Cenik
wellness storitev

Sava Hoteli Bled ● Terme 3000 - Moravske Toplice
Zdravilišče Radenci ● Terme Banovci ● Terme Ptuj ● Terme Lendava

Gost, ki nam izkaže čast in zaupanje s svojim obiskom je pri nas vedno dobrodošel, kot prijatelj, ki ga z veseljem sprejmemo v prijazno zavetje miru,
sproščujočega vzdušja in individualnosti.
Naš center je oaza dobrega počutja, drobnih pozornost in posebnosti ter umirjene in elegantne sprostitve.
Naša naloga je odvzeti breme vsakodnevnega stresa in napetosti ter podariti novo življenjsko energijo vsem tistim, ki iščejo zatočišče pred problemi in bremeni vsakdanjika. Zavedamo se kako pomembna je naša vloga, zato smo predani svojemu delu in strokovni izvedbi naših storitev.
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ZDRAVLJENJE S SEPTARIJAMI
Septarija s svojo energijo pomaga pri zdravljenju telesa po naravni poti. Krepi spomin, samozavest in aktivnost možganov, posebej pomaga pri
premagovanju težkih življenjskih stanj kot so: žalost, jeza, razočaranje in obup. Obnavlja moč, pomaga pri spanju, nočnih morah, potenju, zdravi
kosti, mišice, sklepe, slabost, imunski sistem, celi zlome kosti, krepi srce in mu daje pravi ritem.

Panonski travnik
Skrivnost masaže Panonski travnik se skriva v specifičnem negovalnem olju, katero vsebuje rastline in zelišča, ki rastejo v Prekmurju. Prav tako smo za vas razvili
še preostale produkte, kot so piling, kopel ter snopke s katerimi želimo, da občutite
moč rastlin in zelišč, kar pri nas, v našem wellness centru. Da vaš obisk v Prekmurju
in našem wellness centru ne bo pozabljen, vam ostanek olja po masaži podarimo
za domov.

Panonski
travnik

Masaža Panonski travnik polovična, 30 min
Masaža Panonski travnik cela, 60 min
Masaža Panonski travnik s pilingom, 80 min
Masaža Panonski travnik s snopki, 60 min
Medena masaža s travniškim medom, 45 min

31,90 €
45,90 €
58,90 €
49,90 €
39,90 €

Panonska kopel z aromo panonskega travnika 26,90 €
Panonska kopel za 2 osebi z aromo
panonskega travnika
25,90 €
*nakup olja in pilinga Panonski travnik je možen na recepciji wellness centra
Thermalium
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Masaže
Klasična masaža hrbta, 20 min
Klasična masaža celega telesa, 45 min
Klasična masaža celega telesa, 60 min
Limfna drenaža, 20 min
Limfna drenaža, 40 min
Refleksna masaža stopal, 40+10min
Refleksna masaža stopal + Klasična masaža
hrbta, 60 + 10 min
Refleksna masaža stopal + Klasična masaža
celega telesa, 85 + 10 min
Antistresna masaža glave, vratu in
ramenskega obroča, 40 min
Aroma masaža celega telesa, 40 min

22,50 €
35,90 €
48,90 €
22,90 €
34,90 €
35,90 €
52,90 €
64,90 €

Masaže

34,90 €
36,90 €

Ker je bučno olje, eden izmed najbolj znanih pridelkov naše pokrajine, smo se odločili, da ga uporabimo v naši edinstveni masaži Livada. Bučno olje oziroma zeleno zlato, kot ga imenujejo domačini, blagodejno vpliva na naše telo, saj je prava
zakladnica vitaminov in mineralov. Spretne roke naših maserjev ter edinstven
vonj buč, vas bosta popeljala v čaroben svet prekmurskih ravnic.

Mala Livada, 20 min
Velika Livada, 50 min

27,00 €
45,90 €
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Mavrična sprostitev, 70 min

56,90 €

Masaža celega telesa z vitaminskim maslom, ki deluje hranilno in poživljajoče na
kožo ter izboljšuje splošno telesno in duhovno počutje. Masaži sledi kratka sprostitev v vodnem ležišču v barvah mavrice.

