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Tudatos választás 
Három hazai és egy nemzetközi márka tudását egyesítjük kezeléseinkben:

BIOLA 
• A 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 

minősítéssel rendelkeznek. 
• Kismamáknak, gyermekeknek és cukorbetegeknek is ajánljuk!

ADRIENNE FELLER 
• Az Adrienne Feller magyar kozmetikumok egyedi, luxusminőségű, természetes, bio összetevőkből és 

illóolajokból álló szépségápolási termékek, melyek egy időben hatnak a bőrre és a lélekre, megérintve rejtett 
régiókat, gyógyítva a sebeket, előcsalogatva rég elveszettnek hitt erőforrásokat.   

• Különleges hazai gyógynövényekből, elixírekből és magyar termálvízből készült 100%-ban természetes 
prémium kozmetikumok, melyek nem csak egyedülálló szépségápolási élményt nyújtanak, hanem a feltöltődni 
vágyó vendég összes érzékszervét megmozgató kalandra invitálják.

PANAROM 
• A Panarom Magyarországon elsőként, közel 20 éves professzionális tapasztalatával egységesíti a francia és az 

angol aromaterápiát, ezzel egy magasabb szintre emelve az illóolajok, növényi olajok és kivonatok terápiás hatását.

THALION 
• Az algák szakértője 100 éves tapasztalatát hozza el nekünk 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 színezőanyag mentesek, vitaminokban és ásványi 

anyagokban különösen gazdagok, védenek a szabadgyökök ellen. 
• Változatos és jól kombinálható kezelések alap és luxus kategóriában is! 
• Minden bőrtípusnak és korosztálynak választ ad a bőrproblémáira
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Bőrdiagnosztika 
SEGÍTÜNK A VÁLASZTÁSBAN
Néhány perc alatt sokat megtudhat a bőréről! Bőrdiagnosztikai gépünk elkészíti a részletes elemzést és 
kozmetikusunk kiegészíti személyre szóló tanácsokkal.

Biola arckezelések 
BIOLA BIO SÁRGABARACK-KÖLES - tápláló mini spa arckezelés
Az arcápolás első lépéseként letisztítjuk az arcot, majd a gránátalma termésőrleményt tartalmazó peelinggel 
eltávolítjuk az elhalt hámsejteket. A tonizálást arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs követi, végül tápláló, vitalizáló hatású 
maszkot viszünk a kezelt bőrfelületre. A sárgabarackban lévő antioxidánsok, a köles és a cékla hatóanyagai a bőr 
környezeti ártalmakkal szembeni védekezőképességet segítik. 

• Letisztítás Bio Bíbor kasvirág arctejjel 
• Bio Gránátalma krémpeeling 
• Bio Búzavirág tonizálás 
• Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel és Bio Orvosi zsályás masszázsolajjal
• Sárgabarack - köles tápláló maszk 
• Nappali befejező ápolás Bio Kövirózsa - körömvirág balzsammal

BIOLA BIO CITROMFŰ - hidratáló, mélytisztító arckezelés
A kezelés középpontjában a kíméletes arctisztítás áll. A mélytisztításnak és a bioaktív hatóanyagoknak köszönhetően 
bőre ismét visszanyeri kiegyensúlyozott állapotát és egészséges kisugárzását.

• Letisztítás Bio Uborka arctejjel 
• Bio Szőlő - citromfű peeling 
• Bio Búzavirág tonizálás
• Vapozonos gőzölés után manuális pórustisztítás és fertőtlenítés Bio Hamamelisz tonikkal
• Bio Vadszilva tápláló koncentrátum bevitele ultrahanggal
• Hidratáló arcmasszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel és Bio Orvosi zsályás masszázsolajjal
• Bio Porcsin orvosi zsályás tisztítás utáni maszk az arcra
• Csipkerózsa nyak - dekoltázspakolás
• Szemkörnyékápolás Nutrimax szemkontúr krémmel
• Nappali befejező ápolás Bio Kövirózsa – körömvirág balzsammal

