
K e z e l é s e K

HU

B e a U t y  –  M e d i c a l  W e l l n e s s



2

Beauty



33

Tudatos választás 
Egy hazai és 2 nemzetközi márka tudását egyesítjük szépség kezeléseinkben:

Biola 
•	 Tradicionális magyar gyógynövénykultúrát ötvözi a bőrgyógyászat legújabb kutatási eredményeivel. 
•	 Bio kozmetikumainak az Európai Unióban egyedülálló módon 95%-ban ökológiai termesztésű növények az 

alapanyagai.
•	 Az egyetlen hazai kozmetikumgyártó, melynek bio termékei Biokontroll HU-ÖKO-01 biokozmetikai minősí-

téssel rendelkeznek.
•	 Néhány Biola termék a rangos nemzetközi Demeter International e.V tanúsítást is elnyerte. 
•	 Kismamáknak és gyerekeknek is ajánljuk!
•	 Biola Bio Perilla luxus anti-aging lifting kezelés kizárólag Demeter minősítésű termékekkel -kuriózumnak 

számít nemcsak a magyar, hanem az európai kozmetikai gyakorlatban is!

Thalion 
•	 Az algák szakértője 100 éves tapasztalatát hozza el nekünk ide a francia tengerpart bioszféra rezervátumából.
•	 25 000 algafaj ismerete – 100% tisztaságú algák 24 órán belüli feldolgozásával allergiamentes termékek 

előállítása.
•	 Kozmetikumai 100% parabén mesterséges illat- és színezőanyagmentesek, vitaminokban és ásványi anya-

gokban különösen gazdagok, védenek a szabadgyökök ellen.
•	 Változatos és jól kombinálható kezelések alap és luxus kategóriában is!
•	 Minden bőrtípusnak és korosztálynak választ ad a bőrproblémáira.

MoRJana
•	 A francia luxus kozmetikai márka misztikus és illatos termékeivel varázsolja el érzékeinket.
•	 A természetes keleti szépségápolás világát hozza el nekünk – mintha az Ezeregyéjszaka meséibe 

csöppennénk.
•	 Titokzatos olajai illatoznak, akár egy parfüm: arcra, testre, hajra, fürdőolajként, és masszázshoz is ajánljuk.
•	 A Morjana termékek különlegeségét a marokkói mesés keleti fűszerek és növények - többek között az argán 

olaj, ámbra, méz, jázmin, shea vaj adják.
•	 Organikus kozmetikumai előállításához a cég csak természetes módszereket és technológiákat használ.
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Bőrdiagnosztika 
segíTünK a válaszTásBan
Néhány perc alatt sokat megtudhat a bőréről! Bőrdiagnosztikai gépünk elkészíti a részletes elemzést és kozmetiku-
sunk kiegészíti személyre szóló tanácsokkal.

Biola arckezelések 
Biola Bio sáRgaBaRacK-Köles - tápláló mini spa arckezelés
Az arcápolás első lépéseként a gránátalma termésőrleményével eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, majd egy tápláló, 
vitalizáló hatású maszk következik. A sárgabarackban lévő antioxidánsok, valamint a köles és a céklamag hatóanya-
gai a bőr környezeti ártalmakkal szembeni védekezőképességet segítik. A kezelés zárásaként arc-nyak-dekoltázs-
masszást végzünk. 

•	 Letisztítás Bio Bíbor kasvirág arctejjel
•	 Bio Gránátalma krémpeeling
•	 Bio Búzavirág tonizálás
•	 Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel
•	 Sárgabarack-Köles tápláló maszk
•	 Nappali befejező ápolás - Bio Kövirózsa - Körömvirág Balzsam

Biola	Bio	Citromfű - intenzív harmonizáló kezelés
A kezelés középpontjába a kíméletes arctisztítás áll. A mélytisztításnak és a bioaktív hatóanyagoknak köszönhe-
tően bőre ismét visszanyeri kiegyensúlyozott állapotát és egészséges kisugárzását.

