Sprostitev po
prekmursko

Sprostite svoje čute
Stopite v oazo dobrega počutja, umirjene in elegantne
sprostitve, kjer vas z veseljem sprejmemo v zavetje miru.
Naša naloga je odvzeti breme vsakodnevnega stresa in
napetosti ter podariti novo življenjsko energijo.
Masaže, kopeli, lepotna nega – prav z vsako od wellness
storitev boste korak bližje dobremu počutju. Svoja
čutila boste lahko razvajali tudi s ščepcem Prekmurja
in s pomočjo blagodejne črne termo-mineralne vode. S
specializiranimi medico-wellness storitvami pa bomo
poskrbeli tudi za vaše zdravje.
Sprostitev se pri nas prične že v počivalnici s septarijami,
kjer vas blagodejna energija več milijonov let starih kamnov
napolni z energijo in pomaga pri naravnem zdravljenju.

Sprostitev s pridihom Prekmurja
Panonski travnik

Skrivnost masaže Panonski travnik je v specifičnem negovalnem olju, z
rastlinami in zelišči, ki rastejo v Prekmurju. Preostalo količino olja vam po
masaži podarimo za domov. Rastline in zelišča iz Prekmurja so dodana tudi
pilingom in kopelim.*

Masaža Panonski travnik – polovična

ČAS TRAJANJA

Masaža Panonski travnik – cela

30 min

49 €

60 min

53 €

80 min

Medena masaža hrbta Panonski travnik

45 min

Panonska kopel z aromo Panonskega travnika

35 €

60 min

Masaža Panonski travnik s pilingom
Masaža Panonski travnik s snopki

CENA

20 min

62 €

43 €

30 €

*nakup olja, zeliščnega mila in pilinga Panonski travnik je možen na recepciji
Wellness centra Thermalium

Masaža z bučnim oljem

Bučno olje oz. zeleno zlato, kot ga imenujejo domačini, eno najbolj
znanih pridelkov naše pokrajine, je prava zakladnica vitaminov in
mineralov. Dovolite edinstveni masaži z bučnim oljem, da vas popelje
v svet prekmurskih ravnic.

Mala Livada

ČAS TRAJANJA

CENA

20 min 

30 €

Thermalium masaža Special

90 min

88 €

Thermalium masaža celega telesa

50 min

48 €

Thermalium masaža polovična

30 min

33 €

Velika Livada

50 min 

49 €

Edinstvena masaža Thermalium – samo pri nas
Dolgoletne izkušnje in znanje naših maserjev smo združili
v edinstveno masažo, pri kateri se uporabljajo različne
masažne tehnike različnih vrst masaž, za katere menimo, da
so najboljše in najbolj učinkovite (klasična masaža, limfna
drenaža, z ayurvedskimi gibi, masaža stopal). Masaža se
izvaja s toplim, naravnim oljem.

Klasična masaža telesa s toplim oljem in poudarkom na
masaži stopal. Olje vsebuje sestavine, ki stimulativno delujejo
na naše telo.

Klasična masaža hrbta in vratu. Masaža se izvaja s toplim oljem.
Olje vsebuje sestavine, ki delujejo stimulativno na naše telo.

Masaže
Klasična masaža hrbta

ČAS TRAJANJA

20 min 

CENA

25 €

45 min 

39 €

Limfna drenaža

40 min 

41 €

Refleksna masaža stopal + Klasična
masaža hrbta 

70 min 

56 €



40 €

Klasična masaža celega telesa
Limfna drenaža

Refleksna masaža stopal s kopeljo nog

Aroma masaža celega telesa

Tretma obloga in masaža celega telesa
(s kozmetiko Afrodita)

20 min 

50 min

40 min

70 min 

26 €

39 €

62 €

Aromatična masaža Moor Mud

Kombinacija obloge in ročne masaže se je izkazala za zelo učinkovito
zlasti pri kroničnih bolečinah v mišicah, revmatičnih obolenjih, športnih
poškodbah in pri izčrpanosti. Zdravilni učinki črne magme so znani že
tisočletja: sprošča mišice, blaži bolečine, spodbuja prekrvavitev in odpravlja
stres. Toplo aromatično blato je bogato z naravnimi vitamini in encimi ter
deluje na telo tudi razstrupljevalno.

