
SZAKORVOSI VIZSGÁLATHOZ KÖTÖTT KEZELÉSEK

Medical wellness szolgáltatások

Egészségügyi állapotfelmérés   
(1 kontroll vizsgálatot tartalmaz) Intézményünk reumatológus szakorvosa a vizsgá-
lat eredményének figyelembevételével egyénre szabott terápiás tervet állít fel.

8.900 Ft

Kontroll vizsgálat 4.700 Ft

Medencefürdő 
(szálloda medencéje) wellness használattal (szauna, infraszauna, 
pezsgőfürdő)

3 óra 2.500 Ft

Víz alatti húzatás 
Az első alkalom súly nélkül történik, majd fokozatosan emeljük a 
terhelést az orvos által előírt súlyig.

20 perc 6.300 Ft

Iszappakolás 
Az orvos által meghatározott testrészen, általa megadott hőmérsékletű iszappal történő kezelés. 

 • Több mint 6 ízület 20 perc 10.200 Ft

 • Maximum 6 ízület 20 perc 6.300 Ft

Elektroterápia 4.600 Ft

Négyrekeszes galvánfürdő 4.800 Ft

Ultrahang 5.500 Ft

HIVAMAT - mélyoszillációs terápia 6.300 Ft

Örvényfürdő (kar vagy láb) 4.100 Ft

Pakolás (kén, ritex, PCP, humino) 
(maximum 4 ízület)

5.800 Ft

Egyéni mozgásterápia 25 perc 7.900 Ft

Terápiás masszázs  
(kezelőlappal rendelkezők részére)

20 perc 5.300 Ft

40 perc 7.900 Ft

Medical wellness csomagok

A csomagok az egészségügyi állapotfelmérés díját nem tartalmazzák, azonban 
a kezelésen való részvétel egyészségügyi állapotfelméréshez kötött.

Iszappakolás bérlet 
(több mint 6 ízület) 

5 x 20 perc 46.000 Ft

Víz alatti húzatás bérlet 
5 x 20 perc 28.000 Ft

10 x 20 perc 57.000 Ft

Speciális eszközös terápiák

Lökéshullám terápia (orvosi) 5.900 Ft

Lökéshullám terápia (orvosi) 5 alkalom 26.500 Ft

Bemer mágnes terápia 4.900 Ft

SZAKORVOSI VIZSGÁLATHOZ NEM KÖTÖTT  WELLNESS KEZELÉSEK

Mozgásterápiás szolgáltatások

Hidegterápiás kompressziós kezelés 5.900 Ft

Hullámmasszázs terápia 5.900 Ft

Denevérpad használata 
szakmai konzultációval  Speciális gerincnyújtó orvosi eszköz, mely 
lehetővé teszi számos degeneratív gerincelváltozás gyógyítását és 
kezelését. Prevenciós céllal is használható.

20 perc 6.000 Ft

Spineliner 
gerinc állapotfelmérés + kezelés 

25 perc 9.500 Ft

Dorn terápia 50 perc 10.600 Ft

Alternatív szolgáltatások

Sonoterápia 
Egyénre szabott hangterápia, mely az egész érrendszerre hat.  A kezelések pulzáló, alacsony 
frekvenciájú, speciális rezgésű hanghullámokkal történnek.

Sonoterápia 1 alkalom 20 perc 8.900 Ft

Sonoterápia 5+1 alkalom 6 x 20 perc 44.500 Ft

Sonoterápia 10+2 alkalom 12 x 20 perc 89.000 Ft

Variációk iszapra

Iszapos, gyógynövényes hátkezelés 
A hátat gyógykrémes iszappal masszírozzuk, majd gyógynövény-
főzetbe áztatott, forró kendővel borogatjuk és takarjuk. 20 perc 
pihenés után letöröljük az iszapos borogatást és gyógykrémmel 
átsimítjuk a bőrt.

40 perc 7.600 Ft

Wellness iszapgöngyölés 
Az eljárás során az egész testfelületet (talpak, nemi szervek, nyak 
és fej kivételével), vékony rétegben bekenjük hévízi gyógyiszappal, 
majd vékony fóliával takarjuk. A kezelés hatására javul a bőr anyag-
cseréje, megindul a méregtelenítés a bőrön keresztül. Az iszapban 
található ásványi anyagoknak köszönhetően a bőr puha tapintású, 
selymes érzetű lesz.

20 perc 9.500 Ft

Wellness iszappakolás
 - beleegyező nyilatkozattal  (maximum 4 ízület)

20 perc 6.000 Ft

Wellness iszappakolás bérlet 
- beleegyező nyilatkozattal (maximum 4 ízület) 

5 x 20 perc 27.000 Ft

Masszázskezelések

Hévízi iszapmasszázs 
A masszázs során a hévízi gyógyiszap hatóanyagai a bőrt puhává és 
bársonyossá varázsolják, méregtelenítik és ellazítják a testet.

20 perc 8.600 Ft

Masszázskezelések

Individuális masszázs 
Mindenki egyedi teremtés és ennek megfelelően egyedi, csak rá jellemző módon használja a 
testét. Így a masszázskezeléseket sem lehet egy kaptafára végezni. A masszázs során terapeutáink 
az egyén izomzatának és állapotának legjobban megfelelő technikával és erősséggel dolgoznak a 
legjobb eredmény elérése érdekében. Választható gyógykrémmel vagy olajjal.

