


Bőrdiagnosztika 
Bőrdiagnosztikai elemzés személyre szóló javaslatokkal.

  pár perc  I   1 500 Ft   

Arckezelések
Biola Bio Homoktövis-Sárgarépa arckezelés 
Gyors megoldás, védőpajzs a környezeti ártalmakkal szemben.

  50 perc  I   13 900 Ft  

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs · Maszk · Hidratálás

Biola Bio Citromfű arckezelés
Alapos pórustisztítás, ultrahangos hatóanyagbevitel.

  90 perc  I   18 500 Ft 

Letisztítás · Arc peeling · Gőzölés · Mélytisztítás · Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs · Ultrahang ·  
Szemkörnyékápolás · Maszk · Hidratálás

Biola Bio Aronia - anti-aging arckezelés
A bőr öregedési folyamatait lassító kezelés speciális lifting masszázzsal.

  60 perc  I   15 900 Ft

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyak-, lifting masszázs · Ultrahang · Szemkörnyékápolás · Krémpakolás · 
Feszesítés

Biola Bio Echinacea arckezelés 
Érösszehúzó, nyugtató arckezelés rosaceára hajlamos, érzékeny bőrre.

  60 perc  I   15 900 Ft

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs · Ultrahang · Szemkörnyékápolás · Krémpakolás · 
Hidratálás 

Biola Bio Orchidea exclusive arckezelés 
Regeneráló és feszesítő arckezelés növényi „őssejtekkel”.

  75 perc  I   16 900 Ft 

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyak-, lifting masszázs · Ultrahang · Szemkörnyékápolás · Maszk 

Vintage Beauty Luxus - feszesítő arckezelés 40+
Bőrfeszesítő, bőrmegújító arckezelés natúr kozmetikumokkal.

  60 perc  I   16 900 Ft 

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs · Rádiófrekvencia · Maszk · Feszesítés

Vintage Beauty Luxus - feszesítő arckezelés mélytisztítással 40+
Bőrfeszesítő, bőrmegújító arckezelés natúr kozmetikumokkal.

  90 perc  I   22 000 Ft

Letisztítás · Arc peeling · Mélytisztítás · Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs · Rádiófrekvencia · Maszk · Feszesítés

Adrienne Feller Rose de Luxe mandala rituálé 
Luxuskezelés ránctalanító, feszesítő, lélekharmonizáló hatással, 2 különböző arcmasszázzsal.

  80 perc  I   19 900 Ft  

Letisztítás · Arc peeling ·  Arcmasszázs · Szemkörnyékápolás · Krémpakolás · Feszesítés · Hidratálás  

Adrienne Feller Harmonenne arckezelés 
Fény a bőrnek, erő a léleknek, a bőr egészséges működésének támogatásával.
Kismamáknak kifejezetten ajánlott. 

  60 perc  I   15 900 Ft 

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs · Krémpakolás · Hidratálás

Elektrokozmetikai eljárások
Rádiófrekvenciás arcfeszesítés 
Gyors megoldás a feszesebb, rugalmasabb, élettel telibb bőrért.

  30 perc  I   7 500 Ft 

Letisztítás · Arc peeling ·  Rádiófrekvencia · Feszesítés 

Mezoterápiás hatóanyagbevitel 
Villámgyors, tű nélküli mezoterápiás eljárás a már meggyengült bőrfunkciók helyreállításához.

  30 perc  I   9 900 Ft

Letisztítás · Arc peeling ·  Mezoterápia ·  Feszesítés



Szőlőmagolajos testkezelés 
Felesleges hámsejtek eltávolítása, egésztest masszázs.

  70 perc  I   17 700 Ft  

Test peeling · Testmasszázs

Minerálterápia - Tengeri magnéziumos hátkezelés 
Anti-stressz kezelés a hátizmok lazítására.

