
C E N Í K

SANATORIUM EUROPA

Pod Doubravkou 13

415 01 Teplice

TEL: 603 501 306, 417 532 672

www.sanatoriumeuropa.eu

e-shop: zdraviapuvab.cz

Ceník platný od: 1.2.2023

LÉKAŘSKÉ SLUŽBY:

KOŽNÍ ORDINACE:

Léčebná dermatologie, Dermoestetika

Vlasová terapie,  Flebologie (žilní)

Lékařská kosmetika, Fototerapie

OSTATNÍ SLUŽBY:

KOSMETIKA DÁRKOVÉ POUKAZY

DEPILACE PRODEJ SPECIÁLNÍ KOSMETIKY

PÉČE O RUCE + parafín

KOUPELE

TĚLOVÉ ZÁBALY

MANIKÚRA

PEDIKÚRA + SPA KŘESLO

HUBNUTÍ POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

LED TERAPIE (FOTOTERAPIE)

MASÁŽE:

- Thajské masáže

- Rekondiční masáže

- Sportovní masáže

- Masáž plosky nohou a nártu

- Masáž problematických míst

- Kosmetická masáž

- Masáž hlavy a krku indická

- Masáže lávovými kameny

- Relaxační masáže

- Antická masáž



KOŽNÍ, CHIRURGICKÁ,

FLEBOLOGICKÁ ORDINACE

ESTETICKÁ DERMATOLOGIE

Komplexní vstupní vyšetření, registrace, stanovení léčebného plánu u dětí a dospělých,
výuka(edukace) rodičů dětí 500 Kč

Kontrolní vyšetření 350 Kč
Kontrolní vyšetření kožních znamének 500 Kč

Diatermokoagulace
(rozrušení, odstranění  pomocí elektrického proudu)
Pavoučkové névy, rozšířené žilky, drobné bradavice, fibromy, ojedinělé chlupy) od 350 Kč
Kyretáž  (odstranění projevů ostrou chirurgickou lžičkou)
Bradavice, stařecké bradavice (verrucae seborhoicae)
Odstranění chir.lžičkou nebo kyretou do 5 projevů od  300 Kč
Odstranění chir.lžičkou nebo kyretou nad 5 projevů od  500 Kč

Lokální znecitlivění – anestezie
(dle množství, vč. materiálu)                                                                                           od 50 Kč
Aplikace krému EMLA (místní znecitlivění)
(dle rozsahu) od 100 Kč

Chirurgické odstranění névů a jiných kožních útvarů
Kožní excize malá do 1,5 cm 1500 Kč
Každý další útvar 800 Kč
Histologické vyšetření                                                                                                      1000 Kč

Biostimulační  měkký (soft) laser
(Podpora růstu vlasů, zmírnění procesu oparů, keloidy ad. /pouze doplňující léčba/)
Ošetření 5 min. 50 Kč

Mezoterapie (aplikace účinné látky drobnými injekčními vpichy do střední části kůže)
Vlasová mezoterapie (choroby vlasů, vypadávání vlasů)
Ošetření standard  (Dermaheal HL) 800 Kč
Ošetření výtažky z kmenových buněk   (STE´M serum)                                        1350 Kč
Ošetření standard s fototerapií                                                                                       1150 Kč



Chemický peeling

Odstraňování kožních nerovností, pigmentací, jizev, aktinických keratóz (drsné papule

na místech vystavených slunci) chemickou látkou  (AHA nebo jiné látky) - dle použitého materiálu

Celý obličej od 1200 Kč

Vyhlazování vrásek, rejuvenace, omlazování, výplně - dle použitého materiálu

Ošetření kyselinou hyaluronovou                                                                              od 6800 Kč /1 ml /

Plazmaterapie                                                                                                                           6000 Kč

Microneedling mezoterapie (tzv.mikrojehličkování)                                            od 850 Kč/ 1 ošetř.

Microneedling mezoterapie (tzv. mikrojehličkování) + HA                                od 950 Kč / 1 ošetř.

Microneedling mezoterapie (tzv. mikrojehličkování) vč. krku                          1350 Kč / 1450 Kč + HA

Flebologické vyšetření

(vyšetření funkce žil a určení vhodnosti léčby)

Vstupní a diagnostické cévní vyšetření přístrojem DOOPLER 1 900 Kč

Sklerotizace (spotřeba ampulky a materiálu) – dle použité látky od 500 Kč/ 1 ampulka

LÉKAŘSKÁ KOSMETIKA:

Ošetření aknózní pleti                                                                                               od  750 Kč

Hydratační péče                                                                                                                820 Kč

Sensicare (pro pacienty s velmi jemnou, citlivou pletí i s atopickým ekzémem)   750 Kč

Doplňková péče:

Ultrazvukové čištění pleti (profesionální špachtle s vysokou frekvencí impulsů, šetrné a důkladné čištění pleti)

380 Kč

Fototerapie ( LED light therapie )

Samostatná procedura  30´                                                               350 Kč

Jako doplněk při kosmetickém ošetření zvýhodněná cena   200 Kč



KOSMETIKA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A DEKOLTU

Používáme dermokosmetické
produkty

na přírodní bázi + s léčebným efektem
z produkce řecké kosmetologické

firmy Tzimas Cosmetics.

