
Popolna  
regeneracija  
in sprostitev





Razvajanje v rimskem slogu 
 
Že stari Rimljani so uživali blagodejne učinke naravne termalne vode 
vrelcev na Ptuju. Ob njem in prav zaradi njega smo v Termah Ptuj 
razvili središče zdravja, sprostitve in dobrega počutja. 

Uživaški duh antičnega Rima smo v Medico-wellness centru Valens 
Augusta ujeli skozi preplet arhitekture in ponudbe. Imperium 
dobrega počutja, savne in termalne kopeli Flavia ter bazenski predel 
Vespasianus vas razvajajo v razkošnem rimskem slogu in vam nudijo 
popolno sprostitev in hedonistično izkušnjo.

Izbirate lahko med številnimi masažami, ki razvajajo vaše čute in 
termalnimi kopelmi, ki osvežijo in poživijo. V suitah oziroma tematskih 
VIP sobah doživite svežino Japonske, čutnost Orienta in razkošje Rima. 
V razkošnem svetu savn Flavia poskrbimo za popolno regeneracijo 
in vas razvajamo v Bazenu cesarjev. Posebno pozornost posvečamo 
tematski ponudbi, ki parom pričara romantično vzdušje v dvoje.
Za nego obraza in oblikovanje telesa navdušujejo najučinkovitejši 
medicinski tretmaji za oblikovanje telesa Med Contour ter naravno 
pomlajevanje obraza Med Visage.

Pustite se razvajati in obnovite energijo stran od vsakdanjega vrveža, 
v romantiki najstarejšega slovenskega mesta, razkošnem ambientu 
Medico-wellness centra Valens Augusta. 



Masaže
 ČAS TRAJANJA CENA

Masaža Valens Augusta  50 min   48 €
Posebnost  Medico-wellnessa Valens Augusta vključuje 
ročno masažo celega telesa, anti-stres masažo glave in 
masažo stopal. 

Sprostitvena masaža z vinskim oljem  50 min  47 €
Ročna sprostitvena masaža z aromaterapevtskim vinskim 
oljem poskrbi za pomiritev ter sprostitev telesa in duha.

Kakao masaža  45 min  48 €
Odženite slabo počutje in stres z ročno masažo telesa s 
kakavovim maslom, ki s stimulacijo seratonina, hormona 
sreče, izboljša vaše razpoloženje. 

»Anti-stress« masaža glave in hrbta  30 min  36 €
Ročna masaža hrbta in glave poskrbi za telesno in duševno 
sprostitev telesa.

Klasična ročna masaža celega telesa  45 min  46 €
Ročna masaža celega telesa izboljša krvni pretok,  sprosti 
mišice in umiri živčni sistem.

Klasična ročna masaža, delna  30 min  35 €
Ročna masaža poskrbi za sprostitev mišic in umiritev 
živčnega sistema.

Primus masaža 50 min  49 €
Klasična masaža hrbta in obloga z glino deluje protivnetno, 
razstruplja telo, sprošča mišice in spodbuja obnavljanje 
zdravih celic. Za najboljši učinek priporočamo tri zaporedne 
masaže.

Rimska masaža hrbta  20 min  28 €
Ročna masaža hrbta z vinskim oljem poskrbi za zmanjšanje 
napetosti in boljše psihofizično počutje.
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BABOR TAO masaža celega telesa  60 min  55 € 
s toplimi kamni  
TAO masaža se začne z nego obraza in nadaljuje po telesu 
s pomočjo vročih vulkanskih kamnov za popolno sprostitev 
mišičnega tkiva.

Protibolečinska masaža hrbta 30 min  39 €
Protibolečinska ročna masaža hrbtenice in ramenskega 
obroča je preverjeno najučinkovitejša tehnika za 
odpravljanje kroničnih bolečin, napetosti in drugih 
funkcijskih motenj. Za trajne učinke priporočamo več 
zaporednih masaž (samo v določenih terminih).