  50 perc  I   15 900 Ft 

Hátpakolás · Testmasszázs

Slim&Chill 
Természetes alakformáló és bőrszépítő kezelés, amellyel látványos fogyasztás, 
bőrfeszesítés érhető el.

  50 perc  I   14 900 Ft 

Testradírozás · Hőpaplanos testtekercselés · Arcmasszázs

Férfi Kozmetika
Biola Bio Vetiver arckezelés 
Tápláló, salaktalanító kezelés a borotválkozástól igénybevett arcbőrnek.

  50 perc  I   15 900 Ft  

Letisztítás · Arc peeling ·  Arc-, nyakmasszázs · Maszk · Hidratálás

Biola Bio Vetiver arckezelés mélytisztítással 
Tápláló, salaktalanító kezelés a borotválkozástól igénybevett arcbőrnek.

  90 perc  I   18 500 Ft 

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyakmasszázs · Mélytisztítás · Maszk · Hidratálás

Vintage Beauty Men arckezelés 
A férfiak bőrére kifejlesztett tápláló, feszesítő anti-aging kezelés.

  60 perc  I   16 900 Ft  

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyakmasszázs · Rádiófrekvencia · Maszk · Feszesítés

Vintage Beauty Men arckezelés mélytisztítással 
A férfiak bőrére kifejlesztett tápláló, feszesítő anti-aging kezelés.

  90 perc  I   22 000 Ft 

Letisztítás · Arc peeling · Arc-, nyakmasszázs · Mélytisztitás · Rádiófrekvencia · Maszk ·  
Feszesítés 

Testkezelések
Thalion Express Slimming 
Feszesítő, narancsbőr elleni kezelés a has, comb, fenék területére látványos karcsúsító hatással. 

  30 perc  I   11 900 Ft  

Test peeling · Alakformáló testmasszázs 

Florál kényeztető rituálé - 2in1 
Virágillatú harmonizáló arc és testkezelés, amitől a bőr bársonyos lesz, és a lélek is kisimul.