BIOLA BIO ARONIA - anti aging arckezelés 
Igazi luxuskezelés, melynek során a bőr öregedési folyamatait lassító növények egész tárházát vonultatjuk fel. Az 
arónia (fekete berkenye) és a hibiszkusz az érett bőr regenerálódását- a fiatalos kisugárzást támogatják, míg a 3D 
hialuronsav a tartós hidratációt segíti. A kezelés csúcspontja a bio jázmin olajjal végzett speciális lifting masszázs.
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• Letisztítás Bio Arónia - kivi arctisztító tejjel
• Bio Gránátalma - arónia peeling
• Tonizálás Bio Stellária tonikkal
• Bio Hibiszkusz bőrfeszesítő aktivátor bevitele ultrahanggal
• Bio Arónia szemkörnyékápoló krémpakolás
• Arc-, nyak-, lifting masszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel és Bio Jázmin - ligetszépe masszázsolajjal
• Bio Kandilla anti aging krémpakolás
• Nappali befejező ápolás Bio Acai Ruta a.r. krémmel

BIOLA BIOAKTÍV ŐSSEJTES ARCKEZELÉS - regeneráló, feszesítő arckezelés

A növényi „őssejtnek” köszönhetően a bőr saját maga regenerálja, gyógyítja, fiatalítja magát. A kezelés során az 
értékes bőrtápláló, bioaktív hatóanyagok segítik a bőr újra struktúrálódását, a bőr vízmegtartó képességét támogató 
vitaminok és a hyaluronsav pedig a feszes bársonyos bőr kialakulását.

• Letisztítás Bio Uborka arctejjel
• Yucca - bambusz peeling
• Tonizálás Yucca – Firming tonikkal
• Salaktalanítás Herbal detox maszkkal 
• Baobab & Stem Cells Time Defence szérum és Licorice gél bevitele ultrahanggal
• Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs Stem Cells Lifting masszázskrémmel és Jázmin – ligetszépe masszázsolajjal
• Yucca & Stem Cells krémpakolás
• Szemkörnyékápolás Nutrimax szemkontúr krémmel 
• Nappali befejező ápolás Bio Acai Ruta A.R. krémmel

BIOLA BIO GESZTENYE - sensitive arckezelés nyirokmasszázzsal 
Kifejezetten ajánlott értágulatos, rosaceára hajlamos bőrre. A kezelés első felében a bőr salaktalanítási folyamatait 
segítjük elő egy maszk, majd egy arc nyirokmasszázs elvégzésével. 
A masszázs hatására az arcizmok tonizálódnak, feszessé válnak, a szemkörnyék felfrissül.  A kezelés zárásaként 
egy újabb speciális maszkot viszünk fel a bőrre, melynek gesztenye kivonata érösszehúzó, nyugtató hatású.

• Letisztítás Bio Bíbor kasvirág arctejjel 
• Bio Gránátalma krémpeeling
• Bio Búzavirág tonizálás 
• Méregtelenítés Herbal detox salaktalanító maszkkal 
• Peucedanum koncentrátum bevitele ultrahanggal
• Arc-, nyak-, dekoltázs nyirokmasszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel 
• Gesztenye – Kökény érösszehúzó maszk  
• Nappali befejező ápolás Bio Acai Ruta a.r. krémmel
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Thalion arckezelések

THALION ABSZOLÚT HIDRATÁLÁS  - hidratáló arckezelés 
Arckezelés a száraz, vízhiányos bőr számára. A kezelésben lévő peeling, hidratáló, feltöltő maszk és a speciális 
Thalion M.E.R. masszázs hatására bőre visszanyeri fiatalos, ragyogó szépségét.
A kezelés mélytisztítással is kérhető. 

• Letisztítás Velvet Cleansing Milk arctejjel 
• Instant Radiance Scrub peeling
• Tonizálás Gentle Tonic Lotion-nal 
• Intenzív „szomjoltó” hidratálás Force Marine Hydra-Pro koncentrátummal
• Speciális arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs 
• Hidratáló Moisturizing Plumping krémmaszk
• Szemkörnyékápolás 3D Firming Eye Rescue feszesítő krémmel
• Nappali befejező ápolás Essential Moisturizing arckrémmel

THALION INTENZÍV FESZESÍTÉS - lifting hatású arckezelés ultrahanggal
Ideális bőrfeszesítő arckezelés, mely globális hatást nyújt a bőr tónusának és rugalmasságának visszanyeréséhez. A 
kezelés középpontjában a tengeri és tudományos szakértelem valamint a feszesítő manuális technika kombinációja 
áll. Tökéletes választás 40 év feletti hölgyeknek.
A kezelés mélytisztítással is kérhető. 