Lava shell masaža celega telesa in obraza, 50 min 42,50 €

Masaža celega telesa, obraza in dekolteja s čudovitimi toplimi školjkami in kokosovim oljem.

Lava shell masaža hrbta in obraza, 30 min

28,50 €

Maža hrbta, vratnega dela ter dekolteja in obraza, s čudovitimi toplimi školjkami
in kokosovim oljem.
Masaže

Priporočamo
Thermalium masaža Special, 90 min

84,90 €

Thermalium masaža celega telesa, 50 min

44,90 €

Dolgoletne izkušnje in znanje naših maserjev smo združili v edinstveno masažo.
Pri masaži se uporabljajo različne masažne tehnike, ki so izvzete iz različnih vrst
masaž, za katere menimo, da so najboljše in najbolj učinkovite( klasična masaža,
lomi lomi, limfna drenaža, ayurveda, akopresura, refleksna masaža) Masaža se
izvaja z toplim, naravnim oljem. Edinstvena in samo pri nas.

Je masaža s toplim oljem, ki se menjava gleda na letni čas. Olje zmeraj vsebuje
sestavine, ki stimulativno delujejo na naše telo. Masaža je klasična celega telesa s
poudarkom na masaži stopal.
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Thermalium masaža polovična, 30 min

29,90 €

Izvaja se klasična masaža hrbta in vratu v kombinaciji z masažo stopal. Masaža
se izvaja s toplim oljem, ki se menjava gleda na letni čas. Olje zmeraj vsebuje sestavine, ki stimulativno delujejo na naše telo.

Aromatična masaža Moor Mud:

Pred ročno masažo vam terapevt namaže predel hrbta ali celega telesa z aromatičnim blatom iz Kanade, ki je priporočljiv zlasti za vse s kroničnimi bolečinami v
mišicah, revmatičnimi obolenji, športnimi poškodbami pa tudi za tiste, ki so močno izčrpani. Kombinacija obloge z ročno masažo se je izkazala, kot zelo učinkovit,
saj tisočletja znani zdravilni učinki črne magme sproščajo mišice, blažijo bolečine,
spodbujajo prekrvavitev in odpravljajo stres. Toplo aromatično blato je bogato z
naravnimi vitamini in encimi in deluje na telo tudi razstrupljevalno.

Masaža hrbta z oblogo, 50 min
Masaža celega telesa z oblogo, 70 min
Ročna limfna masaža nog z oblogo
fit & cool leg*, 45 min

38,90 €
58,90 €

Masaže

32,90 €

*Toplo aromatično blato lajša kronične bolečine v mišicah, revmatične težave in
artritis. Hkrati odpravlja sledi utrujenosti in izčrpanosti. Nega deluje drenažno ter
odpravlja utrujenost in zatekanje, izginil bo občutek teže v nogah. Za popolno
lahkotnost gibanja in sproščen korak.

Lomi Lomi
Lomi Lomi masaža, 60 min
61,90 €
Lomi Lomi Nui masaža, 90 min
76,90 €
Lomi Lomi Nui masaža kraljev- 2 terapevta, 60 min 99,50 €
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Masaže daljnega vzhoda
Shiatsu masaža, 50 min

42,50 €

Azijska masaža celega telesa z
zeliščnimi snopki, 60 min

49,90 €

Azijska masaža obraza in dekolteja
z zeliščnimi snopki, 30 min

33,90 €

Stone masaža
Stone terapija, 90 min
Stone terapija - polovična, 45 min
Stone energijska, 60 min
Stone masaža hrbta, 30 min

65,90 €
41,90 €
46,90 €
30,90 €

Izhaja iz tradicionalne japonske medicine. S pritiski na akupresurne točke uravnava jin in jang (pozitivno in negativno energijo telesa) ter spodbuja pravilno delovanje organov, poudarek pri masaži je raztezanje celega telesa. Masaža se izvaja
čez udobna oblačila.