•	 Letisztítás Bio Uborka arctejjel
•	 Bio Szőlő-citromfűves peeling
•	 Tonizálás Bio Búzavirág Splashsel
•	 Vapozonos gőzölés után manuális  

pórustisztítás és fertőtlenítés
•	 Bio Vadszilva tápláló koncentrátum bevitele 

ultrahanggal

•	 Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs  
Bio Búzafüves masszázskrémmel

•	 Szemkörnyékápolás Nutrimax 
szemkörnyékápolóval

•	 Porcsin orvosi zsályás maszk
•	 Nappali befejező ápolás  

Bio Acai Ruta a.r. krém

Biola Bio aRonia - sensitive arckezelés
Az arónia kimagaslóan magas antioxidáns tartalma, valamint az orvosi somkóró, a cickafarkfű és a körömvirág 
kivonata hatékonyan nyugtatja az érzékeny irritált bőrfelületet.

•	 Letisztítás Bio Bíborkasvirág arctejjel
•	 Bio Gránátalma-arónia peeling
•	 Tonizálás Bio Stellária Tonikkal
•	 Bio Herbavit szérum bevitele ultrahanggal

•	 Arc-, nyak- és dekoltázsmasszázs Bio Búzafüves 
masszázskrémmel

•	 Pálmarózsa Calm Maszk
•	 Nappali befejező ápolás Bio Acai Ruta 

a.r. krémbefejező ápolás
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Biola	Bioaktív	Őssejtes	arCkezelés	- regeneráló, ránctalanító arckezelés 
A növényi őssejtnek köszönhetően a bőr saját maga regenerálja, gyógyítja, fiatalítja magát. A kezelés során az ér-
tékes bőrtápláló, bioaktív hatóanyagok segítik a bőr újra struktúrálódását, a bőr vízmegtartó képességét támogató 
vitaminok és a hyaluronsav pedig a feszes bársonyos bőr kialakulását. 

•	 Letisztítás (Yucca & Rebarbara arctejjel)
•	 Peeling (Yucca-Bambusz peeling)
•	 Maszk (Méregtelenítés Herbal detox maszkkal)
•	 Szérum bevitele ultrahanggal Baobab & Stem Cells Time Defence szérum
•	 Arc,-nyak, dekoltázsmasszázs Stem Cells Lifting masszázskrémmel
•	 Pakolás (Yucca & Stem Cells krémpakolás)
•	 Szemkörnyékápolás Nutrimax szemkörnyékápolóval
•	 Nappali befejező ápolás (Yucca & Stem Cells Time Defence balzsammal)

Biola Bio geszTenye - kezelés értágulatos, rosaceára hajlamos bőrre 
A kezelés első felében a bőr méregtelenítési folyamatait elősegítő csalán-máriatövis pakolással a felhalmozódott 
salakanyagok kijutását segítjük. A masszázst követően egy speciális kezelő maszkot viszünk fel a bőrfelületre, 
melynek gesztenye kivonata érösszehúzó, gyulladáscsökkentő hatású. 

•	 Letisztítás Bio Bíbor kasvirág arctejjel
•	 Peeling Bio Gránátalma krémpeeling
•	 Tonizálás Bio Stellária tonik
•	 Méregtelenítés Herbal detox salaktalanító maszk
•	 Hibiszkusz bőrfeszesítő koncentrátum
•	 Arc-, nyak- és dekoltázsmasszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel
•	 Maszk Gesztenye – Kökény érösszehúzó maszk
•	 Pálmarózsás nyugtató pakolás
•	 Nappali befejező ápolás Bio Acai Ruta arc krém

Biola Bio PeRilla luxus anTi-aging lifTing Kezelés 
Magas tápanyagtartalmú revitalizáló ápolás, mely a búzavirág és a perilla – rózsa erejével támogatja a sejtaktivitást az 
érett bőr regenerálódását egészséges és fiatalos kisugárzást. A termékek DEMETER minősítésűek. Ez a kezelés inten-
zív rejuvenáló kapacitása miatt kuriózumnak számít nemcsak a magyar, hanem az európai kozmetikai gyakorlatban is! 

