Rozšířená nabídka lázeňských procedur s použitím minerální
vody z termálních pramenů
Koupel s eukalyptem - je určena k léčbě furunkulózy, flegmón a radikulitisu.
Koupel velmi dobře uvolňuje dýchací cesty a také pomáhá zklidnit nervový systém.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinná koupel – uvolňuje, zmírňuje nervové a svalové napětí, posiluje cévy,
stimuluje krevní oběh, zlepšuje látkovou výměnu. Koupel hydratuje a zjemňuje
pokožku, zlepšuje její strukturu a barvu. Vana má také omlazující a anticelulitidní
účinek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupel s odvarem z pelyňku - zlepšuje krevní oběh, má posilující účinek na
nervový systém. Odstraňuje únavu a nervové napětí. Koupel je vhodná pro nervózní,
lehce unavené lidí a pacienty s furunkulózou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konopná koupel - je vhodná při suché, drsné pokožce. Konopná koupel má
omlazující účinky na kožní alergie, ekzémy, zjemňuje pokožku a uklidňuje ji. Obsahuje
glycerin, sůl z Mrtvého moře a levanduli, působí tedy i relaxačně.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antirevmatická koupel - zlepšuje zdravotní stav při revmatickém onemocnění
(bolesti svalů, zad, ramen a rukou), pomáhá při artróze, svalové křeči a svalové únavě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirná koupel – pomáhá k odstranění kožních problémů a dlouhodobých problémů s
klouby, stejně jako při přebytku cholesterolu v těle a při vysokém krevním tlaku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena – 780 CZK

Ovesná koupel – je vhodná při ekzému, psoriáze, vyrážce, suché kůži, spálení
sluncem, svědění, po bodnutí hmyzem. Při jakémkoliv podráždění pleti - doporučujeme
vyzkoušet ovesnou koupel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pivní koupel – nabízí uklidňující účinek na pokožku, vlasy a svaly, zlepšuje krevní
oběh a odstraňuje škodlivé látky z těla.

Cena – 780 CZK

Masáž na vodním lůžku VelusJet

Procedura HydroJet je mechanická masáž na vodním lůžku se systémem řízených
vodních trysek. Provádí se 20 minut celotělově nebo s možností vynechání
problematických lokalit.
Mezi hlavní účinky patří:
 zlepšení stavu pohybového aparátu, zmírnění bolesti
 relaxace po fyzické i psychické zátěží s navozením harmonické rovnováhy
v organismu
 zlepšení metabolismu, prokrvení tkání, odplavení škodlivých látek jako
prevence vzniku civilizačních chorob

Cena – 700 CZK

