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GYÓGYÁSZAT
Orvosi vizsgálat
Orvosi tanácsadás / hozott orvosi leletek alapján
Orvosi kontrollvizsgálat
EKG
Injekció beadása (muscularis)
Injekció beadása (speciális)

6 500 Ft
5 500 Ft
5 500 Ft
5 200 Ft
2 500 Ft
2 600 Ft

GYÓGYKEZELÉSEK
Iszappakolás
2-3 ízületre
Nagyobb felületre
Speciális pakolások
(Flour, Ritex, Antiphlogistikus pakolás, Humino pakolás)
2-3 ízületre
Nagyobb felületre
Hydroxeur
Szénsavfürdő
Elektromos kádfürdő
Vízalatti sugármasszázs
Négyrekeszes galvánfürdő
Súlyfürdő (speciális hévízi kezelés)
Gyógytorna – egyéni 20’
Interferencia
TENS
Ultrahang terápia
Iontophoresis
Inhaláció (sóval)
Oxigénterápia
Mágnes terápia
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6 000 Ft
7 000 Ft
5 000 Ft
6 500 Ft
4 500 Ft
4 900 Ft
4 900 Ft
5 500 Ft
4 000 Ft
5 500 Ft
5 500 Ft
4 900 Ft
4 900 Ft
5 000 Ft
4 000 Ft
3 500 Ft
4 500 Ft
5 000 Ft

GYÓGY – ÉS KOMBINÁLT MASSZÁZSOK
A sokféle masszázsforma (simítás, gyúrás, dörzsölés, ütögetés, rezegtetés és rázás) ismétlése egész sor mechanikus ingert vált ki. A testfelületre gyakorolt, mechanikus gyógymód
javítja a keringést, az általános közérzetet, csillapítja a fájdalmat, az izomzat keringését
fokozva növeli annak teljesítőképességét, javítja az ízületek és izmok mozgását, nyugtatja az idegrendszert, helyreállítja a bőr rugalmasságát, a bőr alsó rétegeiben lerakódott
salakanyagokat eltávolítja.
Gyógymasszázs 15’
Gyógymasszázs 25’
Gyógymasszázs 40’
Gyógy- egésztestmasszázs és talpmasszázs 60’
Gyógy- hátmasszázs és talpmasszázs 40’
Gyógy- egésztestmasszázs és fejmasszázs 60’
Gyógy- hátmasszázs és fejmasszázs 40’

5 000 Ft
6 500 Ft
9 500 Ft
15 500 Ft
9 500 Ft
15 000 Ft
9 500 Ft

Gépi nyirokmasszázs 25’
5 500 Ft
Gépi nyirokmasszázs 50’
9 000 Ft
Gépi alakformáló testkezelés 30’
7 500 Ft
Gépi alakformáló testkezelés 60’
10 900 Ft
Nyirokmasszázs - résztest 30’
8 500 Ft
Nyirokmasszázs - egésztest 50’
11 900 Ft
A nyirokrendszer szállítja el a salakanyagokat a kötőszövetekből. Ha a nyirokfolyadék
valamilyen okból nem tud eltávozni, akkor az érintett testrészben pangás keletkezik.
A nyirokmasszázs alapja egy finom fogásokból álló masszázstechnika, amely gyengéd,
simító mozdulatokból épül fel. A masszázs hatására megszűnik a mérgező anyagok
pangása, a szervezet egészségesebben működik, valamint az immunrendszer is megerősödik. A masszázs hatékonyan csökkenti a nyiroködémát.
Talpreflexzóna masszázs 40’

9 500 Ft

Migrén és fejfájás elleni masszázs 20’

6 000 Ft
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HAGYOMÁNYOS MASSZÁZSOK
Résztest peeling 15’
3 900 Ft
A testrészek peelingelése, radírozása speciális bőrradírral, melyet masszázsok előtt
ajánlunk.
Teljes testradírozás 30’
5 000 Ft
A teljes test peelingelése, radírozása speciális bőrradírral, melyet masszázsok, szaunázás és aromafürdő előtt ajánlunk.
Stresszoldó nyak, -váll, -hátmasszázs 25’
6 500 Ft
A kezdeti lazító, majd egyre mélyebb és intenzívebb fogásokat alkalmazó masszázs
során könnyebben ellazulnak a nyak, váll, hát fájdalmasan feszült, görcsös izmai, az
izomcsomók, valamint javul az agy vérellátása és enyhülnek a fájdalmak.
Kényeztető aromaolajos masszázs 25’