• Letisztítás Velvet Cleansing Milk arctejjel
• Peeling speciális Detox Scrub Mask maszkradírral
• Tonizálás Gentle Tonic Lotion-nal
• Speciális GYM-Lift arc-, nyak-, dekoltázs masszázs 
•  Feszesítő hatású Force Marine Lift-Pro koncentrátum bevitele ultrahanggal
• Chrono-Color Youth feszesítő maszk
• Szemkörnyékápolás 3D Firming Eye Rescue feszesítő krémmel
• Nappali befejező ápolás Nutri-Resilience Skin Architect arckrémmel

THALION SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KEZELÉS - a ragyogóbb tekintetért
Ez a célzott kezelés azonnal feltölti a szemkörnyéket és véd a korai öregedéstől. Aktiválja a mikrokeringést, csökkenti 
a szemkörnyéki duzzanatot. Különlegesen hatékony feszesítő és lifting hatást nyújt a szemhéjakon.

• Letisztítás Velvet Cleansing Milk arctejjel
• Instant Radiance Scrub peeling
• Tonizálás Gentle Tonic Lotion-nal
• Ránctalanító hatású Force Marine Youth-Pro koncentrátum bevitele ultrahanggal
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• Chrono-Color Youth feszesítő maszk
• Algoplaste Radiance rugalmas lifting maszk C-vitaminnal
• Szemkörnyékápolás 3D Firming Eye Rescue feszesítő krémmel
• Nappali befejező ápolás Essential Moisturizing krémmel

MEZOFORTE MULTI LASER - IMEZO
Míg a hagyományos kozmetikai metódus során csak a felhámi rétegekbe tudunk hatóanyagokat bejuttatni, a tű 
nélküli mezoterápia segítségével kimondottan a célterületen végezhetünk problémamegoldó kezeléseket. IMezo 
eljárás során bőrazonos hatóanyag-koncentrátumokat használunk fel, melyek minden életkorban garantálják a már 
meggyengült bőrfunkciók helyreállítását.

IMEZO-MAXIMÁLIS HIDRATÁLÁS - szembetűnő változás hosszú távon
Kezelés a száraz, vízhiányos bőr számára. Az orvosi tisztaságú Hyaluronsav szérum garantálja a feszes, rugalmas, 
élettel teli bőrt, mely hosszútávon képes megőrizni víztartalmát is. A bőr érezhetően és láthatóan feszesebbé, 
rugalmasabbá válik.

• Letisztítás Velvet Cleansing Milk arctejjel
• Instant Radiance Scrub peeling 
• Tonizálás Gentle Tonic Lotion-nal
• Active Moisture gél bejuttatása ultrahanggal
• Hyaluronsav szérum bőrbe juttatása iMezo eljárással  
• Nyugtató-tápláló Nutri-Comfort krémmaszk 
• Szemkörnyékápolás 3D Firming Eye Rescue feszesítő krémmel
• Nappali befejező ápolás Essential Moisturizing krémmel

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 Velvet Cleansing Milk arctejjel
• Instant Radiance Scrub peeling 
• Tonizálás Gentle Tonic Lotion-nal
• Hyaluronsav és Coenzym Q10 szérumok bőrbe juttatása iMezo eljárással 
• Active Moisture gél bejuttatása rádiófrekvenciával  
• Nyugtató-tápláló Nutri-Comfort krémmaszk
• Szemkörnyékápolás 3D Firming Eye Rescue feszesítő krémmel
• Nappali befejező ápolás Nutri-Resilience Skin Architect arckrémmel
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Férfi Kozmetika
BIOLA BIO VETIVER - tápláló, salaktalanító arckezelés 
A kezelés során számtalan gyógynövény és gyümölcs kivonatának jótékony hatását élvezhetjük. 
A magas növényi hatóanyag tartalmú termékeknek és a kényeztető masszázsnak köszönhetően a bőr simábbá, 
fiatalosabbá válik. A kezelés mélytisztítással is kérhető.

• Letisztítás Bio Uborka arctejjel 
• Bio Szőlő - citromfű peeling 
• Tonizálás Kökény- Kamilla tonikkal 
• Herbal - detox salaktalanító maszk 
• Kényeztető arc-, nyakmasszázs Bio Búzafüves masszázskrémmel és Bio Orvosi zsályás masszázsolajjal
• Nappali befejező ápolás Bio Vetiver Time Defence Aftershave elíxírrel

THALION FÉRFIAS VÁLASZ AZ IDŐ KIHÍVÁSAIRA - feszesítő, anti aging arckezelés
A Thalion laboratóriuma speciális kezelési rituálét kínál a konkrét és azonnali eredmény érdekében. 
A férfiak számára kifejlesztett Algoskin Cx, Fucus vesiculosus alga-kivonat, hamamelisz, E-vitamin és Laminaria 
digitata alga hatóanyagok mind arra szolgálnak, hogy a férfiak bőrét védjék, táplálják és energiával töltsék fel. A kezelés 
mélytisztítással is kérhető.