»Apres golf« masaža telesa  40 min  40 €
Ročna masaža hrbta, ramen, rok in stopal telo sprosti in 
napolni z energijo.

Masaža stopal  20 min  27 €
Ročna masaža izboljša prekrvavitev in zmanjša utrujenost  
stopal. 

Masaža obraza in dekolteja 20 min  28 €
Klasična ročna masaža nežno aktivira mišice obraza, 
spodbuja prekrvavitev in gladi gube. 

Limfna drenaža (PRESSO) 40 min  29 €
Presso strojna limfna drenaža pospeši delovanje 
limfe, izločanje strupov in odvajanje odvečnih tekočin. 
Priporočamo jo tudi pri anticelulitnih tretmajih in po 
kavitaciji.







MED VISAGE, naravno 
pomlajevanje obraza s 
takojšnjim učinkom
Ustavite čas in si privoščite naravno pomlajevanje obraza. Med Visage je 
popolnoma varen, neboleč in koži prijazen ultrazvočni globinski tretma obraza, 
vratu in dekolteja. Navdušili vas bodo vidni učinki bolj napete kože in manj 
vidne gubice že po prvem tretmaju. Novo ustvarjen kolagen pa bo koži pomagal, 
da kar najdlje zadrži svež in mladosten videz.

• Eden najbolj učinkovitih neinvazivnih tretmajev za pomlajevanje obraza.
• Ena najboljših alternativ kirurškemu posegu »Face Liftinga«.
• Učinki vidni takoj po tretmaju: vidno izboljšana tekstura, tonus  

in elastičnost kože.
• Varen in neboleč postopek pod zdravniškim nadzorom.

Kontraindikacije:
• ledvice in jetra morajo biti zdravi oziroma 100-odstotno delujoči,
• oseba v bližini delovanja nima kovinskih implantatov,
• nima kardiovaskularnih bolezni,
• nima bolezni metabolizma,
• nima drugih težjih bolezni,
• ni noseča,
• nima tromboze,
• nima resnejših težav glede motnje metabolizma maščobnih celic,
• ne prejema antikoagulantne terapije,
• nima srčnega spodbujevalnika. 
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Tretma Med Visage  do 90 min 160 €





Nega obraza z 
dermokozmetiko REVIDERM
Obraz zrcali globje stanje naše kože. Namenimo mu regeneracijo 
in pomladitev po naravni poti z najnovejšo tehnologijo in vrhunsko 
dermokozmetiko Reviderm.

Kombinacija Reviderm tretmajev in dermokozmetike deluje na vzroke 
različnih kožnih tegob. Tretmaji stimulirajo, regenerirajo in na naraven 
način skrbijo za mladosten videz kože. Za najboljše rezultate priporočamo 
kombinacijo tretmajev z vrhunsko dermokozmetiko Reviderm z visoko 
vsebnostjo bioloških aktivnih sestavin, ki znanstveno dokazano prodrejo 
globoko v kožo.

Prednosti nege Reviderm:
• Nega temelji na analizi  vaše kože.
• Rešujemo vzroke različnih kožnih tegob.
• Naši strokovnjaki vam individualno svetujejo glede na specifične potrebe kože.
• Znanstveno dokazano globoko prodiranje sestavin v kožo.
• Izdelki ne vsebujejo konzervansov ali alergenih sestavin.

Mikrodermoabrazija
To je naravni postopek za luščenje kože, s katerim regeneriramo in 
revitaliziramo kožo. Pri tem uporabljamo fine kristale, s katerimi 
odstranimo odmrle celice. Kristali delujejo enakomerno in ne poškodujejo 
povrhnjice. Mikrodermoabrazija s finimi kristali je primerna tudi za tanko 
in občutljivo kožo. V kombinaciji z vrhunsko dermokozmetiko navdušuje s 
svojimi rezultati.