7 000 Ft

Gyógynövényes masszázs 25’
7 000 Ft
A lazító, stresszoldó, gyengéd, teljes testmasszázst az aktuális állapothoz választott illóolajok, vagy azok kombinációinak felhasználásával egészítik ki. Hatására intenzívebbé
válik a masszázs relaxáló, energizáló és vitalizáló ereje. Hogy kinek ajánljuk? Erősen kimerült, agyonhajszolt, nagy stressznek kitett embereknek.
Frissítő masszázs 25’
6 500 Ft
Általános közérzetjavító szolgáltatás, amelynek frissítő, kondicionáló hatása miatt a páciens közérzete javul.
Frissítő talpmasszázs 25’
6 000 Ft
A talpon lévő számos idegvégződés zónákba rendeződve egy-egy szervre vagy testrészre reflexhatáson alapulva hat. Javul az egész szervezet keringése, így megkönnyíti
a szervezet működését. Közvetlenül a lábfej, a lábujjak és a boka ízületei mozgékonyabbá válnak, a nehéz láb felfrissül. Kellemes érzetet ad, fájdalomcsillapító, ellazító,
feszültségoldó.

GYERMEK WELLNESS
Gyermek manikűr 20’
Gyermek manikűr lakkozással
„Ciróka-maróka” arcmasszázs 15’
Gyermek masszázs 20’ (szülői jelenléttel, 5 - 12 éves kor között)
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2 500 Ft
2 900 Ft
3 000 Ft
3 500 Ft

WELLNESS MASSZÁZSOK
Relaxáló masszázs aromaolajjal 50’
11 900 Ft
Ínyenceknek ajánljuk, akik egy kis megnyugtató kényeztetésre vágynak. A relax mas�százs egy lágyabb masszázsfajta, mely feltölti az egész testet energiával, nyugtat.
Antistressz kezelés – „Manager masszázs” 50’
11 900 Ft
A túlhajszoltság, a határidők, a teljesítményelvárások és a konfliktusok gyakran okoznak stresszt a mindennapi életben. Ezek a negatív impulzusok hosszú időn keresztül
tárolódhatnak szervezetünk különböző területein, az izmokban, csontokban, kötőszövetekben és az ízületekben.
Hosszú idők gyakorlati tapasztalata alakította ki ezt a speciális kezelést, mely fizikai és
energetikai szinten, egyénre szabottan hat kifejezetten a stressz oldására.
Érzéki csokoládé masszázs 50’
10 900 Ft
Felfrissíti, feszesíti, bársonyossá varázsolja a bőrt. A csokoládé stimulálja az idegrendszert, hatására endorfin (boldogság hormon) szabadul fel, mely antidepresszánsként
hat. Antioxidáns hatóanyagai révén serkenti a sejtek regenerálódását, ugyanakkor zsírégető hatása is van. A masszázs eufórikus élményt nyújt, és teljes kikapcsolódást ígér.
Javasoljuk még kínálatunkból egyéb csokoládés kezeléseink kipróbálását is.
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Esőcsepp masszázs 60’
13 000 Ft
A illóolajok meghatározott sorrendben történő felvitele és különleges masszázs alkalmazása által igazi luxus-élményt nyújtunk Önnek. Az olajkeverékek hatásának erősítéséhez forró kendőkkel borogatást végzünk. A masszázstechnika aktiválja a testben az
energiaáramlást, ezáltal feloldódnak a fájdalom vagy stressz által okozott blokkok s a
méreganyagok könnyedén távoznak szervezetéből, Önt pedig átjárja a béke, a kön�nyedség, a harmónia…
Indiai masszázs 50’
11 900 Ft
A tradicionális Ayurvédikus masszázs technikáján alapuló masszázsfajta, az egész testen mély simító mozdulatokkal hajtja ki a megrekedt ” energiákat”, vagyis tisztítja a test
energia pályáit. Az indiai masszázs alapja a dósák, azaz az alkati felépítés vata - pitta
- kapha egyensúlyának helyrehozása. A meleg olajjal történő masszázs rendkívül kellemes, lélekre ható, különleges masszázsfajta.
Lávaköves testmasszázs 60’