  70 perc  I   22 000 Ft 

Test peeling · Testmasszázs · Testpakolás · Arcmasszázs · Hidratálás

Egyéb kozmetikai kezelések

Szemöldök igazítás   1 500 Ft 

Szemöldök  
vagy szempilla festés   2 500 Ft 

Szempilla  
és szemöldök festés   3 900 Ft 

Arcgyanta   1 300 Ft 

Térdig lábgyanta   4 500 Ft 

Egész lábgyanta   6 900 Ft 

Bikinivonal gyanta   3 900 Ft

Hónaljgyanta   2 900 Ft

Kargyanta   4 500 Ft

Hátgyanta   4 900 Ft



Fodrászat

Női hajszárítás

Rövid haj   4 500 Ft

Félhosszú haj   4 900 Ft 

Hosszú haj   5 400 Ft 

Ultrahangos hajvasalás   1 500 Ft 

Hajfonás   3 000 Ft 

Hajfonás fejbőrhöz, tincsenként   1 000 Ft/db 

Női hajvágás

Rövid haj   6 700 Ft 

Félhosszú haj   7 200 Ft 

Hosszú haj   7 700 Ft 

Gyerek hajvágás (0-6 éves korig)   3 000 Ft 

Kislány hajvágás (6-10 éves korig)   4 500 Ft 

Férfi

Férfi hajvágás   3 500 Ft 

Férfi hajvágás géppel   3 000 Ft 

Szakáll igazítás   1 000 Ft 

Japán manikűr

Méhviaszos ápolás igénybevett körmökre.   7 900 Ft

Orosz gépi manikűr

Szárazon végzett gépi manikűr.   5 900 Ft

Paraffinos kéz vagy lábápolás

Pakolás a kiszáradt, berepedezett bőrre.   4 200 Ft

Spa manikűr

Manikűr és a paraffin pakolás együttese.   8 900 Ft

Spa pedikűr

Pedikűr és a paraffin pakolás együttese.   9 900 Ft

Manikűr-Pedikűr

Klasszikus manikűr 
Lakk nélkül   5 900 Ft

Lakkal    6 500 Ft

Shellac*-kal   10 900 Ft

Klasszikus pedikűr

Lakk nélkül    6 900 Ft 

Lakkal   7 500 Ft

Shellac*-kal   11 900 Ft
 

Lakkozás kézre vagy lábra    2 500 Ft 

Francia lakkozás kézre vagy lábra   3 500 Ft  

Shellac* kézre vagy lábra    6 500 Ft 

Shellac* eltávolítás   2 500 Ft 

*A shellac UV-fényre száradó tartós körömlakk,  
mely leoldható a körmök roncsolása nélkül. 

Melírozás

Szárítással - vállig érő haj   11 000 Ft 

Szárítással - váll alatt érő haj   11 400 Ft 

Vágással - vállig érő haj   13 200 Ft 

Vágással - váll alatt érő haj   13 700 Ft 

Hajfestés 

Szárítással - vállig érő haj   12 000 Ft 

Szárítással - váll alatt érő haj   12 400 Ft 

Vágással - vállig érő haj   14 200 Ft 

Vágással - váll alatt érő haj   14 700 Ft 

Tőfestés

Szárítással - vállig érő haj   11 200 Ft 

Szárítással - váll alatt érő haj   11 900 Ft 

Vágással - vállig érő haj   13 200 Ft

Vágással - váll alatt érő haj   13 700 Ft

Színezés

Szárítással - vállig érő haj   11 000 Ft

Szárítással - váll alatt érő haj   11 400 Ft

Vágással - vállig érő haj   13 200 Ft

Vágással - váll alatt érő haj   13 700 Ft



Bobó Wellness 
Gyerekeknek ajánljuk

Arckezelések

Masszázsok

Páros kezelések

Kiegészítő kezelések gyerekeknek

Biola csokis csodabogyós arckezelés (5-12 éveseknek)
Csokis maszk nagyon-nagyon sok csokival.

  20 perc  I   4 900 Ft 

Letisztítás · Arcmasszázs · Krémpakolás 

Biola tini chill arckezelés (10-16 éveseknek)
A tinik kedvenc kozmetikai élménye csupa bio csodával.

  30 perc  I   6 500 Ft 

Letisztítás · Arc peeling · Arcmasszázs · Hidratálás

Biola teafa harmonizáló tini tisztító arckezelés (12-16 éveseknek)
Itt a megoldás, ha megjelentek az első pattanások.

  75 perc  I   11 900 Ft 

Letisztítás · Arc peeling · Mélytisztítás · Maszk

Lazító/nyugtató masszázs gyermekeknek (12 éves korig)
Gyerekeknek kifejlesztett Panarom problémamegoldó illóolajjal lazítjuk el az iskolában  
elfáradt izmokat.

  15 perc  I   5 500 Ft

  30 perc  I   9 500 Ft

Immunerősítő masszázs gyermekeknek (12 éves korig)
Gyerekeknek kifejlesztett Panarom problémamegoldó illóolajjal lazítjuk el az iskolában  
elfáradt izmokat.

  15 perc  I   5 500 Ft

  30 perc  I   9 500 Ft 

Koncentrációt fokozó masszázs gyermekeknek (12 éves korig)
Gyerekeknek kifejlesztett Panarom problémamegoldó illóolajjal lazítjuk el az iskolában  
elfáradt izmokat.

  15 perc  I   5 500 Ft

  30 perc  I   9 500 Ft 

Anya-lánya, apa-fia, tesós páros masszázs (5-12 éves korig ajánljuk)
Anyával közösen átélt élmény, vagy igazi fiús masszázs? Tesók együtt is jöhetnek!

  30 perc  I   19 500 Ft / 2 fő

Anya-lánya páros arcmasszázs (5-12 éves korig ajánljuk)
Csak csajok együtt!

