
BALANCE MASÁŽ

Ať už potřebujete pomoci od bolesti,  

uvolnění svalů po tréninku či jen lehké 

pohlazení v podobě aromaterapie, Balance 

masáž je ta správná volba. Jedná se  

o individuální masáž šitou klientovi na míru, 

dle jeho specifických potřeb a požadavků.

TĚHOTENSKÁ MASÁŽ

Masáž je vynikající pro nastávající maminku  

i miminko. Dochází ke zmírnění zadržování 

vody v těle, uvolňuje napětí ve svalech 

a kloubech způsobené vyšší hmotností. 

Doporučujeme od 2.trimestru nerizikového 

těhotenství.

DĚTSKÁ MASÁŽ 

Velmi jemná uklidňující masáž vhodná pro 

děti od 5ti let. Masáž je prováděna šetrným 

přírodním olejem značky Alqvimia, který  

je vhodný i pro dětský věk.

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Jemná technika bez oleje která podporuje 

odvodňující procesy, pomáhá tělu zbavovat  

se škodlivin a povzbuzuje tak celkovou  

imunitu. Provádí se mírným tlakem 

na lymfatický systém kůže a podkoží na 

celém těle.

RITUÁL KRÁLOVNA KLEOPATRA / 
QUEEN OF EGYPT

Jedinečný celotělový rituál využívající pouze 

čistě přírodní přípravky vyrobené dle zákonů 

alchymie a aromaterapie je inspirován 

zkrášlujícími rituály egyptských královen. 

Je založen na vzácných exotických olejích 

s myrhou a kadidlem – nejvíce ceněnými 

látkami starověkého Egypta, přináší 

dokonalé uvolnění  vašemu tělu i duši. 

Nádherná vůně hýčká vaše sebevědomí  

a zvyšuje váš pocit atraktivity. 

Jemný celotělový peeling a celkový zábal 

z mořských řas a vzácných esencí omladí, 

zpevní Vaši pokožku a dodá jí svěží  

vzhled. Omlazující masáž obličeje 

speciálními oleji vyživí vaši pleť. Díky 

relaxační masáži celého těla budete jako 

znovuzrození.

MASÁŽE

TĚLOVÉ RITUÁLY ALQVIMIA

25 min. 595 Kč

50 min. 1 190 Kč

25 min. 590 Kč

50 min. 1 190 Kč

80 min. 1 785 Kč 110 min. 2 380 Kč

50 min. 1 190 Kč

80 min. 1 785 Kč

110 min. 2 990 Kč

RITUÁL SILUETA / 
SILHOUETTE BODY SCULPTOR

Intenzivní tělové ošetření zaměřené  

na formování postavy, zeštíhlení a spalování 

tuků. Zároveň přispívá k celkovému zdraví 

organismu. 

Celotělový peeling s mořskou solí a bylinnými 

esencemi zjemňuje pokožku, omlazuje 

a napomáhá tělu zbavovat se škodlivin.  

Intenzivně zpevňující, zeštíhlující zábal 

z mořských řas tvaruje postavu a vyhlazuje 

reliéf pokožky. 

Rituál zahrnuje také krátkou vedenou 

meditaci, u které necháte odpočinout nejen 

vaše tělo, ale především mysl. Závěrečná 

aromaterapeutická masáž zeštíhlujícími oleji 

posiluje celkový efekt ošetření.

RITUÁL VĚČNÉ MLÁDÍ /  
ETERNAL YOUTH

Luxusní celotělové rejuvenační ošetření  

se zvláštním zaměřením na anti-aging 

a lifting pleti i obličeje. 

Vychutnáte si celotělový peeling s mořskou 

solí a vonnými oleji, intenzivně zpevňující 

zábal z mořských řas, komplexní 

liftingové ošetření pleti prémiovou rejuve- 

nační řadou Eternal Youth (Věčné mládí)  

a závěrečnou aroma masáž těla v podobě 

exkluzivních olejů s omlazujícími účinky.

80 min. 2 290 Kč

110 min. 2 990 Kč platnost od 1. 1. 2021