Résztestmasszázs:  
hát-karok vagy lábak-csípő

20 perc 5.300 Ft

Egésztestmasszázs:  
hát-karok-lábak-csípő

40 perc 8.700 Ft

Individuális masszázs bérlet
5 x 20 perc 24.000 Ft

5 x 40 perc 39.000 Ft

Manager masszázs (mélyszöveti masszázs) 
A stressz, a számítógép mögött végzett munka  fokozottan igénybe 
veszi a nyak-váll-hát izomzatát. A mélyszöveti masszázs célja a 
krónikus izomfeszülés miatt letapadt izomzat oldása, lazítása. A lassú, 
mélyreható fogások segítik a gyulladást okozó anyagok eltávolítását.

20 perc 7.500 Ft

Betegségspecifikus masszások 
Orvosi javaslatra és saját felelősségre igénybe vehető speciális 
masszázsok a felsorolt betegségek állapotának javítására: csípőízü-
leti kopás, csípőízületi TEP, Morbus Bechterew.

40 perc 9.300 Ft

Kedvezményes csomagajánlataink

Spa Regenerációs csomag 
Csomag tartalma: szakorvosi tanácsadás, 5 terápiás kezelés 
(max. 2 kezelés típusonként)

36.000 Ft

Spa Rekreációs csomag 
Csomag tartalma: szakorvosi tanácsadás, 10 terápiás kezelés 
(max. 3 kezelés típusonként)

64.200 Ft

Nymphaea 1 hetes rekreációs csomag 
Csomag tartalma: szakorvosi tanácsadás, 10 terápiás kezelés 
(max. 3 kezelés típusonként) 
10 óra (+2 óra ingyen) Tófürdő belépőjegy

74.200 Ft

Nymphaea 2 hetes reaktiváló csomag 
Csomag tartalma: szakorvosi tanácsadás, 20 terápiás kezelés 
(max. 6 kezelés típusonként) 
20 óra (+4 óra ingyen) Tófürdő belépőjegy

138.500 Ft

Kozmetika Adrienne Feller

Aromazen arcmasszázs  
A bőr állapotának megfelelő Aromazen fyto esszenciával és krémmel 
történő nyugtató arcmasszázs.

30 perc 7.200 Ft

Rose de Luxe mandala arcmasszázs 
A különleges masszázstechnikának köszönhetően, melynek során 
rózsakvarc és hegyikristály pálcákat is használunk, a vendég mélyen 
ellazul, így olyan bőrregeneráló hormonok szabadulnak fel (oxitocin, 
endorfin), melyek hatására a bőr megfiatalodik és élettel telivé válik. 
A lifting hatásról pedig a damaszkuszi rózsa illóolaja gondoskodik.

40 perc 8.500 Ft

Up & Up lifting arcmasszázs 
Lifting hatású, speciális arc-, nyak- és dekoltázsmasszázs az Ad-
rienne Feller metódus szerint, mely feszesíti a bőrt  és serkenti a 
vérkeringést.

40 perc 8.500 Ft

Vitalenne arckezelés 
Az érett bőr kezelésére. Intenzív regeneráló és relaxáló masszázst 
tartalmazó, a bőrt sejtszintig élénkítő program. A balzsamos szuhar 
és fehér mirtuszkivonat serkenti a kollagén termelést.

70 perc 14.400 Ft

Rose de Luxe Mandala luxusrituálé 
A tökéletes flow élménye, két káprázatos masszázs és a damaszkuszi 
rózsa varázslatos erejével. Különleges, drágaköves kényeztetés a 
luxus jegyében. A rituálé során ránctalanító, sejtregeneráló, tápláló 
hatóanyagokat juttatunk a bőrbe és nyugalmat a lélekbe.

100 perc 16.400 Ft

ÚJ Stimulenne luxusrituálé 
Speciális növényi kivonatokkal végzett különleges relaxációs kezelés, 
melynek eredménye az örömmel telt lélek és a hatóanyagok által 
életre keltett bőr.

100 perc 17.800 Ft

Cleanenne arckezelés 
Megtisztulásra vágyó bőr kezelésére. A vadlevendula, zsálya és 
vadrózsa kivonat tisztít és hidratál. Méregtelenítő, különleges tisztító 
program a problémás bőrre és a tavaszi megtisztulás idején a többi 
bőrtípusra is.

100 perc 18.000 Ft

Kiegészítő kozmetikai kezelések

Szempillafestés (Orena) 30 perc 2.500 Ft

Szemöldökfestés (Orena) 20 perc 2.500 Ft

Szemöldökigazítás - csipesszel 15 perc 2.000 Ft

Szempillantás (3 az 1-ben) (Orena) 40 perc 6.500 Ft

Gyantázás

 - Bajusz 10 perc 1.500 Ft

 - Arc 20 perc 2.000 Ft

 - Hónalj 20 perc 2.200 Ft

 - Kar 20 perc 2.900 Ft

 - Térdig láb 20 perc 3.200 Ft

 - Bikinivonal 30 perc 3.500 Ft

 - Végig láb 50 perc 5.900 Ft

Lábápolás

Pedikűr 
Klasszikus kézi pedikűr, fertőtlenítős lábáztatás, körmök rövidítése 
és formázása, bőrkeményedések eltávolítása, átkrémezés. 

50 perc 5.300 Ft

Terápia árlista

Az árak és a nyitvatartás megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Érvényesség: 2022. 04. 01-től visszavonásig.