Prednosti nege z mikrodermodermoabrazijo s kristali: 
• Uspešno odstranjuje odmrle celice.
• Izboljša teksturo kože. 
• Gladi gube.
• Zavira staranje kože.
• Blaži poškodbe na koži od sonca (pigmentacija).
• Koži vrača elastičnost. 
• Blaži izgled kapilar na koži. 
• Priporočljiva je kot celovit tretma pred permanentnim make-upom, pred in 

po uporabil polnil ter pred in po estetskih posegih. 
• Izboljšuje nečisto, aknasto kožo. 
• Zmanjšuje pigmentacijo kože. 
• Gladi brazgotine.

Vse nege z dermokozmetiko Reviderm so primerne za moške in ženske. 
Osnovno nego predstavlja tretma Microdermoabrasion basic, ki je primeren 
za vse tipe kože.
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Beauty break    30 min 45€
Hitra nega glede na potrebe kože. Če vas zanima kako učinkovita je 
kozmetika REVIDERM, če nimate veliko časa ali če želite da je vaš 
make-up popoln. 

Tretma vključuje: Površinsko čiščenje, piling, maska, krema.

Ultrasound basic  70 min 90 €
Osnovni tretma z ultrazvokom je primeren za vse tipe kože. Kot 
prilagojen dodatek zdravi kožo in je kot koncept primeren za kožo 
s patološkimi simptomi ob terapiji. Kožne celice se začnejo nežno 
oscilirati, tako da poteka mikro masaža celotnega tkiva. Spodbuja se 
prekrvavitev kapilar, s čimer se optimizira oskrba celic s kisikom in 
hranili.

Tretma vključuje: površinsko čiščenje, piling, koncentrat, ultrazvok, 
masko, nanos aktivnih sestavin in zaključna krema.
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Microdermoabrasion basic 80 min 115 €
Osnovni tretma s pomočjo SkinPeelerja je primeren za vse tipe kože. 
Kot prilagojen dodatek zdravi kožo in je kot koncept primeren za 
kožo s patološkimi simptomi ob terapiji. Postopek spodbudi obnovo 
celic povrhnjice, poveča debelino povrhnjice in dermisa, poveča 
lokalni krvni obtok kože z tem pa poveča tudi absorpcijo zunanjih 
aktivnih snovi.

Tretma vključuje: površinsko čiščenje, piling, mikrodermoabrazijo, 
masko, nanos aktivnih sestavin in zaključna krema.

Anti OX tretma  90 min 140 €
Popoln za kožo, ki je obremenjena z notranjimi in zunanjimi 
dejavniki ter izpostavljena oksidativnemu stresu. Koža, za katero 
so značilni znaki staranja, ki jih povzroča oksidacija, kot so gubice, 
gube in pomanjkanje čvrstosti, elastoza, poškodbe krvnih žil in 
keratinizacija. Polt je bledikasta, koža kaže znake dehidracije. 
Oksidativni stres poškoduje celice in vodi do prezgodnje razgradnje 
kolagena ter drugih degenerativnih procesov. Spodbujanje kožnih 
mehanizmov za obnovo, v kombinaciji z uravnavanjem vlage in 
detoksikacijo, tkiva dolgoročno revitalizira.

Tretma vključuje: površinsko čiščenje, piling, maska za cirkulacijo, 
mikrodermoabrazijo, masaža za vlaženje, aktivne sestavine, masko, 
zaključna krema.

Global anti-aging  110 min 170 €
Popolna je za kožo z zmernimi do izrazitimi znaki staranja, ki 
potrebuje regeneracijo. Koža, ki je zaradi starosti ali izpostavljenosti 
svetlobi groba in nagubana, brez čvrstosti in s pojavom elastoze. 
Polt je pusta in obrazne konture ohlapne. Lahko so vidne poškodbe 
žil. V primeru izrazitega staranja, ki ga povzroči svetloba, lahko 
koža postane hrapava oz. usnjata. Procesi degradacije v matriksu, 
poškodbe celic in dolgotrajna celična presnova povzročajo 
propadanje kože. Spodbujanje lastnih mehanizmov za obnovo kože v 
epidermisu in dermisu površino kože gladi in od znotraj ustvarja nov 
volumen. 