•	 Letisztítás Bio Búzavirág arctejjel
•	 Bio Ruta-szőlő peeling
•	 Bio Rózsa Tonik
•	 Nutrimax rejuvenáló krémpakolás
•	 Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs Bio Yam-rozmaring rejuvenáló masszázs olajjal
•	 Bio Rózsa-yam szemkörnyékápolás
•	 Nappali ápolás Bio Rózsa-yam rejuvenáló arckrémmel
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Thalion arckezelések

Thalion TengeRnyi hidRaTálás - hidratáló arckezelés, ultrahanggal
Tökéletes kezelés a száraz, vízhiányos bőr számára. A kezelés intezíven táplálja a dehidratált bőrt, a Thalisource ha-
tóanyag-komplexnek és a micro-hialuronsavnak köszönhetően bőre bársonyos és puha lesz a kezelés után.

•	 Letisztítás
•	 Peeling
•	 Hatóanyagbevitel ultrahanggal
•	 Arc-, nyak- és dekoltázsmasszázs
•	 Hidratáló krémmaszk
•	 Befejező ápolás

Thalion TöKéleTes feszesíTés - lifting hatású, feszesítő arckezelés
Megfelelő választás a fáradt bőrnek, melyen az első ráncok már elmélyültek. A Soft Laser alkalmazasása a kezelés 
első fázisában előkészíti a bőrt a hatóanyagok befogadására, az ultrahang pedig serkenti a kollagén képződést, ez-
által növeli a bőr rugalmasságát. Tökéletes választás a 30–40 év közötti hölgyeknek.

•	 Letisztítás
•	 Peeling
•	 Soft Laser
•	 Szérum bevitele ultrahanggal
•	 Arc-, nyak- és dekoltázsmasszázs
•	 Feszesítő pakolás
•	 Befejező ápolás

Thalion szeMKöRnyéKáPló Kezelés - a ragyogóbb tekintetért 
Ez a célzott kezelés azonnal feltölti a szemkörnyéket és véd a korai öregedéstől. Aktiválja a mikrokeringést, csök-
kenti a szemkörnyéki duzzanatot. Különlegesen hatékony feszesítő és lifting hatást nyújt a szemhéjakon.

•	 Letisztítás
•	 Tonizálás
•	 Peeling
•	 Oxigenes feszesítő ampulla
•	 Szemmaszk
•	 Befejező szemkörnyékápoló
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MezofoRTe MulTi laseR - iMezo
A tű nélküli mezoterápia sok éve használt technológia a hatóanyagok bejuttatására. A hagyományos kozmetikai 
metódus során csak a felhámi rétegekbe tudunk hatóanyagokat eljuttatni. IMezo eljárással kimondottan a célterü-
leten végezhetünk problémamegoldó kezeléseket bőrazonos hatóanyag koncentrátumokkal, melyek minden élet-
korban garantálják a már meggyengült bőrfunkciók helyreállítását.

iMezo-MaxiMális hidRaTálás - szembetűnő változás hosszú távon
Kezelés a száraz, vízhiányos bőr számára. Az orvosi tisztaságú Hyaluronsav és Vitamin C szérumok garantálják  
a feszes, rugalmas, élettel teli bőrt, mely hosszútávon képes megőrizni víztartalmát is. A bőr érezhetően és láthatóan 
feszesebbé, rugalmasabbá válik.

•	 Letisztítás
•	 Peeling
•	 Hyaluronsav és Vitamin C szérumok bőrbe juttatása iMezo eljárással
•	 Rádiófrekvencia
•	 Nyugtató-tápláló krémmaszk
•	 Befejező ápolás

iMezo-MaxiMális feszesíTés - a bőr újjászületése
Megfelelő választás a fáradt bőrnek, melyen az első ráncok már elmélyültek. A kezelés eredményességét garantálja 
az orvosi kompetenciájú CoenzymQ10 és Hyaluronsav szérumok, melyek dinamizálják a sejtműködést, csökkentik 
a ráncokat, megelőzik az idő előtti öregedést. Tökéletes választás a 40 év feletti hölgyeknek. 

•	 Letisztítás
•	 Peeling
•	 Hyaluronsav és Coenzym Q10 szérumok bőrbejuttatása iMezo eljárással
•	 Rádiófrekvencia
•	 Feszesítő szemmaszk
•	 Nyugtató-tápláló krémmaszk
•	 Befejező ápolás
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Testkezelések 
Thalion KaRcsúsíTó luxus Kezelés - alakformáló testkezelés
A test alapos radírozása után a Laminaria digitata, az Undaria Pinnatifida és a Spirulina Maxima alga hatását kihasz-
nálva intenzíven remineralizáljuk a testet és kihasználjuk azok erőteljes karcsúsító hatásait. Az ásványi anyagok és 
nyomelemek beindítják a zsírbontást és a sziluett láthatóan karcsúbbá válik.