Izbirate lahko med masažo za razstrupljanje, poživitev ali sprostitev telesa

Masaže

Izbirate lahko med masažo za čiščenje, pomiritev ali osvežitev kože

Ayurveda

Ayurveda je tradicionalni indijski način življenja in zdravljenja, stara več kot 5000
let. Človeka obravnava kot celoto telesa in duha, ter poudarja, da je človek zdrav,
kadar je v sozvočju s samim seboj in z okoljem, ki ga obdaja. To harmonično ravnotežje vpliva na zdrav duh v zdravem telesu.
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Pri nas, v wellness centru Thermalium, izvajamo ayurvedske terapije z originalnimi ayurvedskimi izdelki, na bazi zdravilnih zelišč narejenimi v Indiji, po receptih starih več kot 5000 let! Vse terapije se izvajajo na originalnih indijskih mizah
(DRONI) kateri so narejene v Indiji, in so iz medicinskega ayurvedskega lesa.

Ayurvedska limfna drenaža, 50 min

56,90 €

Abhyanga:
»DHARAMSALA«, 90 min

72,90 €

»SNEHA«, 60 min

55,90 €

»KERALA«, 60 min

93,90 €

»SHIRODARA« ali »KSHEERADARA«, 40 min

44,90 €

»GARSHAN VEDA«,
20 min. peeling, 20 min. razstrupljanje

42,90 €

Indijska masaža glave, 20 min

25,90 €

masaža celega telesa, obraza, lasišča in stopal
oljenje telesa v 7 položajih
sinhrono oljenje telesa v 7 položajih - 2 terapevta

Masaže

poliv čela s toplim ayurvedskim oljem ali zeliščnim mlekom glede na dosho - 2
terapevta

peeling celega telesa s svilenimi rokavicami in Himalajsko soljo

Pred vsako ayurvedsko masažo - Abhyango vam priporočamo GARSHAN VEDO,
pri kateri z ayurvedskimi zelišči in himalajsko soljo odstranimo odmrle celice s
kože in odpremo pore za boljšo vpijanje naravnih ayurvedskih olj pri masaži. Po
masažah pa vam priporočamo SHIRODARO ali KSHEERADARO, za popolno in
globoko sprostitev telesa in duha.
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Aromaterapija po Eve Taylor
“YOUR SKIN IS OUR CARE“

Aromaterapija

Eve Taylor s kraljevim odlikovanjem OBE za življenjsko delo na področju moderne aromaterapije, ki jo v svetu razvija že več kot 40 let. Aromaterapevtska
nega po standardih inštituta Eve Taylor je nega za popolno sprostitev telesa,
stopal in obraza. Razvajamo vas z posebnim pristopom, različnimi masažnimi
tehnikami in izberemo najbolj učinkovito nego za vsakega posebej. Kozmetika
Eve Taylor je naravna kozmetika, ki temelji na naravnih oljih, ekstraktih zelišč
in sadja, aromaterapiji, prestižnih cvetnih vodah, morskih ekstraktih, a z dodatki specialnih produktov »COSMASEUTICALS« postane prestiž. Razvajamo
vas z naprednimi kremami na osnovi hialoronske kisline, in drugih učinkovin
kot so ratinol, antioksidanti, različnih peptidov in aminokislin. Vse to kozmetiki
zagotavlja izjemno dobro regeneracijo, obnovitev, tonificiranje in glajenje kože.
Več kot štiri desetletja pridobivanja znanj o negi kože in izkušenj pri izdelavi izdelkov, ki izkoriščajo najboljše izvlečke iz rastlin za potrebe vaše kože, ste lahko
prepričani, da vaši koži daje tisto pozornost, ki si jo zasluži. Izdelki Eve Taylor so
naravni, varni in učinkoviti ter so sprejeli filozofijo o okolju prijazni embalaži. Ne
vsebujejo mineralnih olj, alkohola ali umetnih dišav.
Zelo preprosto “YOUR SKIN IS OUR CARE“ vam pove vse !
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Masaže po Eve Taylor
Aromaterapija celega telesa, 90 min
Aromaterapija:
sprostitev, 45 min
poživitev, 45 min
razstrupljanje, 45 min
Anticelulitna aroma masaža, 20 min
Aroma masaža za utrujene noge, 15 min