Tretma vključuje: Površinsko čiščenje, piling, maska za cirkulacijo, 
mikrodermoabrazija, ultrazvok, koncentrat, maska, zaključna krema.
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Dermapen  50 min 140 €
Zaradi hitrega življenjskega tempa, stresa in drugih zunanjih
dejavnikov koža izgubi sijaj in mladosten izgled. DERMAPEN
dermoterapija z mikroiglicami spodbuja kožo k proizvodnji kolagena
in jo regenerira. Rezultat je svež videz vaše kože. Medicinski 
DERMAPEN je naprava, s katero na koži povzročamo mikropoškodbe 
z drobnimi iglicami različnih dolžin (0.5- 2.5 mm). Nov, minimalno 
invaziven tretma naravno zviša količino kolagena v koži in se 
imenuje tudi kolagenska indukcijska terapija. Uporabljamo ga 
pri zdravljenju brazgotin, gub in občutljive kože. Po postopku je 
normalni pojav rdečica različne intenzitete, ki običajno izgine v roku 
24 do 48 ur. Pomembno je, da se obraza ne liči naslednjih 12 ur po 
tretmaju in se ne izpostavlja direktnemu soncu vsaj 5 dni. 

Tretma vključuje: površinsko čiščenje, piling, nanos aktivnih 
sestavin, DERMAPEN dermoterapijo z mikroiglicami, masko ter nanos 
kreme glede na specifični tip kože.

Doplačilo
Globinsko čiščenje obraza  20 min  15 €
Mikrodermoabrazija  15 min  30 €

Indikacije za kolagensko indukcijsko terapijo so:
• gube(globoke in plitvejše),
• brazgotine (od aken, povečane pore, brazgotine, ki nastanejo po opeklinah 

in kirurških posegih),
• akne,
• strije,
• pomlajevanje kože, ki je poškodovana sončenjem,
• hiperpigmentacije kože – post-vnetne (od aken),
• madeži zaradi hormonskega neravnovesje (Melazma) in
• posledica poškodbe kože z UV žarki.





Nege obraza  
s kozmetiko BABOR
 ČAS TRAJANJA CENA 

Osnovna nega obraza 60 min  65 €
Nega obraza prilagojena tipu kože, vključuje površinsko čiščenje, 
piling, masažo ter masko za obraz in dekolte. 

Intenzivna nega obraza 90 min  75 €
Nega obraza prilagojena tipu kože vključuje površinsko čiščenje in 
globinsko čiščenje, piling, masažo ter masko za obraz in dekolte.    

Nega obraza »HSR-lifting« 90 min 95 €
»Antiaging« nega z lifting učinkom

Za moške:
Nega obraza »Energy« 60 min 65 €
brez globinskega čiščenja

Nega obraza »Energy« 90 min 75 €
z globinskim čiščenjem

Dodatne storitve:
Oblikovanje obrvi do 20 min 12 €
Barvanje obrvi do 10 min 10 €
Make up dnevni do 30 min 20 €
Make up večerni do 40 min  28 €





MED CONTOUR, oblikovanje  
telesa s takojšnjim učinkom
Preoblikovanje telesa je z metodo Med Contour dobilo povsem nove
dimenzije. Popolnoma varen, neinvaziven, neboleč in prijeten tretma poteka 
s pomočjo ultrazvoka, vakuumske masaže in limfne drenaže. Obseg pasu, 
stegen in zadnjice se že po prvem tretmaju, ki traja 1 uro, zmanjša do 2,5 
cm. Obenem se izboljša tudi stanje celulita in tonus kože. Učinki tretmaja so 
vidni takoj in so dolgotrajni.

