svěřte se do rukou specialistů, kteří vždy vědí, jak

a osvěžení ducha. Přijďtě a vychutnejte si příjemný pocit uvolnění v solní lázni, perličkovém bazénu,
či při blahodární masáži.

4052

„SOS“ - první pomoc! - Ozdravní balíček
Speciální program na záda

Zapomeňte na všední den plný starostí a relaxujte. Svěřte se do rukou specialistů, kteří vždy vědí, jak
správně pečovat o Vaše záda. Tento program je zaměněný na bolavé záda s relaxací a odpočinkem.

1,5 hod.

4375,-Kč

2 hod.
45 min.

4375,-Kč

3 hod.
30 min.

4400,-Kč

2 hod.

4550,-Kč

SoS je speciální kombinovaný s wellness procedurami tak, aby bylo dosaženo maximální regenerace zad
a osvěžení ducha. Přijďtě a vychutnejte si příjemný pocit uvolnění v solní lázni, perličkovém bazénu,
či při blahodární masáži.

4053

Šeherezáda - Netradiční balíček
Hammam program

Hammam už není jen výsadou mužů, taky je vhodný pro ženy. Dnes je nedílnou součástí všech dobrých
wellness a spa center nejen u nás, ale v celém světě. Turecký program Šeherezáda přináší všem ženám
uklidňující zážitek. Z těla se odplavují nečistoty a mizí negativní energie, emoce. Tajemství nejlepší kvality
v Lázních Jupiter tkví v tom, že masáže provádějí masérky, které ovládají i masáže starodávných kultur.

4054

Sultán - Exkluzivní balíček
Hammam program

Hammam balíček „Sultán” je očistný rituál, kteří se těší velké oblibě především u mužů (podnikatelé,
manageri,.....) Tato terapie, zrozená z požadavků na dokonalou očistu těla i ducha, spočívá v omývání těla
teplou vodou stříbrnými karafami, na speciálně upraveném lůžku. Součástí je dokonalý peeling celého těla
pomocí orientální rukavice kessa, typická turecká masáž s bohatou mýdlovou pěnou, kterou provádí
profesionální masérka v tureckém oděve. Na závěr se tešte na solní jeskyňu a rybičkovou pedikúru.

4055

Modrý sen - Podnikatelsky balíček - Relaxační aModrý sen je vhodný na prevence pro udržení zdraví, celkového vzhledu, pro udržení fyzické kondice,
Relaxační a preventivní program
při sedavém zaměstnání a pro lidi s fyzicky a psychicky náročném zaměstnán, kterým přibývají zdravotní
potíže a pociťující únavu. Zpomalte, odložte notebook, vypněte mobil. Klíče od auta spusťte hluboko

45 min.

do tašky. Zastavte se a zaposlouchejte se. Žádná auta, ticho a klid, jenom šum relaxační hudby.

4056

Hubnoucí balíček
Redukční ozdravný program
Dramatická proměna

Kolik z nás by chtělo vypadat trochu štíhlejší. Kolik z nás se s tím pokoušelo něco udělat, ale zatím
bezúspěšně. Nadváha má mnoho příčin z nichž většina se spojuje se životním stylem (sedavý způsob života,

3 hod.

6100,-Kč

3 hod.

6350,-Kč

nezdravé stravování...).Mírná nadváha nám vadí hlavně psychicky, přestáváme se líbit sami sobě.
Vetší nadváha vede k obezitě, ta představuje již zdravotní problém.

4057

Tajemná oáza - Stříbrný balíček
Oáza zdraví, relaxace a dobré pohody

Originální recept jak udržet tělo zdravé včetně správného oběhu lymfatického proudění je kombinace
lymfatických terapií s názvem Tajemná oáza. Pravidelná lymfatická masáž ať jejíž ruční, nebo strojová,
umí výrazně zlepšit kvalitu života. Vaše pleť, ruce i nohy si zaslouží prvotřídní péče. Oddejte se relaxaci
a nechte rozvinout Vaši smyslnost a krásu při jednom z 9 výjimečných ošetření.

4058

Lázeňská siesta - Gold balíček
Ozdravný a relaxační balíček plný procedur

Vyzkoušejte novodobý ozdravní a detoxikační plán v moderních Lázních Jupiter. Lázeňská siesta je program
speciálně sestavený v spojení se špičkovou technologií. Pro podpoření efektu se budete moci prohřát

3 hod.

v římské parní lázni a poté absolvovat speciální masáž 2 v 1, která blahodárně působí na celý organismus.

20 min.

6550,-Kč

partnerem/partnerkou si užijete římské parní lázně s exkluzivní tureckou pěnovou masáží a proceduru

2 hod.

10000,-Kč

ukončíme netradiční rybičkovou pedikúrou. Romantickou atmosféru zajistí svit svíček, příjemné prostředí

30 min.

přirozenou cestou. Završením tohoto výjimečného programu je fish pedikúra.

4059

Relaxace pro dva
Exkluzivní balíček pro dva
Hammam program

Prožijte se svou drahou polovičkou skvělý den v lázeňském ráji v centru Prahy. Se svým

s lázeňským krbem a Hamamm masáže. Po ukončení tureckého očistného rituálu necháte ještě nad
skleničkou šumivého sektu doznít relaxační účinky masáže. Pro dámu bude připravena květina.
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