• Letisztítás Velvet Cleansing Milk arctejjel
• Instant Radiance Scrub peeling 
• Tonizálás Gentle Tonic Lotion-nal
• Feszesítő Force Marine Lift-Pro koncentrátum bevitele ultrahanggal
• Hidratáló masszázs Facial Massage krémmel
• Regeneráló Revitalizing Energy maszk 
• Szemkörnyékápolás 3D Firming Eye Rescue feszesítő krémmel
• Nappali befejező ápolás Revitalizing Comfort szérummal

Kismama kezelések

HARMONENNE ARCKEZELÉS ADRIENNE FELLERTŐL - élje meg a harmóniát és a szépséget
Különleges kezelés, mely fényt ad a bőrnek és erőt a léleknek. A narancsvirág és a szantálkivonat segíti a sejtek 
megújulását és serkenti a bőr természetes, egészséges működését.

• Ellazítás, Harmonenne Aromaqua borogatás
• Letisztítás Bio arclemosó tejjel
• Peelingezés Hungarian Spring arcradírral
• Achille szérum gél bemasszírozása 

• Agyagpakolás és szemborogatás (Fehér és 
rózsaszín agyagporból)

• Harmonenne arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs 
sárgabarackkrémmel és Harmonenne fito 
eszenciával
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HAJSZÁLERES, ÖDÉMÁS, DUZZADT LÁBKEZELÉS VADGESZTENYÉVEL - a könnyű lábakért
Ez a kezelés kiváló kismamáknak ödémás lábakra, de akár az aktív sportot űzőknek is a fájdalmas lábikra görcs 
kezelésére. A vadgesztenye pakolás erősíti a hajszálereket és a seprűvénákat, míg a kecskevaj ízület balzsam 
frissítő, fájdalomcsillapító hatóanyagainak köszönhetően azonnal könnyít a fáradt lábakon. 

• Vadgesztenye pakolás
• Kecskevajas ízületi balzsammal történő átkrémezés

Testkezelések 

THALION EXPRESS SLIMMING - azonnali karcsúsító hatás
A kezelés a has, comb és fenék területét célozza meg. A karcsúsító peelinget követően a speciális masszázs hatására 
a narancsbőr kisimul, a bőr sima és puha tapintású lesz.

• Slimming Scrub pearls peeling 
• Alakformáló masszázs 
• Cellulite Controll feszesítő géllel történő testápolás

CELLULITE-CONTOUR - anti cellulit kezelés
Az intenzív anti-cellulit kezelés első lépéseként eltávolítjuk az elhalt hámsejteket. Ezt követően a zsírbontást aktiváló 
szérum és a speciális Thalion alakformáló masszázs serkentik az anyagcserét és aktiválják a zsírégetést. A kezelést 
záró lépéseként magnézium pakolást viszünk a bőrre.

• Minerál peeling a problémás testrészeken
• Alakformáló masszázs
• Tengeri magnézium pakolás

FLORÁL KÉNYEZTETŐ RITUÁLÉ – harmonizáló arc és testkezelés
Kerüljön harmóniába a természettel! Különleges rituálé, mely minden érzékszervre hat, olyan érzetet keltve, 
mintha egy virágos kertben sétálna. A kezelés ideje alatt természetes, kellemes virágillat érezhető, segítve a 
pihenést és az ellazulást. A test peelingezését testmasszázs követi, melyben a magnólia olaj stresszoldó hatása 
érvényesül. Ezt követően a vérkeringést enyhén fokozó kardamom tartalmú krémmel tápláljuk a bőrt, melybe őrölt, 
szárított virágszirmokat keverünk, és ezzel borítjuk be a testet. A testpakolás hatóideje alatt a fenséges magnólia 
masszázsolajjal arcmasszázst végzünk. Testünk bársonyos, élettel teli és feszes állapotba kerül, míg lelkünk 
kisimulva és pihenten újjászületik. 