•	 Peeling
•	 Algakoncentrátum
•	 Termofóliás pakolás
•	 Speciális Thalion masszázs feszesítő masszázsolajjal
•	 Karcsúsító, feszesítő ápoló krém

Thalion exPRess sliMMing - az azonnali karcsúsító hatás
A kezelés a has, comb és fenék területét célozza meg. A karcsúsító peelinget követően a speciális masszázs hatá-
sára a narancsbőr kisimul, a bőr sima és puha tapintású lesz. 

•	 Peeling
•	 Alakformáló masszázs
•	 Feszesítő géllel történő testápolás

egésztest	peeling	szŐlŐmagolajos	testmasszázzsal - felüdülés a bőrnek 
Ez az exkluzív testkezelő rituálé első lépésben eltávolítja az elhalt hámsejteket, így a bőrt simává és puhává varázsol-
ja. Az antioxidánsokban gazdag szőlőmagolajos masszázsnak köszönhetően pedig a bőr üdévé, fiatalossá válik. 

•	 egésztest peeling
•	 egésztest szőlőmagolajos masszázs

 Minerálterápia

TengeRi MagnéziuMos anTi-sRess Kezelés - a hátizmok lazítására
Magnézium koncentrátummal végzett stresszoldó hátkezelés, mely, túlhajszoltság, izomgörcsök esetén ajánlott.

•	 Magnézium pakolás
•	 Magnézium olajos hátmasszázs
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Férfi Kozmetika
Biola Bio BiRs - méregtelenítő arckezelés uraknak
A kezelés során számtalan gyógynövény és gyümölcs kivonatának jótékony hatását élvezhetjük. A Birs,  
a búzavirág, az orvosi zsálya magas növényi hatóanyag tartalmának és a kényeztető masszázsnak köszönhetően 
a bőr simábbá, fiatalosabbá válik.

•	 Letisztítás: Bio Uborka arctejjel
•	 Peeling: Aha Birs peeling
•	 Tonizálás: Kökény- Kamilla tonik
•	 Maszk: Herbal, detox salaktalanító maszk
•	 Kényeztető arc-, nyak masszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel
•	 Befejező arcápolás: Bio Acai Ruta

thalion	férfias	válasz	az	idŐ	kihívásaira - anti-aging arckezelés
A Thalion laboratóriuma speciális kezelési rituálét kínál a konkrét és azonnali eredmény érdekében. A számukra 
kifejlesztett Algoskin Cx, Fucus vesiculosus alga-kivonat, hamamelisz, E-vitamin és Laminaria digitata alga ható-
anyagok mind arra szolgálnak, hogy a férfiak bőrét védjék, táplálják és energiával töltsék fel.

•	 Letisztítás
•	 Peeling
•	 Feszesítő szérum bevitele ultrahanggal
•	 Regeneráló maszk
•	 Befejező nappali ápolás

Kiegészítő kezelések

•	 Szemöldök igazítás 
•	 Szempilla festés 
•	 Szemöldök festés 
•	 Szempilla-szemöldök festés 
•	 Arcgyanta 
•	 Egész lábgyanta 
•	 Térdig lábgyanta 
•	 Hónaljgyanta 

•	 Bikini vonal gyanta 
•	 Hátgyanta 
•	 Kargyanta 
•	 Nappali smink 
•	 Alkalmi smink 
•	 Szálankénti szempilla hosszabbítás (többféle 

hosszúságban és ívben rakott tartós szempilla 
hosszabbítás)
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Manikűr-Pedikűr
•	 Klasszikus manikűr lakkal
•	 Klasszikus manikűr lakk nélkül
•	 Klasszikus pedikűr lakkal
•	 Klasszikus pedikűr lakk nélkül
•	 Lakkozás 
•	 Francia lakkozás
•	 Manikűr+Shellac
•	 Pedikűr+Shellac
•	 Shellac kézre (tartós körömlakk,mely leoldható a természetes körmök roncsolása nélkül)
•	 Shellac lábra (tartós körömlakk,mely leoldható a természetes körmök roncsolása nélkül)
•	 Shellac eltávolítás