65,90 €
37,90 €
37,90 €
37,90 €
24,90 €
18,90 €

		

Nega obraza in dekolteja po Eve Taylor

Aromaterapija

Spa nega - Special, 90 min

65,00 €

Spa nega - Basic, 45 min

37,00 €

Kožo obnovimo s sadnimi kislinami limone in grenivke. Z encimom Q10 poskrbimo za večjo elastičnost kože in preprečimo zmanjšanje kolagena in elastana.
Alga spirulina koži povrne napetost, jo obnovi in z zmanjša znake staranja. Hialoronska kislina koži povrne naravni sijaj in zgladi drobne gubice. Nega je primerna
za dehidrirano, poškodovano kožo iz okolja ali za kožo, ki se naravno stara.
Z nežno kombinacijo aloe vera gela in islandskega lišaja kožo očistimo. Bambusovi vršički poskrbijo za njeno nežno prekrvavitev in z nanosom posebne maske
iz aloe vere in kamilice kožo pomirimo in nahranimo, serum triple C vitamin in
hialoronska kislina, koži vrneta sijaj in zgladita drobne gubice. Odlična kombinacija za zrelo kožo, kožo kadilcev, poškodovano kožo od sonca, aknasto in
pigmentirano kožo.
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Nega nog
je celovita nega stopal, ki vključuje precizno odstranjevanje odmrle kože na
stopalih. Uredijo in skrajšajo se nohti ter pristrižejo preventivno proti vraščanju.
Nega stopal ni pomembna le z estetskega vidika ampak tudi iz zdravstvenega.
Zato vam v primeru vraščenih nohtov, težav s kurjimi očesi in otiščanci, priporočamo medicinsko pedikuro.

Nega nog

Nega nog, 30 min
Nega nog z lakiranjem, 40 min
Medicinska pedikura, 50 min

26,90 €
31,90 €
35,50 €

Wellness pedikura, 60 min
38,50 €
(nega nog z lakiranjem & piling, masaža, maska)
Kraljeva pedikura, 80 min
(Wellness pedikura & parafinska obloga*)

46,90 €

Thermalium pedikura, 120 min

80,00 €

Zeliščna kopel, pedikura, piling, maska, parafinska obloga in refleksna masaža
stopal, kjer s pritiski na določene cone, stimuliramo delovanje organov in pomagamo pri vzpostavljanju ravnovesja v telesu.
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Nega rok
Klasična manikura, 40 min
24,90 €
(oblikovanje nohtov in obnohtne kožice, lakiranje)
Wellness manikura, 60 min
32,90 €
(klasična &peeling, masaža, maska)
Thermalium manikura, 80 min
38,90 €
(Wellness & parafinska obloga)
Nega rok, 30 min
19,90 €
(piling, maska, parafinska obloga z masažo)
Doplačila:
Lakiranje
Francosko lakiranje nohtov
Parafinska obloga rok*

Nega rok

5,00 €
10,00 €
13,50 €

*Parafinska obloga rok in nog ima globinski in negovalni učinek, stimulira cirkulacijo v tkivu, kožo naredi mehko in prožno ter pozdravi suho in razpokano
kožo
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Nega obraza in dekolteja

Nega obraza
in dekolteja

Nega obraza koži zagotavlja naravno zaščito, ki nežno in učinkovito ščiti kožo
pred negativnimi vplivi okolja. Nega kožo očisti in jo prenovi. Povrne ji mehkobo in ravnovesje, jo nahrani ter obogati. Nega obraza neposredno vpliva na
strukturo in hitrost staranja, saj idealen ten, mehka in gladka koža ter zdrava
struktura ne trajajo večno. Stanje kože se spreminja, podobno kot letni časi, zato
v vsakem trenutku 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.