Masaža hrbta z oblogo

Masaža celega telesa z oblogo

ČAS TRAJANJA

50 min
70 min

CENA

42 €

62 €

Nega obraza in dekolteja
Nega obraza zagotavlja nežno in naravno zaščito kože pred negativnimi
vplivi okolja. Kožo očisti, ji povrne mehkobo in ravnovesje, jo nahrani ter
obogati. Nega obraza neposredno vpliva na strukturo in hitrost staranja.
Stanje kože se spreminja, zato poskrbite zanjo. Obrazu, ki je stalno
izpostavljen različnim vremenskim razmeram, sončnim žarkom ter ostalim
dejavnikom, je potrebno posvečati še toliko več pozornosti ter kožo zaščititi
in negovati. Le negovana koža je lepa, mehka in sijoča.
ČAS TRAJANJA

CENA

Ekskluzivna nega obraza in dekolteja Thermalium
90 min
po posvetu s kozmetičarko

84 €

Masaža obraza in dekolteja

26 €

Celovita nega vključuje površinsko in globinsko čiščenje kože,
po potrebi nanos ampul posebne obloge ali maske, masažo
obraza in dekolteja, oblikovanje obrvi, po potrebi delno depilacijo
obraza in barvanje trepalnic. Namenjena je vsem tipom kože, ker
je prilagojena individualnim potrebam. Poseben dodatek k negi
Thermalium sta masaža rok, ki neguje in vlaži kožo in strokovno
svetovanje za nadaljnjo nego doma.

Masaža obraza, vratu in dekolteja je popolna sprostitev duha
s pozitivnimi učinki na kožo. Masaža pospešuje krvni obtok,
povečuje prekrvavitev in s tem oskrbo ter nahranitev celic s
kisikom, pospešuje izločanje odpadnih snovi, kožo mehča in
pomaga pri hitrejši regeneraciji tkiv, zavira nastanek gubic in
obraz preplavi s svežino.

20 min

Osvežitev obraza z Oxy Systemom s takojšnjim učinkom

Oxy System velja za najučinkovitejši in najbolj luksuzni tretma z uporabo
kisika za celovito obravnavo obraza. Z dovajanjem kisika v najglobje plasti
kože se pospeši obnavljanje celic in razvoj novega kolagena. Koža je takoj po
tretmaju bolj odporna na zunanje vplive, osvežena, napeta in sijoča.
ČAS TRAJANJA

CENA

Osvežitvena nega Thermalium s kisikom

60 min

52 €

Oxy tretma za osvežitev

45 min 

45 €

Nega s 100 % naravno patentirano hyaluronsko kislino nudi
globinsko vlaženje v vseh plasteh kože in daje takojšnje opazne
rezultate. Koža je po negi dolgotrajno navlažena in zaščitena pred
nadaljnjo izgubo vlage.

Anti–age & lifting oxy tretma z
diamantnim pilingom

Hydra oxy tretma z diamantnim pilingom
Oxy tretma za nečisto kožo
z diamantnim pilingom

55 min

65 €

55 min

60 €

55 min

60 €

Diamantni piling in maska

Diamantni piling je nov način regeneracije kože. S pomočjo vakuuma
omogoča nežno abrazijo z diamantno glavo. Po tretmaju koža pridobi
gladkost in svežino, tvorijo se nove bazalne celice, stimulirajo se fibroplasti,
ki tvorijo kolagen in elastin, zmanjšajo se tudi gubice, brazgotinice in
hiperpigmentacije.

Diamantni piling obraza in maska
Diamantni piling obraza, vratu
ter dekolteja in maska

30 min 
50 min



40 €
61 €

Nege obraza s kozmetiko Pevonia Botanica
ČAS TRAJANJA

CENA

Popolna osvežitev obraza

80 min

68 €

Mladostna vitalnost za moško kožo

60 min

60 €

Vsakodnevno razvajanje Botanica

40 min

41 €

Nega zrele kože z escutoxom – naravna
alternativa Botoxa

50 min 

54 €

Doplačilo za globinsko čiščenje

20 min 

10 €

Nega glede na tip kože vključuje čiščenje kože, encimski
piling, globinsko čiščenje, nanos ampule in maske ter nanos
ustrezne kreme.

Individualna nega glede na tip kože. Ta bo po negi sveža,
sijoča in bogato nahranjena.

Nega primerna za vsak dan, kožo popolnoma osveži in nahrani.
Nega zajema osnovno čiščenje, piling, masažo obraza in dekolteja,
masko in nanos kreme.

Z uporabo Pevonia Escutox formule in nanosom kaviarjeve
kremne maske bo koža vidno pomlajena, izdatno nahranjena,
povečala se bo vlažnost in elastičnost kože. Priporočamo več
obiskov zaporedoma.

Po vsaki negi obraza priporočamo: delno depilacijo obraza, oblikovanje
in barvanje obrvi ali trepalnic.
Dodatki negi obraza:

Delna depilacija obraza 

10 €

Barvanje obrvi ali trepalnic 

10 €

Oblikovanje obrvi 

10 €

Nega telesa
Depilacije
Depilacija nog (cela) 

30 €

Depilacija hrbta 

24 €

Delna depilacija nog (do kolen) ali rok

20 €

Depilacija bikini 

17 €

Anticelulitni tretmaji

Z anticelulitnimi kozmetičnimi tretmaji pospešujemo cirkulacijo, presnovo v
celicah in razstrupljanje telesa. Prav tako se s tretmaji izboljšuje tonus ter
izgled kože. Tretmaje priporočamo za celotno sprostitev telesa, za odpravo
celulita in podkožnih maščobnih blazinic.