  20 perc  I   16 500 Ft / 2 fő

Gyermek manikűr 12 éves korig
A körmök formára igazítása,  
igény szerinti lakkozása.

  10 perc  I   2 900 Ft

Gyermek pedikűr 12 éves korig
A körmök formára igazítása,  
igény szerinti lakkozása.

  10 perc  I   2 900 Ft

Csillámtetkó
Bobó, Mimi és Pikkó csillogó változatban.

  10 perc  I   2 500 Ft



Masszázsok

Egészségmegőrző - izomlazító masszázsok

Relaxáló, revitalizáló masszázsok

Egésztest masszázs
Gyógyít, fájdalmat csillapít, stresszmentesít.

  30 perc  I   10 700 Ft

  50 perc  I   15 900 Ft

Aromamasszázs
Stresszoldás hangulathoz passzoló illóolajjal.

  50 perc  I   15 900 Ft

Kecskevajas, kényeztető, hidratáló masszázs
Vitaminos bőrtáplálás érzékeny és irritált bőrre is.

  50 perc  I   16 700 Ft

Mézes, méregtelenítő hátmasszázs
Salaktalanító, fájdalomcsillapító, immunerősítő hatás.

  30 perc I   10 900 Ft

Mézes, méregtelenítő egésztest masszázs
Salaktalanító, fájdalomcsillapító, immunerősítő hatás.

  50 perc I   15 900 Ft

Gyógymasszázs egésztest + fejmasszázs
Gyógyít, fájdalmat csillapít, stresszmentesít.

  60 perc I   19 900 Ft

Gyógymasszázs egésztest + talpmasszázs
Gyógyít, fájdalmat csillapít, stresszmentesít.

  60 perc I   19 900 Ft

Hátmasszázs
Gyógyít, fájdalmat csillapít a nyak, hát és derék izmainál.

  30 perc I   10 700 Ft

Fájdalomcsillapító kecskevajas hátmasszázs
Hűsítő, vérkeringés serkentő, görcsoldó.

  30 perc I   11 900 Ft

Nyirokmasszázs - résztest
Immunrendszer erősítés, méregtelenítés olaj nélküli technikával. 

  30 perc I   11 900 Ft

Nyirokmasszázs - egésztest
Immunrendszer erősítés, méregtelenítés olaj nélküli technikával. 

  50 perc I   15 900 Ft

Talpreflexzóna masszázs
Energiaszint fokozás, a szervezet öngyógyító erejének mozgósítása.

  30 perc  I   10 900 Ft



Alternatív masszázs

Wellness masszázsok
Alakformáló cellulit masszázs
Speciális masszázstechnika a zsírsejtek ellen.

  30 perc  I   10 900 Ft

Kismama masszázs - 12. hét után és a szoptatós időszakban
Érzelmi és fizikai állapotjavítás, a változásban lévő bőrhöz illő olajokkal,  
speciális masszázs-széken.

  30 perc  I   10 900 Ft

Creme de Luxe csokoládé masszázs egy cseppnyi naranccsal
Luxus kezelés, ahol test és lélek egyaránt feltöltődik.

  50 perc  I   16 900 Ft

Lávaköves hátmasszázs
Kiegyensúlyozottság az energetizált kövek erejével.

  30 perc  I   10 900 Ft

Lávaköves egésztest masszázs
Kiegyensúlyozottság az energetizált kövek erejével.

  50 perc  I   15 900 Ft

Indiai fejmasszázs
Az energiapontok kezelésével finomhangoljuk a test működését.

  30 perc   I   10 900 Ft

Páros kezelések
Szőlőmagolajos páros masszázs
Bőrtápláló, vitalizáló masszázs. Az együtt töltött idő a ráadás!

  50 perc  I   36 000 Ft / 2 fő

Time together páros masszázs
Afrodiziákum hatású olajkeverékkel a felejthetetlen mi-időért.