1)  Základní oš.pleti
-povrchové čištění pleti
-enzymatický peeling - peelingová maska
-hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí
-pleťová maska (dle typu pleti)
-závěrečná péče

Doba ošetření: 45 - 60 minut             Cena: 560,- Kč

2) Ošetření pleti pro muže (vhodné pro všechny typy pleti)

- Základní ošetření pleti  (viz 1) plus:
-úprava obočí včetně aplikace očního séra
-aplikace pleťového séra
-pleťová maska dle typu pleti
-částečná masáž obličeje

Doba ošetření: 45 - 60 minut                      Cena: 610,- Kč

3) Ošetření pleti „Lux“ (vhodné pro všechny typy pleti)

- Základní ošetření pleti  (viz 1) plus:
-úprava + barvení obočí
-aplikace očního séra
-aplikace pleťového séra

-depilace voskem horní ret
-pleťová maska dle typu pleti
-masáž obličeje, krku a dekoltu

Doba ošetření: 60 - 90 minut                  Cena: 760,- Kč



4) Ošetření pleti  „Komfort“

- Základní ošetření pleti  (viz 1) plus:
-liftingový zábal dekoltu a krku
-úprava a barvení obočí vč. aplikace očního séra
-barvení řas
-depilace voskem horní ret
-aplikace pleťového séra
-pleťová maska dle typu pleti
-masáž obličeje, krku a dekoltu + mikromasáž očního okolí

Doba ošetření: 90 minut                     Cena: 860,- Kč

5) Královské křišťálové ošetření
Speciální procedura s čistými křišťály pro pokožku obličeje, krku a dekoltu
 - Čištění pleti přípravkem Multi Herbal Skin
- Peeling a peelingovou masku
- Ošetření očního okolí pomocí Herbal Eye Gel Maska
- Ošetření speciální Liftingovou maskou
- Křišťálová masáž a masáž nohou
- Sérum s kyselinou hyaluronovou
- Závěrečný krém pro hlubokou hydrataci Hyaluronic Cream for Deep Moisturization

Doba ošetření: 90 -100 minut                     Cena: 1250,- Kč

Liftingová péče                                                                                                                     910 Kč

Bust Lifting (anti-aging dekolt/poprsí)                                                                      480 Kč

Anti –aging a Anti-sagging  (proti vráskám a povadlé pleti) 1180 Kč

Speciální Liftingové ošetření                                                                                        1250 Kč

OŠETŘENÍ ZAD:
 
- povrchové čištění pleti 
- enzymatický peeling 
- hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí
- pleťová maska
- závěrečná péče 

Doba ošetření: 45- 60 minut                     Cena: 580,- Kč



DALŠÍ KOSMETICKÉ SLUŽBY:
Samostatně: Při kosmetickém ošetření:

Úprava obočí  (vč.aplikace očního séra) 100 Kč                                      50 Kč

Barvení obočí 100 Kč                                      50 Kč

Barvení řas 100 Kč                                       50 Kč

Komplet úprava obočí+barvení obočí a řas 270 Kč

DEPILACE VOSKEM:

Depilace horního rtu nebo dolního rtu 100 Kč      (při kosmetickém ošetření: 50 Kč)

Depilace brady od 100 Kč      (při kosmetickém ošetření: 50 Kč)

Depilace třísel nebo podpaží od 180 Kč

Depilace celých rukou 260 Kč

Depilace lýtek nebo stehen 290 Kč

Depilace bikini                                                         450 Kč

Depilace celých nohou 500 Kč

Depilace "Brazílie"                                                  690 Kč

Depilace zad od   360 Kč

ENZYMATICKÝ PEELING + peelingová maska 140 Kč

PLEŤOVÉ MASKY (doba ošetření 20 min) 220 Kč

KOSMETICKÁ MASÁŽ obličeje, krku a dekoltu + mikromasáž očního okolí 390 Kč

LASH LIFTING ŘAS: 780 Kč

LASH LIFTING OBOČÍ: 670  Kč

LASH BOTOX 100 Kč



Fototerapie (ošetření pleti LED světlem):
cesta ke zlepšení široké škály problémů a nedokonalostí pokožky

FOTOTERAPIE je založena na působení světla o určité vlnové délce prostřednictvím LED diod. Světlo je
absorbováno na buněčné úrovni, což má zásadní významný efekt na pokožku. Světelná LED terapie je
navíc dobře hodnocená pro příznivé účinky na psychiku, ceněné obzvláště v podzimních a zimních
měsících.