14 500 Ft

Lávaköves arcápolás és testmasszázs 90’
17 500 Ft
Az igazi masszázskülönlegességnek számító kezelés speciális masszázstechnikára épül,
melynek során a kézzel történő masszázst vulkáni eredetű, simára csiszolt, felmelegített kövek teszik még hatásosabbá. A kövek formája és mérete különböző. A meleg
kövek nyugtató érzetet keltenek. A kezelés javítja a vér- és nyirokkeringést, felmelegíti
a testet, izomlazító, méregtelenítő hatású. Ellazít, pihentet, életenergiával tölt fel.
A hosszabb idejű lávaköves masszázsnál a testmasszázs az arcmasszázzsal van kiegészítve.
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THAI MASSZÁZSOK
Tradicionális thai masszázs 40’
9 500 Ft
Tradicionális thai masszázs 60’
13 500 Ft
Tradicionális thai masszázs 90’
17 500 Ft
A masszázs hatása elsősorban az energiarendszer kiegyensúlyozásában rejlik. A mas�százs az izmok nyomásával, nyújtásával a szabad energiaáramlást igyekszik biztosítani.
Sajátossága, hogy a thai masszőrök ujjaikon kívül kézfejüket, könyöküket, térdüket és
lábukat is használják az élettani pontok masszírozása során. A masszázs rendkívüli hatékonyságát a különböző testrészek sajátos kimozgatásával, kiropogtatásával fokozzák.
Ez egy olyan száraz kezelés, amely vékony anyagú masszázsruhán keresztül, matracon,
a földön történik.
Olajos thai masszázs 30’
7 500 Ft
Olajos thai masszázs 60’
13 500 Ft
Olajos thai masszázs 90’
17 500 Ft
Az illóolajok az érintés és a szaglás érzékszerveit együttesen használva fejtik ki jótékony
hatásukat, közvetlenül a bőrön keresztül. Az olajos masszázs stimulálja a vérkeringést,
az olajok pedig körülölelik a testet és felszívódva az orron át belélegezve hatnak. Segít
a méregtelenítésben, erősíti az immunrendszert, a bőrt rugalmassá és selymessé teszi,
a fáradt lelket felüdíti.
Thai talpmasszázs 30’
Thai talpmasszázs 60’

7 500 Ft
13 000 Ft

Bejelentkezés a Wellness Recepción vagy a ( 2570-es melléken.

WELLNESS TESTKEZELÉSEK
Holt-tengeri sópeeling- aromaolajos testmasszázzsal 60’
14 900 Ft
A Holt-tengeri sók magas koncentrációban tartalmaznak tengeri sót és különféle ásványi anyagokat. A kezelés során az értékes só és az aromaterápiás masszázsolaj biztosítja a test alapos méregtelenítését. Élénkíti a vérkeringést, kitisztítja a bőr mélyebb
rétegeit, miközben felüdíti és megnyugtatja testünket, lelkünket. A bőr fellélegzik, rugalmas, puha és bársonyos tapintású lesz.
Csokoládés testkezelés 60’

14 900 Ft

Csokoládés arc- és testkezelés 90’
18 900 Ft
A kezelés menete: Cukor peeling (avokádó és mandula olajjal), az egész test átdolgozása csokoládés - narancsos masszázskrémmel, csokoládé pakolás. A csokoládés
kezelés masszázzsal kombinálva kényezteti a testet és lelket, felébreszti az érzékeket.
Bőrünk feszesebbé, rugalmasabbá, bársonyos tapintásúvá válik. A csokoládé 100%-os
kakaótartalma méregteleníti a szöveteket. A csokoládés - narancsos masszázskrém kakaóvaj tartalma táplálja és puhítja a bőrt. A narancskivonat ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, szabályozza az anyagcserét. Bioflavin tartalmának köszönhetően
vírus- és baktériumölő hatása van.
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CELLULIT ELLENI KEZELÉSEK
Koffeines bőrfeszesítő testkezelés 50’
11 500 Ft
Peeling, masszázs, pakolás. Elsősorban hölgyeknek javasoljuk narancsbőr kezelésére.
A kezelendő bőrfelületet alaposan átradírozzuk, majd speciális fogásokkal átmasszírozzuk, ezt követően a kényes testrészt koffeines pakolást alkalmazva fóliába tekerjük.
Egy kezelés is látványos, de kúraszerű alkalmazásával tartós hatás várható. Javasoljuk
anticellulitisz masszázsunkat méregtelenítő aromafürdőnkkel kombinálva.
Méregtelenítő bőrfeszesítő iszapkezelés 70’
14 500 Ft
Peeling, pakolás és testápolás. Hölgyeknek, Uraknak egyaránt javasolt kezelés, mely alapos testradírozással kezdődik, majd tengeri algás iszappakolással folytatódik és fóliás
tekercseléssel ér véget. Zuhanyozás után bőrfeszesítő testápolás következik. Az eredmény már egy kezelés után is látványos, de kúraszerű alkalmazásával tartós eredmény
érhető el. Kombinálható még méregtelenítő aromafürdőkkel, szauna felöntésekkel.