  50 perc  I   36 000 Ft / 2 fő

Herbavital páros masszázs
Intenzív hidratálás magyar gyógynövények antioxidánsaival. Kettesben.

  50 perc  I   36 000 Ft / 2 fő

Prémium páros masszázs rituálé
Romantikus páros fürdő (20’), aromaolajos masszázs (30’), exkluzív pihenősarok pezsgővel 
és édes meglepetéssel.

  90 perc  I   42 900 Ft / 2 fő



Medical wellness
Hévízi gyógytó
A szállodánkban elérhető gyógykúra programoknak kiváló 
kiegészítője a hévízi fürdőzés. Vendégeinket csupán egy hosz-
szabb séta választja el a tófürdőtől, vagyis Európa legnagyobb 
gyógyító erejű meleg vizes tavától. Különlegessége a páratlan 
természeti látvány mellett a gyógyvíz speciális összetételének 
és a tó medrét borító tőzegrétegnek köszönhető. A tó egész 
évben szinte azonos hőmérsékletű vízzel (35°C) várja a gyó-
gyulni vágyókat, így lehetővé teszi a téli szabadtéri fürdőzést. 
A nagy hozamú forrásnak köszönhetően a tó vize három 
naponként teljesen kicserélődik. Szállodánk tradicionálisan 
hévízi alapokon nyugvó, gyógyterápiás kezelései pl. az iszap-
pakolás, a híres súlyfürdő, a gyógymasszázsok, valamint az 
ivókúra helybe hozzák a Hévízi gyógytó jótékony hatásait.

Javallat (indikáció)

• Reumás mozgásszervi panaszok minden degeneratív 
kopásos, meszesedéses típusa (arthrosisok, a csigolya-, 
szalagrendszer-, kis ízületi és porckorongproblémák - 
spondylosis, spondylartrosis, discopathia).

• Gyulladásos izületi és gerincbetegségek nyugalmi stádi-
umban (arthritis, poliarthritis, pl. PCP, spondylarthritis,  
pl.: Bechterew-kór). A csúzos megbetegedésekre csak  
akkor hat, ha a heveny állapot már lezajlott.

• Az idült ízületi megbetegedések tünetei viszont hatáso-
san enyhíthetők. Kötőszöveti reuma (izom-, ínszalagok 
megbetegedései).

• Másodlagos ízületi betegségek, anyagcserezavarokhoz  
társuló ízületi panaszok (pl. köszvény).

• Belső elválasztású mirigyek zavara.

• Bőrbetegségekhez társuló ízületi gyulladások  
(pl. psoriasishoz társuló ízületi és gerincváltozás).

• Törések, baleseti sérülések, mozgásszervi műtétek utáni 
állapot (elsősorban végtagtörések) rehabilitációra  
alkalmas stádiumban.

• Anyagcsere csontbetegségek (manifeszt, súlyos, tehát  
a T-score < 2,5, és nem-traumás törésekkel járó osteopo-
rosis eseteinek) ellátása.

• Traumatológia - sérüléseket követő (posttraumás) moz-
gásszervi kórképek rehabilitációja.

• Krónikus, perifériás idegrendszert érintő, elsősorban 
mechanikai okokra visszavezethető bántalmak  
(pl. ischialgia, polyneuropathia, paresis).

• Izületi műtétek elő- és utókezelése, porckorongműtét 
(sérv - discus hernia) utókezelése. Műtéteket követő 
(posztoperatív) esetek rehabilitációja, a kis- és nagyízületi 
protézisek és egyéb ízületi rekonstrukciós műtétek utáni 
állapotok.

• Ideggyógyászat- és idegsebészet, hernia disci opusa 
után manifeszt neurológiai kiesési maradvány tünettel 
járó esetei.

• Krónikus nőgyógyászati betegségek.

Ellenjavallat (kontraindikáció)

• Rosszindulatú daganatok  
(sebészeti vagy gyógyszeres kezelést  
igénylő stádiumban).