• Zmanjšanje obsega pasu, stegen ali zadnjice do 2,5 centimetra z enim 
tretmajem.

• Ena najučinkovitejših in najbolj neinvazivnih metod zmanjševanja odvečnih 
maščob.

• Deluje ciljano do najglobljih delov maščobnega tkiva in je učinkovit tudi pri 
obravnavi celulita.

• Tretma poteka pod zdravniškim nadzorom, brez kirurških posegov, bolečin in 
okrevanja po zaključenem tretmaju.

• Ena najboljših alternativ kirurški liposukciji.
• Dolgotrajen učinek.

Sam tretma je prijeten, pacienti pa ga opisujejo kot vročo globinsko masažo. 
Priporočeno število tretmajev je pet, odvisno od vašega stanja in želja. 

Doseženi rezultati se preprosto ohranjajo in vzdržujejo.

100 % varnost tretmajev!
Ultrazvok ciljano deluje v podkožju, uničuje maščobne celice, pri tem pa 
ne poškoduje kože in tkiva. Ultrazvočna naprava Med Contour je 100 % 
varna in trenutno edina naprava na svetu, ki ima dovoljenje FDA (Food 
and Drug Administration) in certifikat kakovosti CE 0476. Je tudi edina 
patentirana naprava, ki vsesava tkivo in z delovanjem spremenljive nizke 
frekvence ter ciljanega ultrazvoka omogoča nadzorovan tretma. Zaradi 
posebne tehnologije doseže veliko večjo globino delovanja ter omogoča 
najvišjo stopnjo varnosti v primerjavi s številnimi drugimi necertificiranimi 
napravami na trgu. 



Kontraindikacije
Tretma z napravo Med Contour je primeren za vsakogar, ob naslednjih 
pogojih: 
• ledvice in jetra morajo biti zdravi oziroma 100-odstotno delujoči,
• oseba v bližini delovanja nima kovinskih implantatov,
• nima kardiovaskularnih bolezni,
• nima bolezni metabolizma,
• nima drugih težjih bolezni,
• ni noseča,
• nima tromboze,
• nima resnejših težav glede motnje metabolizma maščobnih celic,
• ne prejema antikoagulantne terapije,
• nima srčnega spodbujevalnika. 
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Posamezni tretmaji  
Tretma oblikovanja telesa Med Contour do 120 min 240 €
– trebuh  

Tretma oblikovanja telesa Med Contour do 120 min 240 € 
– noge

Tretma oblikovanja telesa Med Contour do 120 min 240 € 
– zadnjica





Nega s kozmetiko AFRODITA
 ČAS TRAJANJA CENA

Kleopatrin ritual z masažo telesa 90 min  85 € 
Ritualu s sladkornim pilingom, Sweet honey masko iz matičnega 
mlečka in kokosovega olja sledi masaža s Sweet honey maslom 
in Sweet vanillia oljem. Rezultat je nahranjena koža in boljša 
cirkulacija. 

Zen ritual z masažo telesa 90 min 74 €
Ritual se prične z riževim pilingom in nadaljuje z nanosom 
antioksidativne osvežilne jogurtove maske z zelenim čajem  Art 
of Spa. Ritual se zaključi z masažo z oljem iz zelenega čaja in Art 
of Spa losjonom iz zelenega čaja. Po ritualu je koža mehka in 
nahranjena.  

Grozdni anti-age ritual 90 min 78 €
Grozdje in vino skrivata mistične recepture za ohranjanje 
večne mladosti. Grozdni ritual je namenjen razvajanju kože, 
ki potrebuje poživitev in krepitev z anti-age učinkom. Moč 
antioksidantov spodbuja celice k regeneraciji, hkrati pa ščiti 
pred zunanjimi vplivi. Postopek se začne z grozdnim  pilingom, 
sledi nanos maske Art of Spa jogurt in grozdje ter masaža Art of 
Spa grozdni sorbet in oljem iz grozdja.