HAGYOMÁNYOS ARCKEZELÉSEK
Arc-, nyak- és dekoltázsmasszázs 30’
6 900 Ft
Tisztítás, peeling, tonizálás, arc-, nyak és dekoltázs masszázs, bőrtápláló krém.
Balance – Tisztító nagykezelés 90’
16 900 Ft
Tisztítás arctejjel, peeling, tonizálás, arc,-és dekoltázs masszázs, mélytisztítás, ultrahangos hatóanyag bevitellel, pakolás, bőrtápláló krém.
Kiskezelés 40’
9 900 Ft
Tisztítás, peeling, tonizálás, bőrtípusnak megfelelő szérum és hatóanyag arc,-és dekoltázs masszázs, valamint szépítő pakolás.
Mélytisztítás lehetséges az arckezelések kiegészítéseként 30’

4 500 Ft

Bejelentkezés a Wellness Recepción vagy a ( 2570-es melléken.

SPECIÁLIS ARCKEZELÉSEK
Csokoládés arckezelés 45’
10 000 Ft
A kezelés minden bőrtípusra ajánlott. A kezelés folyamata: tisztítás, cukor peeling,
tonizálás, arc-, nyak- és dekoltázsmasszázs csokoládés- narancsos masszázskrémmel,
csokoládé pakolás.
Oscar-díjas mélyhidratáló arckezelés 60’
13 900 Ft
Egy valódi hidratáló fürdő, ami feltölti a bőrt, a sejteket vízzel, megszünteti a rossz közérzetet, megelőzi a kiszáradást. Frissé, puhává varázsolja az arcbőrt.

DELUX KEZELÉS HÖLGYEKNEK ÉS URAKNAK
Anti - Aging arckezelés 60’
14 900 Ft
Öregedést gátló, stimuláló és regeneráló kezelés ásványi anyagokkal. Revitalizáló hatása révén tömörebbé, simábbá és erősebbé teszi a bőrt.

AROMAFÜRDŐK
Harmonizáló levendula pezsgőfürdő 20’
4 900 Ft
Ajánlott keringési zavarokra, hangulatjavító, bőrnyugtató. Relaxáló hatású, alvászavarok esetén hatékony.
Csipkerózsa pezsgőfürdő 20’
Valódi rózsaillat, mennyei kényeztetés testnek és léleknek.

4 900 Ft

Sörös élményfürdő 20’
Táplálja a bőrt, hidratál, bőrszépítő hatással bír.

4 900 Ft

KOZMETIKAI KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEK
Szempilla festés
Szemöldök festés
Szemöldök szedés

Arc
Láb térdig
Láb végig
Bikini vonal
Hónalj
Kar
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2 000 Ft
2 000 Ft
1 500 Ft

GYANTÁZÁS

1 500 Ft
3 000 Ft
4 700 Ft
2 700 Ft
2 700 Ft
2 700 Ft

Fülgyertya kezelés 20’
5 500 Ft
A gyertya egy 20 cm hosszú, üreges rúd, amely viasszal átitatott lenvászonból készül. A
méhviasz egyenletesen, csepegés nélkül olvad, nem folyik. Kb. 10-15 percig ég. Eközben hő keletkezik, ami a rúdban vákuumot hoz létre. A vákuum „kiszippantja” a fülből a
salakanyagot, ami lerakódik a gyertya belsejében.

MANIKŰR – PEDIKŰR – MŰKÖRÖM
Manikűr 30’
4 900 Ft
Japán manikűr 40’
5 800 Ft
Manikűr és géllakk
6 500 Ft
Pedikűr - esztétikai 50’
5 500 Ft
Pedikűr és géllakk
7 500 Ft
Pedikűr - gyógyászati jellegű 60’
5 900 Ft
Lakkozás 15’
1 500 Ft
Francia lakkozás 20’
1 700 Ft
Díszítés, Strassz / db
50 Ft
Revitalizáló paraffinos kézápolás 60’
6 800 Ft
Manikűr + Paraffinos kézápolás
Revitalizáló paraffinos lábápolás 80’
7 800 Ft
Pedikűr + Paraffinos lábápolás
Kókuszos kézápolás 50’
5 800 Ft
Manikűr, bőrradírozás, kézmasszázs egzotikus, kókuszos krémmel.
Kókuszos lábápolás 70’
6 800 Ft
Pedikűr, bőrradírozás, lábmasszázs egzotikus, kókuszos krémmel.
Halpedikűr
5 000 Ft
Halpedikűr alkalmával a halak tökéletesen elvégzik egy jó pedikűrös dolgát - bajszukkal
dörzsölik le az elhalt hámszöveteket - hiszen 40 perc alatt megpuhítják és bársonyossá
teszik bőrét. Garantáltan csak az elhalt részeket dörzsölik le, így bőrkeményedéseit eltüntetik. Egy átlagosan igénybe vett lábat 40 perc alatt megfiatalítanak.
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Érvényes: 2017. január 1-től. Az árak Forintban értendők
és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
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