• Keringési zavart okozó (dekompenzált) szívbetegségek, 
érrendszeri betegségek, visszérgyulladás.

• Magas vérnyomás  
(ha nem állítható be a kívánt szintre, ill. ha szervi  
panaszokat okoz).

• Súlyos érelmeszesedés (arteriosclerosis) szívkoszorú-
ér-sclerosis.

• Infarktus után (ha az orvos tiltja). Súlyos visszérbántal-
mak (vénás trombózisok). Minden akut gyulladásos 
megbetegedés (visszérgyulladás, és az izületi gyulladás 
aktív szakasza).

• Minden akut és krónikus fertőző betegség  
(pl. tbc., hepatitis stb.)

• Fehérvérűség, egyéb súlyos vérképzőszervi betegség, 
súlyos vérszegénység (leukémia, anemia, haemophilia).

• Tüdőasztma, gyakori rohamok esetén.

• Aktív fekélyek (gyomor-, ill. bél-), veseelégtelenség,  
vesekő. Hirtelen fellépő ájulási rohamok  
(epilepszia, Adams-Stokes szindróma).

• Krónikus alkoholizmus, súlyos májzsugor.

• Nedvező ekcéma, kiterjedt sebek.

• Pajzsmirigy-túlműködés szervi panaszokkal kísérve  
(hyperthyreosis).

• Nem kompenzált cukorbetegség, vészes súlycsökkenés, 
illetve -növekedés.

• Terápiás röntgenkezelés utáni első hat hét.

• Terhesség.



Gyógykúrák 
Orvosi vizsgálathoz kötött

Ízelítő kúra (4 kezelés)
1 orvosi vizsgálat és 4 tradicionális hévízi gyógykezelés  
(min. 3 éj tartózkodás esetén foglalható).

  31 500 Ft

Prevenciós kúra (6 kezelés)
1 orvosi vizsgálat és 6 tradicionális hévízi gyógykezelés 
(min. 4 éj tartózkodás esetén foglalható).

  45 500 Ft

Tradicionális hévízi gyógykúra (9 kezelés)
1 orvosi vizsgálat és 9 tradicionális hévízi gyógykezelés 
(min. 7 éj tartózkodás esetén foglalható).

  63 000 Ft

Tradicionális hévízi gyógykúra (18 kezelés)
1 orvosi vizsgálat, 1 orvosi kontroll és 18 tradicionális hévízi gyógykezelés 
(min. 14 éj tartózkodás esetén foglalható).

  113 750 Ft

Tradicionális hévízi gyógykúra (30 kezelés)
1 orvosi vizsgálat, 1 orvosi kontroll és 30 tradicionális hévízi gyógykezelés  
(min. 14 éj tartózkodás esetén foglalható).

  161 000 Ft

Kontroll vizsgálat   3 500 Ft

Tradícionális hévízi gyógykúra
Orvosi vizsgálathoz kötött

A jobb és tartósabb gyógyulás érdekében lehetőség van a hévízi gyógykezeléseket kúracso-
mag formájában is megvásárolni. A kúracsomag összetételét és idejét minden esetben  
a reumatológus szakorvosunk határozza meg a páciens állapotától függően. Pl. gyógymasz-
százs, iszappakolás, súlyfürdő, hidroterápia, elektroterápia, mágnesterápia.

Fürdőkúra
A tartós javulás érdekében a gyógykúra mindenkori kiegészítője a fürdőkúra. A gyógyvízben 
általánosan eltölthető idő naponta 2-3 alkalommal 20 perc, de az egyén állapotától függően, 
orvosi utasításra ez ettől eltérhet. A legkiválóbb eredmény elérése érdekében kérjük, minden 
esetben tartsa be az orvos utasítását. Fürdőzést követően, 1-1,5 óra pihenés javallott. Szállo-
dánk gyógymedencéjébe, 320 m mélyről saját termálkútból érkezik a 34 °C-os gyógyvíz.