Ekskluzivna Thermalium nega obraza in dekolteja po
posvetu z kozmetičarko, 90 min
80,90 €

Je celovita nega, ki vključuje površinsko in globinsko čiščenje kože, nanos ampul,
posebne obloge ali maske (odvisno od potrebe), masaža obraza in dekolteja, oblikovanje obrvi, po potrebi delna depilacija obraza in barvanje trepalnic. Namenjena je
vsem tipom kože, ker je prilagojena individualnim potrebam.
Poseben dodatek k negi Thermalium je masaža rok z visoko kvalitetnim aromatičnim oljem EVE TAYLOR, ki neguje in vlaži kožo in strokovno svetovanje za nadaljnjo
nego doma.
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DR. GRANDEL
Kozmetika DR. GRANDEL je izdelana na bazi žitnih kalčkov, ki so bogati z naravnim
konzervansom vitamina E. Pri proizvajalcu DR. GRANDEL v Nemčiji (Ausburg) se kozmetični in zdravstveni preparati izdelujejo po originalnih recepturah, nekaterih starih
že preko 60 let. Prav tako pri DR. GRANDEL izdelujejo in predelujejo veliko pomembnih učinkovin sami. Moderne tehnike izdelovanja, strogo nadzorovani higienski pogoji, ki so običajno zahtevani pri lekarniški proizvodnji in stalni pregledi laboratorijev
omogočajo visok in stalen kvaliteten standard.

Spa Timeless, 70 min

63,90 €

Bogata hranilna nega, 70 min

63,50 €

Nega za problematično kožo, 70 min

48,50 €

Vlažilna lepotna nega, 70 min

63,90 €

Vsakodnevno razvajanje GRANDEL, 40 min

35,90 €

(obnovitvena nega zrele kože, ki jo oskrbi z visoko aktivnimi sestavinami in ji
vrača elastičnost)
(za vse tipe kože z lepotnimi vitamini A, C in E, ki ščitijo kožo pred prezgodnjim
staranjem ter dajejo mladosten in svež videz)

Nega obraza
in dekolteja

(z intenzivnim globinskim čiščenjem kože z uporabo pomirjevalne maske)

(Izjemna lepotilna nega dvigne nivo vlage v koži, specialna maska z dodatkom alg in
morske vode preprečuje izsušenost in zaščiti kožo pred dodatno izgubo vode)
(Nega za vsakodnevno osvežitev in sprostitev obraza z zelo učinkovitimi aktivnimi sestavinami je primerna za vse tipe kože in za vsakodnevno razvajanje)
*Po vsaki negi obraza priporočamo: delno depilacijo obraza, oblikovanje in
barvanje obrvi ali trepalnic.
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PEVONIA BOTANICA - naravne učinkovine in napredni
pristopi za izjemne rezultate
Prizadevanja za zdravo kožo Pevonia Botanica razume kot del širšega odnosa do
zdravja. Vse linije Pevonia Botanica za nego obraza in telesa, v sebi nosijo sprostitveno noto in vas nenehno vabijo, da prevzamete aktivno vlogo pri zagotavljanju
dobrega počutja tudi z izbrano nego Pevonia Botanica. Kozmetiko Pevonia Botanica
odlikuje širok izbor neg obraza in telesa, s katerimi pomagamo reševati težave s kožo
žensk in moških vseh starosti. Prav tako pa naši izdelki poskrbijo za osvežitev, pomiritev, vlaženje, pomlajevanje ter posredno za sprostitev telesa in duha.