B E A U T Y



• Egésztest Neroli - kukoricás peeling
• Magnólia olajos testmasszázs
• Hidratáló virágszirmos pakolás Everyoung Body Contour krémmel
• Arc letisztítása Bio Bíbor kasvirág arctejjel
• Arcmasszázs Gyöngyvirág masszázskrémmel és Magnólia masszázsolajjal
• Nappali befejező ápolás Bio Kövirózsa – körömvirág balzsammal

SZŐLŐMAGOLAJOS TESTKEZELÉS - felüdülés a bőrnek
A kezelés első lépésében eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, ezáltal a bőr kisimul. Az antioxidánsokban gazdag 
szőlőmagolajos masszázsnak köszönhetően pedig a bőr üdévé, puhává, fiatalossá válik.

• Egésztest peeling 
• Szőlőmagolajos egésztestmasszázs

Minerálterápia

TENGERI MAGNÉZIUMOS ANTI-STRESS KEZELÉS - a hátizmok lazítására
A magnézium olaj csodaszer lehet magnézium hiányos személyeknek. Leggyorsabb módja a magnézium klorid 
szövetekbe juttatásának a bőrön keresztül való felszívódás. A magnézium koncentrátummal végzett stressz oldó 
hátkezelés előnyösen hat az idegrendszerre, csökkenti az izomgörcsöket, növeli a vitalitást.

• Magnézium pakolás
• Magnézium olajos hátmasszázs

Manikűr-Pedikűr

• Klasszikus manikűr lakk nélkül vagy lakkal
• Klasszikus manikűr Shellac-kal (UV-fényre száradó tartós körömlakk, mely leoldható a körmök roncsolása nélkül)
• Klasszikus pedikűr lakk nélkül vagy lakkal
• Klasszikus pedikűr + Shellac-kal (UV-fényre száradó tartós körömlakk, mely leoldható a körmök roncsolása nélkül)
• Lakkozás kézre vagy lábra
• Francia lakkozás kézre vagy lábra
• Shellac kézre vagy lábra (UV-fényre száradó tartós körömlakk, mely leoldható a körmök roncsolása nélkül)
• Shellac eltávolítás

JAPÁN MANIKŰR - Szintetikus anyagoktól mentes, méhviaszos körömápolás. A japán manikűr a kezelés során 
visszaadja a körmök természet-adta szépségét és fényét, elősegíti az egészséges körömnövekedést. A kezelés 
különösen hatékony erősítő hatással bír vékony, töredezett körmök esetén, valamint hosszan tartó műköröm, gél 
lakk viselése után. 
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PARAFFINOS KÉZ VAGY LÁBÁPOLÁS - A paraffin rendkívül jó hőtároló képességének köszönhetően tágítja a 
pórusokat, fokozza a vérkeringést, ezáltal segíti a hidratáló, vitaminos krém felszívódását. A kiszáradt, berepedezett, 
érzékeny bőr ápolására tökéletes megoldást jelent bármely évszakban.

SPA MANIKŰR 
• Aromás kézfürdő
• Kéz peeling 
• Klasszikus manikűr
• Paraffinmaszk
• Befejező nappali ápolás

Fodrászat

Egy új frizura mindenkinek jót tesz. A hétköznapokon talán nem is olyan egyszerű eljutni a fodrászhoz, de a pihenés 
alatt mindez könnyen megszervezhető. Hanami Beauty & Spa részlegünk fodrászata csak néhány percnyi séta 
a szobából. Ha nem is az a cél, hogy teljesen új megjelenésre váltson, a fodrász akkor is jól jön. Egész napos fürdőzés 
után jól esne a vacsorához elegánsan érkezni? Vegye az élményfürdőből egyenesen a fodrászat felé az irányt. 
A szálloda fodrászata csak néhány percnyi séta a szobából.

Kiegészítő kezelések

• Szemöldök igazítás
• Szemöldök festés
• Szempilla festés
• Szempilla lifting - igéző tekintet műszempilla nélkül. 

Volumennövelő kezelés a szempillák károsítása nélkül, 
szempillafestéssel egybekötve.

• Arcgyanta
• Térdig lábgyanta
• Egész lábgyanta
• Bikinivonal gyanta
• Hónaljgyanta
• Kargyanta
• Hátgyanta

SPA PEDIKŰR 
• Aromás lábfürdő
• Talp-és lábpeeling
• Klasszikus pedikűr
• Paraffinmaszk
• Befejező nappali ápolás

B E A U T Y



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.