Perfect code nega obraza 
z wine up-lift Ledeno masko 70 min 70 €
Kompleks peptidov in bio-aktivnega encima s 4 mehanizmi 
delovanja zapolni gube, spodbuja obnovo celic in pospeši 
sintezo ključnih gradnikov kože, ščiti pred škodljivimi zunanjimi 
dejavniki in obljublja učinek 'čez noč prerojene kože' že po 
prvem nanosu.  Z dodatkom ledene maske pa še dodatno 
povečamo hidratacijo in lifting efekt. Nega vključuje čiščenje, 
piling, masažo in masko. 

Razkošna anti-age nega s čistim zlatom 70 min 102 €
Nega obraza s čistim zlatom zagotavlja kraljevsko doživetje, po 
katerem koža zasije z osupljivim, vidno pomlajenim videzom. Delci 
čistega 24-karatnega zlata in sojini izoflavoni bistveno izboljšajo 
kožni tonus in delujejo z intenzivnim učinkom na korekcijo gub. 
Nega vključuje površinsko čiščenje, piling, masažo in masko.



Anticelulitni tretmaji nege telesa
 ČAS TRAJANJA CENA 

Kavitacija  40 min 49 €
Neinvazivna, neboleča in učinkovita metoda za oblikovanje 
telesa, zmanjševanje količine maščobnih celic, varna 
alternativa liposukciji

Lipo detox, anticelulitni postopek 60 min 48 €
Nadpovprečno učinkovit anti-celulitni postopek  za izgubo 
centimetrov in postopno odpravo celulita. Koža je po 
postopku gladka in napeta. Obdeluje se celo telo. 

Body wraping - Cimet AHA krema forte 70 min  49 €
Postopek za odpravljanje mehkega celulita, aktiviranje limfnega 
sistema, pospeševanje odvajanja vode ter krepitev izgorevanja 
maščob s termičnim učinkom. Obdeluje se celo telo.

Body wrapping z Lipolitom CC in  
GRAPEFRUIT & CECROPIA kremo - nega telesa 90 min  56 €
Aktivne sestavine sodelujejo pri zmanjševanju maščobnih 
celic ter izločanju zaostalih produktov iz kože. Postopek ima 
izrazito hladilni učinek in je primeren tudi za osebe, ki imajo 
težave s popokanimi žilicami. Obdeluje se celo telo.



Maske za telo
Maske za telo kožo dodatno negujejo, izboljšajo tonus in regenerirajo. 
Aktivne sestavine naših izdelkov blagodejno vplivajo na kožo in jo 
pomlajujejo. Glede na želeni učinek lahko izbirate med različnimi maskami. 
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Maske do 30 min 32 €
• Jogurtova maska s pomarančo in belo čokolado
• Jogurtova maska z zelenim čajem 
• Jogurtova maska z grozdjem

Pilingi za telo
Za lepo in gladko kožo telesa jo negujte in očistite s pilingom. Ta bo nežno 
odstranil površinski sloj odmrlih celic. Učinek pilinga bo viden takoj po 
tretmaju. 
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Pilingi do 30 min 29 €
• Mango piling za elastično in čvrsto kožo
• Kokosov piling za mehko in negovano kožo
• Shea coffe piling za boljši tonus kože



Depilacija z voskom 
 CENA 

Depilacija goleni do 20 min 26 €
Depilacija stegen do 20 min 29 €
Depilacija celotnih nog do 50 min 39 €
Depilacija rok do 20 min 20 €
Depilacija bikini do 20 min 20 €
Depilacija brčice/brada do 10 min 12 €
Depilacija hrbta ali prsi (moški) do 30 min 29 €

Manikira in nega rok
 ČAS TRAJANJA CENA

Wellness manikira do 90 min 49 €
Klasična manikura, piling in maska rok, lakiranje nohtov