Nega obraza
in dekolteja

Popolna osvežitev obraza, 80 min

65,50 €

Mladostna vitalnost za moško kožo, 80 min

63,50 €

Vsakodnevno razvajanje BOTANICA, 40 min

37,50 €

Nega predela okrog oči PUFFINESS, 30 min
(brez temnih kolobarjev)

27,50 €

(nega glede na tip kože, nega vključuje čiščenje kože, encimski piling, globinsko
čiščenje, nanos ampule in maske in nanos ustrezne kreme)
(individualna nega glede na tip kože. Nega je pravo razkošje za kožo, ki bo po
negi sveža, sijoča in bogato nahranjena)
(nega primerna za vsak dan, kožo popolnoma osveži in jo nahrani. Nega zajema
osnovno čiščenje, piling, masažo obraza in dekolteja, masko in nanos kreme)

(nega obogatena z ginkgo bilobo, učinkovito zmanjšuje podočnjake, odpravlja sledi
utrujenosti, poživi in osveži občutljiv predel okrog oči)
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Nege obraza in dekolteja s specialnimi maskami
PEVONIA BOTANICA:
Plantomer Maska-bogastvo alg in propolisa, 60 min 60,50 €
68,50 €
z globinskim čiščenjem, 80 min

(vlažilni učinek alg se združi z obnovitveno in zdravilno močjo propolisa v popolno osvežilno masko. Primerna je za vse tipe kož. Koža bo pomirjena, izdatno
navlažena in nahranjena)

Elasto Firm Maska-čvrstost in elastičnost, 60 min 65,50 €
73,50 €
z globinskim čiščenjem, 80 min

Nega obraza
in dekolteja

(nego priporočamo za vse tipe zrelih kož, tudi po operacijskih lifting posegih.
Nanos maske , ki je bogata z elastinom kožo učvrsti in ji vrača prožnost)

Nega zrele kože z escutoxom naravna
alternativa Botoxa, 50 min

50,50 €

(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)
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EVE TAYLOR
“YOUR SKIN IS OUR CARE“
Spa nega - Special, 90 min

65,00 €

Spa nega - Basic, 45 min

37,00 €

Kožo obnovimo s sadnimi kislinami limone in grenivke. Z encimom Q10 poskrbimo za večjo elastičnost kože in preprečimo zmanjšanje kolagena in elastana. Alga spirulina koži povrne napetost, jo obnovi in z zmanjša znake staranja.
Hialoronska kislina koži povrne naravni sijaj in zgladi drobne gubice. Nega je
primerna za dehidrirano, poškodovano kožo iz okolja ali za kožo, ki se naravno
stara.
Nega obraza
in dekolteja

Z nežno kombinacijo aloe vera gela in islandskega lišaja kožo očistimo. Bambusovi vršički poskrbijo za njeno nežno prekrvavitev in z nanosom posebne maske
iz aloe vere in kamilice kožo pomirimo in nahranimo, serum triple C vitamin in
hialoronska kislina, koži vrneta sijaj in zgladita drobne gubice. Odlična kombinacija za zrelo kožo, kožo kadilcev, poškodovano kožo od sonca, aknasto in
pigmentirano kožo.
*Po vsaki negi obraza priporočamo: delno depilacijo obraza, oblikovanje in
barvanje obrvi ali trepalnic.
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Masaža obraza in dekolteja, 20 min

22,90 €

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 ter pospešuje izločanje odpadnih snovi,
kožo mehča in pomaga pri hitrejši regeneraciji tkiv, zavira nastanek gubic in
obraz preplavi s svežino.

Mini lifting, 40 min
38,90 €
(peel of maska iz grozdja, masaža obraza in dekolteja)

Vsaka koža od suhe do normalne potrebuje občasno vzpodbudo za nevtralizacijo škodljivih vplivov iz okolja in obnavljanje naravne energije, da se tem vplivom lahko upre. Nega z lift efektom je specialni tretma, ki pospešuje regeneracijo kože, učvrsti strukturo kože in izjemno vlaži. Po negi je koža vidno in občutno
bolj sveža, čvrsta ter zdravega sijaja/videza.