PaRaffinos Kéz- és láBáPolás - A paraffin rendkívül jó hőtároló képességének köszönhetően tágítja a póru-
sokat, fokozza a vérkeringést s ezáltal segítve a hidratáló, vitaminos krémek felszívódását. A kiszáradt, berepedezett, 
érzékeny bőr ápolására tökéletes megoldást jelent bármely évszakban.

spa	manikűr	
•	 Aromás kézfürdő
•	 Kéz peeling 
•	 Manikűr
•	 Kényeztető kézmasszázs
•	 Paraffinmaszk

spa	pedikűr	
•	 Aromás lábfürdő
•	 Pedikűr
•	 Talp- és lábpeeling
•	 Kényeztető lábmasszázs
•	 Paraffinmaszk
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Bobó Wellness
csoKis csodaBogyós aRcKezelés (5–12 éveseknek) - Arctejes áttörlést követően, nagyon-nagyon sok ka-
kaóport tartalmazó csokoládé maszkot viszünk fel az arcra. A kezelés végén csokis meglepetéssel kedveskedünk.

•	 Letisztítás Bio Bíbor kasvirág arctejjel
•	 Arcmasszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel
•	 Csoki extra maszk

Teafa haRMonizáló Tini TiszTíTó aRcKezelés (12–16 éveseknek) - A biokozmetika legfőbb célja, a termé-
szetes bőrfunkciók megőrzése, illetve helyreállítása olyan biotermesztésből származó hatóanyagokkal, melyek sem 
konzerválószereket, sem adalékanyagokat nem tartalmaznak. Amikor pedig kiskamaszunk életébe betoppannak az 
első hívatlan pattanások, a legjobb amit tehetünk, hogy szakavatott kezekre bízzuk gyermekünket.

•	 Letisztítás Bio Uborka arctejjel
•	 Bio Szőlő-citromfű peeling
•	 Tonizálás Bio Hamamelisz tonikkal
•	 Manuális pórustisztítás
•	 Orvosi Zsályás tisztító maszk

Relaxáló Masszázs gyeRMeKeKneK - A gyermekek is megérdemlik a lazítást, hiszen meg kell felelniük az 
iskolában, különböző foglalkozásokon, sportban, tanulmányi versenyeken és még otthon is. A masszázs során a hát 
a lábak és a kar izmai kerülnek átmasszírozásra, 12 éves korig ajánljuk.

kiegészítŐ	kezelések

•	 Gyermek manikűr (A körmök formára igazítása, igény szerint lakkozása) 
•	 Gyermek pedikűr (A körmök formára igazítása, igény szerint lakkozása)
•	 Egyénre szabott gyógytorna gyermekeknek (gyógytornász vezetésével végzett torna, specifikus gyakorlatokkal)

Fodrászat

Egy új frizura mindenkinek jót tesz. A hétköznapokon talán nem is olyan egyszerű eljutni a fodrászhoz, de a pihenés 
alatt mindez könnyen megszervezhető. Ha nem is az a cél, hogy teljesen új frizurára váltson, a fodrász akkor is jól jön 
a háznál. Egész napos fürdőzés után jól esne a vacsorához elegánsan érkezni? Érdemes a fürdőzés után a fodrászat 
felé venni az irányt. A szálloda fodrászata csak néhány percnyi séta a szobából.
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Kolping Hotel **** Spa & Family Resort

H-8394 Alsópáhok, Fő u. 120.
Telefon: (+36) 83 344 143

sales@kolping.hotel.hu 

kolping.hotel.hu
facebook.com/kolpinghotel
youtube.com/kolpinghotel

Nyomdai hibákért és esetleges tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

Ajándékutalvány

A Hanami Beauty & Spa elegáns ajándékutalványa kiváló ajándékötlet a helyszínen is, 
sőt egy közelgő ünnepi alkalomra is. Vásárolja meg már most, és váltsa be akár a következő pihenés alkalmával. 

Kollégáink szívesen állnak rendelkezésére.




