MASÁŽE, ZÁBALY

.......................................................................................................................................................
Aroma masáž částečná (25 min) / celková (50 min)
Lávové kameny částečná masáž (25 min) / celková masáž (55 min)
Tlaková masáž plosky nohy (25 min)
Medová detoxikační masáž (25 min)
Masáž Felicitas (55 min) - tlaková masáž nohou, zábal chodidel a částečná ruční masáž
Teplé pohlazení (50 min) - rašelinový obklad a částečná ruční masáž
Havajská masáž LOMI LOMI (55 min)
Pomerančový sen (55 min) - tělový peeling, zábal a částečná masáž
Čokoládová masáž částečná (25 min)
Skořicový zábal s masáží (55 min)
Vonný parafínový zábal na ruce
Sametový zábal na chodidla
Dětská relaxační masáž (od 6 let, 15 min)
Klasická masáž (50 min / 90 min)

490,- Kč / 890,- Kč
490,- Kč / 890,- Kč
490,- Kč
490,- Kč
950,- Kč
690,- Kč
950,- Kč
950,- Kč
490,- Kč
790,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
290,- Kč
950,- Kč / 1290,- Kč

Francouzská kosmetika THALGO

.......................................................................................................................................................
Indoceane - originální masáž a povznášející tělový zábal (55 min)
Indoceane - sladko-slaný peeling, originální masáž a povznášející tělový zábal (90 min)
Tělový zábal z mořských řas a masáž obličeje a hlavy (55 min)
Tělový zábal z mořských řas a masáž plosek nohou (50 min)
Hedvábné nohy - peeling, masáž nohou (45 min)
Cold Cream Marine - celotělové ošetření s hloubkovým, výživným zábalem (55 min.).

1290,- Kč
1590,- Kč
950,- Kč
950,- Kč
690,- Kč
1 290,- Kč

Španělská kosmetika ALQVIMIA

.......................................................................................................................................................

Ceník procedur
Wellness centrum
Ceník je platný od 1. 6. 2017

Koupelové rituály v měděné vaně s luxusními oleji:
Omlazující koupel Queen of Egypt / Osvěžující citrusová koupel / Aromaterapeutická (20 min)
každá 390,- Kč
Spa rituál Queen of Egypt - celková aromaterapie, celotělový peeling s použitím solí a oleje Queen of Egypt,
detoxikační zábal z bahna, ošetření obličeje, celková aroma masáž (90 min / 120 min)
1 590,- Kč / 1 990,- Kč
Spa Rituál Antistress – celková aromaterapie, celotělový peeling s použitím solí a speciálních olejů,
detoxikační zábal z bahna, ošetření obličeje, celková aroma masáž (90 min / 120 min)
1 590,- Kč / 1 990,- Kč
Rituál radosti – celková aromaterapie, celotělový peeling s použitím solí a speciálních olejů na bázi citrusových
plodů, detoxikační zábal z bahna, ošetření obličeje, celková aroma masáž (75 min / 120 min)
1 490,- Kč / 1 990,- Kč
Tvarující ošetření Silhouette – celotělový peeling, anticelulitidní zábal z bahna,
aktivující a relaxační masáž hlavy, celotělová detoxikační masáž (100 min)
1 690,- Kč
Spa rituál květů – unikátní ošetření pro zklidnění, hydrataci, omlazení a výživu pokožky celého těla a obličeje.
Celotělový peeling solí z Mrtvého moře. Celotělový zábal z mořských řas, masáž obličeje a hlavy
a celotělová aroma masáž (90 min / 120 min)
1 590,- Kč / 1 990,- Kč
Luxusní relaxační masáž obličeje, dekoltu a hlavy – obličej a dekolt je masírován panenským olejem
z pšeničních klíčků a hlava rozmarýnovou tinkturou (25 min)
550,- Kč
Rituál krásy a mládí - celotělový rituál krásy s použitím luxusně čisté kosmetiky.
Holistické ošetření čerpající z dávného úmění alchymie, aromaterapie a přírodní medicíny zaměřené
na odtranění známek stárnutí pokožky těla i pleti obličeje (120 min)
1 990,- Kč
OSTATNÍ SLUŽBY

.......................................................................................................................................................

PODĚBRADY

Saunový minisvět (finská sauna, parní kabina; bio sauna; Kneipův chodníček) - 1 vstup (90 min)
Privátní pronájem saunového minisvěta - max. 16 os. (60 min)
Permanentka do saunového minisvěta (10 x 90 min)
Bazén s whirlpoolem (60 min) max. 12 osob
Bazén - permanentka na 10 vstupů

300,- Kč
3 000,- Kč
2 700,- Kč
690,- Kč
5 900,- Kč

Všechny uvedené procedury poskytujeme osobám starším 18ti let a nejsou vhodné pro těhotné ženy.
Spa Hotel Felicitas****, nám. T.G.M. 1437/III, 290 01 Poděbrady
tel: 325 605 200, e-mail: felicitas@laznefelicitas.cz, www.spahotelfelicitas.cz