Nega obraza
in dekolteja

Dodatki negi obraza:
Delna depilacija obraza
Oblikovanje obrvi
Barvanje obrvi ali trepalnic
Ličenje (dnevno, večerno, svečano)

6,90 €
5,90 €
5,90 €
10,00-19,50 €
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Nega telesa
Dr. Grandel Spa tretma s sladkornimi kristali, 60 min

40,90 €

(Ekskluziven anti-aging izvleček iz vršičkov mlade bukve v Timeless liniji kozmetične hiše DR GRANDEL, upočasni proces staranja kože in vam ob senzacionalnem
občutku med izvajanjem tretmaja ponuja žametno, svilnat dotik vaše kože.)

Nega telesa

Pevonia Botanica Green coffe body wrap, 60 min
*doplačilo:
Spa jet-anticelulitni program, 30 min
piling Tropical Exfoliation pred oblogo, 20 min

55,90 €
10,90 €
12,50 €

Pevonia Botanica Anti age piling telesa-tropical exfoliation, 30 min 29,00 €
Piling celega telesa, 30 min
17,90 €
Aqua sun-solarij, 5-20 min
4,50-15,50 €
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Dermalife SPA JET KAPSULA, 30 min
(različni programi)

19,90 €

SPA JET KAPSULA je sistem za sproščanje in revitalizacijo telesa. Je vrhunsko
oblikovan v obliki sofisticirane naprave za celovito kozmetično zdravljenje. Sinergija neinvazivne naravne terapije, ki je dosežena v kapsuli , krepi vitalnost
telesa in duha, spodbuja pozitivno razmišljanja in odpira poglede v smeri bolj
zdravega življenjskega sloga. Prav zato je bil ustvarjen za tiste, ki še posebej
skrbijo za svoje telo.
Nega telesa

Depilacije z voski Perron Rigot:
Depilacija nog (cela)
Delna depilacija nog (do kolen) ali rok
Depilacija hrbta
Depilacija bikini

25,90 €
15,90 €
20,00 €
12,90 €
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Anticelulitni tretmaji
Z anticelulitnimi kozmetičnimi tretmaji za odpravo celulita in podkožnih maščobnih blazinic pospešujemo cirkulacijo, presnovo v celicah in razstrupljanje telesa.
Prav tako pa z tretmaji izboljšujemo tonus ter izgled kože. Tretmaje priporočamo
ne le v anticelulitne namene ampak tudi za celotno sprostitev telesa.

Nega telesa

Anticelulitna masaža, 20 min
22,90 €
Anticelulitna aroma masaža po Eve Taylor, 20 min 24,90 €
Spa jet-anticelulitni program, 30 min
19,90 €
Body wraping alge&cimet 1x, 50 min
23,00 €
Body wraping alge&cimet 5x
104,50 €
Mehanski anticelulitni tretmaji:
Presoterapija-celo telo, 50 min
Presoterapija-noge+trebuh, 20 min
Starvac-Anticelulitni palpating&rolling
masaža, 40 min
Anticelulitna elektrostimulacija, 40 min

35,90 €
22,90 €
26,90 €
25,90 €

Priporočamo, da izkoristite brezplačen posvet s kozmetičarko, ki vam bo lahko
svetovala pri sestavi programa za odpravo specifičnega problema.
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Ovijte svoje telo v morske alge
Alge živijo samo v vodi, ki je njihovo naravno klimatsko okolje. S posebnim tako
imenovanim procesom mikronizacije so alge predelane v prah in šele v svojem
naravnem okolju, to je v stiku z vodo pride njihova učinkovitost na plan. S tem
procesom poskrbimo, da alge in vse njihove bogate sestavine ostanejo v nespremenjeni obliki, oziroma je delovanje aktivnih substanc po predelavi še obogateno (3x več cinka, 18x več železa, 27x več mangana).