Klasična manikira do 55 min 36 €
Oblikovanje in lakiranje nohtov

Lakiranje nohtov do 20 min 15 €



Permanentno lakiranje nohtov 
 ČAS TRAJANJA CENA 

Lakiranje s permanentnim lakom do 60 min 32 €
samo roke ali samo noge

Lakiranje s permanentnim lakom do 90 min 46 €
roke in noge

Odstranjevanje permanentnega laka do 30 min  16 €
roke ali noge

Popravek enega nohta do 15 min 6 €

Pedikura in nega nog
 ČAS TRAJANJA CENA 

Cesarska pedikura do 90 min 52 €
Kopel, klasična pedikura, piling stopal, obloga in masaža 
stopal

Wellness pedikura do 70 min 47 €
Klasična pedikura, piling in masaža stopal

Klasična pedikura do 45 min  32 €
Odstranitev zadebljene kože, oblikovanje nohtov in nanos 
kreme

Lakiranje po pedikuri do 10 min 7 €



Termalne kopeli
Termalna kopel vas bo sprostila in regenerirala. Vaše počutje po kopeli bo 
odlično, koža pa mehka in voljna. 
 ČAS TRAJANJA CENA 

Sprostitvena termalna kopel za 1 osebo  30 min 29 €
Izberite najljubši vonj:
• Vinska kopel (grozdje)
• Kleopatrina kopel (med & mleko)
• Sprostitvena kopel (sivka)

Sprostitvena termalna  
kopel za 2 osebi
Razvajanje v dvoje v božanskih kopelih s termalno vodo je posebno doživetje, ki 
vaju pripelje do popolne sprostitve. Po kopeli bosta polna energije, vajina koža 
pa bo mehka in dišeča. 
 ČAS TRAJANJA CENA

Kopel 60 min  58 €
Storitev vključuje: sveže narezano sadje in namizno vodo 
Izberite najljubši vonj:
• Amorjeva kopel (jasmin)
• Orientalska kopel (rožni list, jasmin, Ylang-Ylang)
• Romeo in Julija (geranija in vrtnica)
• Kokosove sanje (kokos, ananas)
• Venerina kopel (grozdje)

Najina ljubezen 90 min 85 €
Storitev vključuje: Venerino kopel ob soju sveč, Primusov 
napoj ljubezni – koktajl, čokoladni fondoue s sveže narezanim 
sadjem, namizno vodo.



Programi za 2 osebi
Termalna kopel vas bo sprostila in regenerirala. Vaše počutje po kopeli bo 
odlično, koža pa mehka in voljna. 
 

 ČAS TRAJANJA CENA 

Najem orientalske ali japonske suite 120 min  120 €
Najem orientalske ali japonske suite 150 min  140 €
Najem orientalske ali japonske suite 180 min  160 €

Najem suite vključuje kopel za 2 osebi:
• uporabo zasebne finske in turške savne v suiti
• penino 0,375 l
• sveže narezano sadje in namizno vodo

Vip tretma v orientalski ali japonski suiti 150 min 180 €
• kopel  za 2 osebi
• uporabo zasebne finske in turške savne v suiti za 2 osebi
• 2 x delna ročna masaža (1 po osebi), 30 min
• penina 0,375 l in sveže narezano sadje in namizno vodo
 

AMOR wellness v orientalski ali japonski suiti 170 min 195 €
• kopel za 2 osebi
• uporabo zasebne finske in turške savne v suiti za 2 osebi
• masaža v dvoje Valens Augusta (1 po osebi), 2 x 50 minut
• penina 0,375 l in sveže narezano sadje in namizno vodo 



Kulinarična ponudba ob kopelih:
 CENA 

Narezek  19 €
za 2 osebi, 2 kozarca penine  (0,1 l) 

Lukulusov krožnik s pršutom  16 €
za dve osebi, 2 kozarca rdečega vina (0,1 l)