Anticelulitna masaža

ČAS TRAJANJA

20 min

Body wraping 1 x

50 min

Body wraping 5 x	

CENA

26 €
26 €

117 €

Priporočamo, da izkoristite brezplačen posvet s kozmetičarko, ki vam bo svetovala pri sestavi
programa za odpravo specifičnega problema.

Razstrupljevalna nega telesa z algami

ČAS TRAJANJA

Ovijte svoje telo v morske alge. Blagodejne alge bodo poskrbele za
odpravo stresa, odplaknile strupe in reminalizirale suho in izčrpano
kožo. Koža telesa je po negi mladostna, prenovljena in navlažena.

45 min

CENA

52 €

Nega rok
ČAS TRAJANJA

CENA

Klasična manikura

40 min

27 €

Wellness manikura

60 min

35 €

Manikura Thermalium

80 min

41 €

Oblikovanje nohtov in obnohtne kožice, lakiranje

Klasična & piling, masaža, maska

Wellness & parafinska kopel/obloga rok*

Nega nog
Celovita nega za lepa, urejena in zdrava stopala. Vključuje odstranjevanje
odmrle kože na stopalih, ureditev ter striženje nohtov (preventivno proti
vraščanju).

Klasična pedikura

Klasična pedikura z lakiranjem
Wellness pedikura

Klasična pedikura z lakiranjem & piling, masaža, maska

ČAS TRAJANJA

32 €

70 min

44 €

50 min

Doplačila:

Lakiranje

Francosko lakiranje nohtov

Kozmetična parafinska kopel/obloga rok*

CENA

40 min

Parafinska obloga rok ima globinski in negovalni učinek, stimulira cirkulacijo
v tkivu, kožo naredi mehko in prožno ter pozdravi suho in razpokano kožo.

37 €

8€

13 €
17 €

Kopeli
ČAS TRAJANJA

CENA

Naravna termalna kopel

20 min

15 €

Sanje v dvoje Thermalium

40 min

35 €

Kleopatrina kopel

20 min

27 €

Panonska kopel z aromo Panonskega travnika

20 min 

30 €

Podvodna sprostitvena masaža

40 min

29 €

Zdravje in dobro počutje iz globin panonskega morja v kopeli z
edinstveno črno termo-mineralno vodo, ki tonizira organizem.
Kot voda z visoko vsebnostjo mineralnih snovi ima protibolečinski
učinek, kot hidrokarbonatna voda širi žile in pozitivno vpliva na
kronično vnetne procese. Znan je tudi njen pomirjevalni učinek.

V dvoje se prepustite nežnim valovom panonskega morja
v termalni vodi ob svečah in kozarcu penine.

Uživajte kot egipčanska kraljica Kleopatra, ki je s svojo lepoto
očarala največje bojevnike tistega časa. Prepustite se podvodni
kopeli z dodatkom mleka in medu, ki izdatno nahrani kožo.

Rezervacije

Svetujemo vam, da storitve v Thermalium rezervirate nekaj dni pred želenim
terminom po telefonu (02) 512 24 00 ali po e-pošti: thermalium@terme3000.si.

Odpovedi

Morebitne odpovedi sporočite dan pred rezerviranim terminom. V kolikor
rezervirane storitve ne boste odpovedali in je ne boste koristili, vam bomo
storitve primorani zaračunati.

Nasveti

Priporočamo, da v Thermalium pridete 10 minut pred pričetkom vašega
tretmaja. Ob zamudi bomo morali izbrani termin časovno omejiti. Pred
terapijo vam odsvetujemo uživanje alkohola ali večjih obrokov. Prosimo vas,
da terapevta pred pričetkom postopka opozorite na morebitne posebnosti
vašega zdravstvenega stanja in upoštevate njegova navodila. Posameznikom
z resnejšimi obolenji svetujemo, da se pred katerokoli storitvijo posvetujete z
osebnim zdravnikom.

Odprto:
Od ponedeljka do sobote: 8.00 – 19.00
Nedelja: 8.00 – 16.00
T: 02 512 2400
F: 02 512 2481
E-mail: thermalium@terme3000.si

Cene so v EUR in veljajo s 15.4.2021. Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Sava Turizem d.d.
Terme 3000 – Moravske Toplice, Kranjčeva 12,
9226 Moravske Toplice, Slovenija

