Wellness centrum
ceník 2018

Užijte si nerušený relax v Martinicích
SPA

KOMPLET SPA

Sauna, parní lázeň, infrakabina, bazén s protiproudem, Kneippův chodník
Každá další hodina

300,- Kč/os.

120 min.

50,- Kč/os.

Bazén s protiproudem, Kneippův chodník
Sauna, Parní lázeň
Infrakabina
Jakuzzi vana
Sunsky – solární louka

130,- Kč/os.
150,- Kč/os.
60,- Kč/os.
40,- Kč
30,- Kč/os.

60 min.
90 min.
20 min.
15 min.
5 min.

Privátní kabina s VIP občerstvením (sekt, ovoce, minerálky)

600,- Kč

60 min.

4900,- Kč

60 min.

Rezervace celého SPA CENTRA
Děti do 12 let v doprovodu dospělých ZDARMA.
Pro skupiny 5 a více osob rádi připravíme speciální cenu.
PERMANENTKA SAUNA 10 VSTUPŮ (á 90 min.)

1200,- Kč

PERMANENTKA KOMPLET SPA 10 VSTUPŮ (á 120 min.)

2400,- Kč

MASÁŽE

Klasická masáž – záda a šíje
Klasická masáž – celková
Čokoládová masáž – celková
Medová masáž – záda a šíje
Masáž lávovými kameny
Masáž lávovými kameny
Aromamasáž éterickým olejem - celková

440,- Kč.
750,- Kč
1200,- Kč
480,- Kč
520,- Kč.
890,- Kč
990,- Kč

30 min.
60 min.
60 min.
30 min.
30 min.
60 min.
60 min.

Na Váš pobyt se těší kolektiv EQUITANA HOTEL RESORTU
www.equitana.cz

Kontakt pro rezervace: recepce@equitana.cz I +420 602 501 918
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PÉČE O RUCE
Standardní ošetření rukou

350,- Kč

30-45 min.

Standardní ošetření rukou vč. leštění a výživy nehtů (P-shine)
Lázeň, hydratace pokožky, ošetření okolí nehtů, P – shine, na závěr aplikace
regeneračního krému.
Přednosti P-shine jsou v dlouhodobém účinku a nenáročném udržován í stálého
a vysokého lesku ošetřeného nehtu. Nanášecí hmota se skládá ze včelího
vosku, mateří kašičky, křemičité hlinky, parafínu, panthenolu a vitamínů A, E, H
a provitamínu B5.

490,- Kč

45 min.

Standardní ošetření rukou vč. parafínového zábalu
Lázeň, hydratace pokožky, ošetření okolí nehtů, parafínový zábal. Na závěr
aplikace regeneračního krému.
Parafínové zábaly se používají také v kosmetickém průmyslu pro výživu
a zjemnění kůže rukou, loktů. Mezi nejoblíbenější patří zábaly rukou.
Po parafínové kúře jsou hladké a jemné, zbavené odumřelých buněk a suchých
šupinek kůže.

650,- Kč

45 min.

450,- Kč

45 min.

780,- Kč

45-60 min.

1200,- Kč

60-90 min.

420,- Kč

30 min.

Úprava tvaru nehtů, lázeň , ošetření okolí nehtů, aplikace krému. Masáž rukou
nebo lakování.

PÉČE O NOHY
Klasická péče o nohy

Lázeň, odstranění ztvrdlé kůže, ošetření nehtů jejich okolí, aplikace regeneračního
krému. Na závěr masáž nohou nebo lakování nehtů.

PÉČE O PLEŤ
Klasické ošetření pleti

Odlíčení, maska, úprava obočí, čištění pleti ultrazvukovou špachtlí, masáž obličeje,
peeling, maska dle typu pleti, závěrečné ošetření krémem - odpočinek

Nadstandardní ošetření pleti

Odlíčení, maska, úprava obočí, čištění pleti ultrazvukovou špachtlí, masáž
obličeje a dekoltu, peeling, zapracování séra/masky ultrazvukovou špachtlí,
maska, závěrečné ošetření krémem - odpočinek

Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí

Odlíčení pleti, maska, čištění ultrazvukovou špachtlí, zklidňující maska, závěrečné
ošetření krémem - odpočinek

Na Váš pobyt se těší kolektiv EQUITANA HOTEL RESORTU
www.equitana.cz

Kontakt pro rezervace: recepce@equitana.cz I +420 602 501 918