Ivókúra
Lassú kis kortyokban javasolt a termálvíz fogyasztása, hogy a benne lévő ásványok minél 
jobban fel tudjanak szívódni a bélrendszerben. Alkalmazhatjuk lúgosító kúrák részeként is 
(napi 3x 1 dl), vagy fogyókúra kiegészítőjeként (étkezést követően napi 3x1 dl). Ivókúraként 
elég napi 1 pohárnyi a gyógyászaton található Mihály-kút gyógyvizéből különböző gyomor-, 
bél- és emésztőrendszeri panaszok kezelésére. A víz összetétele miatt nem ajánlott szív és 
érrendszeri betegségben szenvedőknek.

Szakorvosi vizsgálat
Minden gyógykúra szakorvosi vizsgálattal kezdődik. Szállodánkban magasan képzett reu-
matológus szakorvos fogadja a gyógyulni vágyókat. A vendég egészségi állapotától függően, 
szakorvosunk személyre szabott kezeléssort állít össze, mely több hetes kúracsomag esetén 
ingyenes kontroll vizsgálatot is tartalmaz.

  8 500 Ft

Tradicionális hévízi gyógykúra (45 kezelés)
1 orvosi vizsgálat. 2 orvosi kontroll és 45 tradicionális hévízi gyógykezelés  
(min. 21 éj tartózkodás esetén foglalható)

  229 250 Ft

Pakolások
Orvosi vizsgálathoz kötött

Gyógyiszap-pakolás
Eredeti hévízi iszappal reumatikus panaszokra.

  7 900 Ft

Fluorpakolás, kénpakolás
Gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapítás, jótékony hatás az ízületi porcokra.

  6 500 Ft



Elektroterápia
Orvosi vizsgálathoz kötött

Magnetoterápia
Orvosi vizsgálathoz kötött

Ingeráram kezelések
Elektromos árammal végzett kezelés értágítás, fájdalomcsillapítás, izomspazmus oldás 
céljából.

  5 900 Ft

Bemer
Sejtmegújító kezelés a mágnes erejével.

  5 900 Ft

Mágnesterápia
Csonttörések gyógyulásának támogatására és migrénes fejfájásra különösen ajánljuk!

  5 900 Ft

Iontophoresis
Porckopásos fájdalom csillapítására gyógyszer juttatása a szervezetbe áram segítségével.

  5 900 Ft

Ultrahang
Fájdalomcsillapító hatású ultrahangos mikromasszázs.

  6 900 Ft

Súlyfürdő
A magyar reumatológia legjelentősebb találmánya porckorong-bántalmak,  
kisebb porckorongsérvek kezelésére.

  6 500 Ft

Hydroterápia
Orvosi vizsgálathoz kötött

Víz alatti vízsugár masszázs (Tangentor)
Anyagcsere fokozó, méregtelenítő hatás.

  6 500 Ft

Elektromos kádfürdő
A galvánáram gyulladáscsökkentő és a víz lazító hatásának kettőse.

  6 500 Ft

Négyrekeszes galvánfürdő
A kéz és a láb izom- és idegfájdalmaira.

  6 500 Ft

Szénsavfürdő
Értágító, keringésjavító kezelés hűvös vízben.

  6 500 Ft

Ritex pakolás
Speciális gyulladáscsökkentő krémpakolás.

  6 500 Ft

Antiflogisztikus pakolás
Gyógykrém az ízületekre, a térd, a kéz, és a vállak fájdalmára.

  6 500 Ft

Humino pakolás
Folyékony pakolás izomgyulladás, ízületi fájdalmak, rándulás, ficam, felületi bőrsérülések  
és reumatikus fájdalmak kezelésére.

  6 500 Ft



Inhaláció
Orvosi vizsgálathoz kötött

Termoterápia
Orvosi vizsgálathoz kötött

Mechanoterápia
Orvosi vizsgálathoz kötött

Oxigén regenerációs terápia
Prevenciós kezelés, a teljesítőképesség és a jó közérzet megóvásához.