Sadna plošča  15 €
in tri vrste sirov

Primusova tortica  7,80 €
za 2 osebi

Čokoladni fondue s sadjem  10 €

Sadna kupa s sladoledom  10 €
za 2 osebi

Srebrna penina  11 €
0,375 l

Romantična večerja strežena v dvoje  64 €
5-hodni meni in kozarec penine za 2 osebi





Wellness paketi 
 ČAS TRAJANJA CENA 

Antistres ritual 80 min  82 €
• Sprostitvena kopel
• Jogurtova maska z belo čokolado in pomarančo
• Antistres masaža glave in hrbta

Egipčanska lepota 100 min  88 €
• Kleopatrina kopel
• Shea coffe piling
• Klasična ročna masaža celega telesa

Valens Augusta ritual 100 min  90 €
• Mango piling
• Jogurtova maska s tropskim sadjem
• Masaža celega telesa  Valens Augusta

Doživetje cesarice Flavie – za ženske 170 min 149 €
• Kokosov piling telesa
• Jogurtova maska z belo čokolado in pomarančo
• Kakao masaža
• Nega obraza glede na tip kože, brez globinskega čiščenja

Doživetje cesarja Vespasianusa – za moške 140 min 125 €
• Vinska kopel 
• Sprostitvena masaža z vinskim oljem 
• Nega obraza za moške »Man relax« (60 min)

Detox wellness program razstrupljanja telesa   137 € 
• Vinska kopel, 20 minut
• Vinski piling, 20 minut
• Lipo detox obloga, 40 min
• Limfna drenaža (PRESSO), 40 minut
• Vstop v hotelske bazene in savne na dan koriščenja programa, do 4 ure

Individualni najem Bazena cesarjev 120 min  220 € 
do 30 oseb 
(za praznovanje rojstnih dni, dekliščin, obletnic in druge priložnosti)



Delovni čas
Imperium dobrega počutja:
ponedeljek - sobota: 9:00 - 21:00
nedelja: 9:00-18:00

Rezervacije
Priporočamo rezervacijo storitev nekaj dni pred želenim terminom.  V primeru, 
da se storitve ob rezerviranem terminu ne boste mogli udeležiti, prosimo za 
odpoved rezervacije vsaj en dan prej.  V kolikor rezervirane storitve ne boste 
odpovedali in je ne boste koristili, vam zaračunamo celotno vrednost storitve. 

Nasveti
V želji, da se na izbrano storitev sproščeno pripravite, priporočamo, da 
prispete 10 minut pred pričetkom tretmana. V primeru zamude vam bomo 
morali  v primeru zasedenosti naslednjega termina tretma ustrezno skrajšati, 
vrednost naročene storitve pa bo ostala enaka. Priporočamo, da pred 
začetkom tretmana ne uživate večjih obrokov in alkohola. Prosimo vas, da 
terapevta pred začetkom postopka opozorite na morebitne posebnosti vašega 
zdravstvenega stanja. Posameznikom z resnejšimi obolenji svetujemo, da se 
pred katerokoli storitvijo posvetujejo z osebnim zdravnikom. 

Plačilo storitev
Plačilo izvedete na recepciji Medico-wellnessa centra z gotovino ali kreditno 
kartico. V primeru, da pri nas koristite prenočitvene kapacitete, je možen 
prenos vrednosti storitve na sobo ali kamp, ki jo poravnate ob odhodu na 
recepciji hotela. 

Darilni bon
Razveselite svoje najdražje, prijatelje, znance, poslovne partnerje z 
nepozabnim doživetjem, brezskrbno sprostitvijo in popolnim uživanjem. 
Z veseljem vam bomo priporočali in svetovali pri izboru. 

Kontakt
T: +386 2 74 94 150
F: +386 2 74 94 524
E-mail: wellness@terme-ptuj.si





Cene so v EUR in veljajo s 1.9.2022. Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom.  
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Sava Turizem d.d.  
Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj

Medico wellness center Valens Augusta v Grand Hotelu Primus****s