DETOX THALASSO –
razstrupljevalna nega telesa z algami, 60 min 48,90 €

Nega telesa

(Ovijte svoje telo v morske alge z Detox Thalasso nego. Blagodejne alge bodo s
svojo toplo odejo v posebnem vodnem ležišču Concerto poskrbele za odpravo
stresa, odplaknile strupe in reminalizirale suho in izčrpano kožo. Koža telesa je po
negi mladostna, prenovljena in navlažena.)
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Kopeli
Zdravje in dobro počutje iz globin panonskega morja nam daje edinstvena »črna«
termomineralna voda, ki tonizira organizem, kot voda z visoko vsebnostjo mineralnih snovi ima protibolečinski učinek, kot hidrokarbonatna voda širi žile, zato
izrecno pozitivno vpliva na kronično vnetne procese različnih lokacij in vzrokov.
Znan je njen sedativni-pomirjevalni učinek, saj zmanjšuje živčno vsebnost.
Kopeli

Thermalium naravna termalna, 20 min
Termomineralna kopel, 20 min
*doplačilo za aroma ali kromoterapijo

26,90 €
23,90 €
2,90 €

Thermalium sanje v dvoje, 20 min

34,90 €

Kopel z hydroxy efektom nudi močno mehansko masažo (čez 250 vodnih in zračnih masažni šob). Kot dodatek si lahko privoščite aromatično eterično olje in terapijo z barvno svetlobo (kromoterapijo)
Skupaj se prepustite nežnim valovom panonskega morja v termalni vodi ob svečah
in kozarcu penine.
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Panonska naravna termalna, 20 min
ali termomineralna kopel, 20 min

27,90 €
23,90 €

Moravska naravna termalna, 20 min
ali termomineralna kopel, 20 min

22,90 €
20,90 €

Panonska termomineralna kopel
za 2 osebi, 20 min
Moravska termomineralna kopel
za 2 osebi, 20 min
*doplačilo aromatično eterično olje
Podvodna sprostitvena masaža, 40 min
Vichy masaža polovična, 20 min
Vichy masaža cela, 40 min

24,90 €

Kopeli

24,90 €
2,90 €
25,90 €
25,90 €
40,90 €
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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
Prosimo vas, da 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
Splošni pogoji

Priporočamo vam, 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.

POPUSTI OB ENKRATNEM NAKUPU STORITEV
10 ali več enakih storitev 10%
50 ali več enakih storitev 15%
100 ali več enakih storitev 20%
Popusti se med seboj izključujejo.
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Odnesite vir zdravja iz globin
Panonskega morja tudi domov
Z željo, da bi gostje Term 3000 odnesli domov vsaj delček ostankov bogastva
panonskega morja, smo v sodelovanju s farmacevtsko družbo Galex d.d. razvili
kolekcijo Thermalium Collection. Zamisel izhaja iz osnovnih indikacij črne termo-mineralne vode, s katero zelo uspešno zdravijo in odpravljajo tudi neinfekcijska
kožna obolenja. Ustvarili so dragocen spominek iz Term 3000, saj jim je uspelo
»ukremiti« največjo bogastvo Term 3000. Thermalium collection je tako prva
kozmetična linija iz termo-mineralne vode v Sloveniji.

Thermalium kolekcija:
Dnevna krema
Nočna krema
Losion za telo
Krema za telo
Krema za roke

21,50 €
21,90 €
18,90 €
18,50 €
15,50 €

Thermalium
kolekcija

Thermalium Premium je obogatena je z naravnim
antioksidantom, iz izvlečka skorje bele jelke:
Thermalium Premium dnevna krema
29,50 €
Thermalium Premium nočna krema
29,90 €
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Odprto:
Pon.-sob.: 8.00 - 19.00
Nedelja: 8.00 -16.00
Telefon 02 512 2400
Fax: 02 512 2481
E-mail: thermalium@terme3000.si
Cene so v EUR in veljajo s 1.4.2012. Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Sava Turizem d.d.
Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice, Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija

Sava Hoteli Bled ● Terme 3000 - Moravske Toplice
Zdravilišče Radenci ● Terme Banovci ● Terme Ptuj ● Terme Lendava