  5 900 Ft

Cryoterápia
Friss ízületi sérülések: ficam, rándulás, krónikus ízületi gyulladások, lumbágó esetén  
a leghatásosabb.

  5 900 Ft

Egyéni gyógytorna
Mozgásterápia, a megbetegedett szerv vagy testrész működésének a helyreállítására,  
speciális gyakorlatokkal. 

  7 900 Ft

Csoportos gyógytorna
Mozgásterápia, a megbetegedett szerv vagy testrész működésének a helyreállítására,  
speciális gyakorlatokkal. 

  6 500 Ft

Kineziológiai tapasz
Gyors, fájdalommentes, hatékony segítség ficamok, húzódások, sportsérülések,  
gerinc és végtagfájdalmak kezelésére. 

  3 900 Ft

Lökéshullám terápia
A szervezet öngyógyító mechanizmusainak indító „gombja”. 

  6 500 Ft

Gyógyszeres inhaláció
Hörghurut, arc- és orrmelléküreg gyulladás esetén javasolt gyógymód.

  5 900 Ft

Spa Etikett

Ahhoz, hogy Önök és mások is kikapcsolódhassanak,  
kérjük, némítsák le mobiltelefonjukat!
A Spa egész területe dohányzásmentes övezet.

Öltözék, megjelenés: Kényelmes öltözék (masszázs és kúra 
kezelések esetén: fürdőruha, fürdőköntös). Kérjük, értéktárgyait 
hagyja a szobában. Kérjük, a kezelés előtt 5 perccel jelenjen 
meg a spa területén, és legyen vendégünk egy csésze teára!

Késés és lemondás: A kezelések módosítása (törlése, 
lemondása) a kezelést megelőző nap 15.00 óráig díjmentes. 
Amennyiben a módosítás a kezelés napján történik, 1.000 Ft 
kezelési költséget számítunk fel. Ha az előzetesen leegyeztetett 
időpontban Ön mégsem jelenik meg a kezelésen, akkor 
csomagajánlatok esetében az előre megrendelt csomagár 
(gyógykúra, wellness csomag) teljes összegét, a helyszínen 
foglalt extra kezelések esetében pedig a kezelés teljes árának 
az 50%-át számítjuk fel.



Nyomdai hibákért és esetleges tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A változtatás joga fenntartva.

Hanami Beauty & Spa
Kolping Hotel Spa & Family Resort

H-8394 Alsópáhok, Fő u. 120.
Hanami recepció: +36 83 344 143 (5226-os mellék) I +36 70 504 1967

Szálloda recepció: +36 83 344 143 (5000-es mellék)
www.kolping.hotel.hu
spa@kolping.hotel.hu

 
Nyitvatartás

Hétfő - Szombat 9.00-17.00

Kezelésekre időpont foglalható
nyitvatartási időben a Hanami recepción.

Masszázs időpont foglalható
nyitvatartási időben a Hanami recepción,

vasárnapi masszázsra szombaton 17.00 után és vasárnap a szálloda recepción.

Fodrászat
Hétfő – Péntek 9.00-15.00

Nyitvatartási időtől eltérő időpont egyeztetéséhez 
hívja a Hanami vagy a szálloda recepcióját.

A Hanami szolgáltatásai fizethetőek
 Hanami ajándékutalvánnyal   |    készpénzzel   |    bankkártyával   |    SZÉP kártyával

  A fodrászat szolgáltatása a helyszínen készpénzben fizetendő. 

 Tipp! Bizonyos kezelések egészségpénztári egyenleg terhére is elszámolhatóak.  
Kérjük, igényét a kezelés foglalásakor jelezze. 

A felhasznált krémek, olajok megvásárolhatóak a helyszínen, és szobaszámlára terhelhetőek.