Doporučený počet ošetření: Vzhledem k šetrnosti metody lze provádět až třikrát týdně (s odstupem
min. 48 hodin), zvláště u zralé pleti se doporučuje program deseti návštěv. Fototerapie se může
podstupovat samostatně, ale může lze také kombinovat s jinými kosmetickými procedurami pro posílení
výsledků.

LED LIGHT OBLIČEJOVÁ MASKA

Přístroj LED LIGHT FACE MASK SKIN pro všechna ošetření obličeje (redukce
vrásek, akné, skvrn nebo zčervenání / regenerace a omlazení / zefektivnění
výsledků ručního nebo přístrojového kosmetického ošetření). LED maska může
být využívána na omlazení pleti, ale i úlevu od bolesti. Zvyšuje průtok krve,
podporuje hojení ran, stimuluje produkci kolagenu a elastinu. Ošetřuje akné v
mírném i pokročilém stádiu. Je účinná i jako následná péče po ošetření laserem
či ošetření s použitím jehel. Aplikace je neinvazivní a bezbolestná, nejsou

známy žádné vedlejší účinky.

10 min          cena:   60 Kč          Balíček 10 ošetření:   400 Kč (=  40 Kč/1 ošetření)

20 min          cena: 100 Kč          Balíček 10 ošetření:    700 Kč (= 70 Kč/1 ošetření)

LAMPA „SKIN BEAUTY MACHINE“

Přístroj, známý svými „kouzelnými světelnými účinky“ díky
biologicky aktivnímu studenému světlo neprodukujícímu vysoké
teplo. Využívá energii frekvence nízkých vlnových délek a
jedinečnou optickou technologii pro péči o pleť. Nemá žádné
vedlejší účinky. Jedná se o specializovaný kosmetický přístroj
poskytující ošetření pokožky vhodné pro všechny druhy pleti.
Jednotlivé druhy LED světla stimulují produkci kolagenu, zvyšují
elasticitu pokožky a hrají důležitou roli při jejím omlazování.
Výrazně napomáhají obnově a ozdravení problematické nebo aknózní pleti, urychlují hojení a
redukci zánětlivých procesů, mají bělící účinky na skvrny, vyrovnávají pleť. Přístroj umožňuje
ošetření větších ploch (obličej + krk, dekolt), ale i problematických míst jinde na těle. (Proceduru
doplňuje ošetření a mikromasáž očního okolí speciálním očním gelem Tzimas Cosmetics.)

10 min          cena: 140 Kč          Balíček 10 ošetření:   1150 Kč (=  115 Kč/1 ošetření)

20 min          cena: 220 Kč          Balíček 10 ošetření: 1600 Kč (= 180 Kč/1 ošetření)



PÉČE O POKOŽKU RUKOU:

1) Parafínová koupel se zábalem

-procedura s léčebnými i estetickými účinky. Lze opakovat bez omezení, doporučuje se alespoň
jedenkrát za měsíc. Výsledkem je zpevnění nehtů, hedvábná a pružnější pokožka, ale i uvolnění
bolestivých a ztuhlých kloubů.

Doba ošetření: cca 20 min                                                       Cena: 200 Kč

 



Koupele
1.Jílová koupel
Příjemná lázeňská procedura – koupel v červeném
minerálním jílu vysoké kvality, který je díky bohatství
minerálů a stopových prvků nenahraditelným
pomocníkem např.:
- v boji s celulitidou a lokálním tukem
- při detoxikaci organizmu a odstraňování únavy
- proti revmatickým bolestem
- pro zkvalitnění pokožky
Doba: 20-30 min          Cena : 350 Kč

2. Detoxikační – léčivá koupel z mořských řas
- dodává tělu nezbytné minerály, stopové prvky, detoxikuje a aktivuje proces zeštíhlení. Zrychluje
krevní oběh, metabolismus a ulevuje od bolesti. Přináší relaxaci a uvolnění. Tento produkt je veden v
registru léků a má medicínsky ověřené účinky na lupénku, ekzémy aj. Kožní problémy
Doba: 20-30 min          Cena: 350 Kč

3. Relaxační koupel s růžovým olejem
Tato koupel je relaxační, uvolňující, i mírně afrodiziakální. Navozuje dobrou náladu a odstraňuje
napětí svalové i psychické. Rozjasní pokožku, dodá ji sametový vzhled a  jemnost
Obsahuje: růžový olej, mandlový olej, santalové dřevo
Doba: 20-30 min          Cena : 350 Kč

4.Protistresová  - chmelová koupel
Výrazně uklidňující koupel, podporuje látkovou výměnu, zmírňuje gastro obtíže a psychické napětí.
Navíc napomáhá regeneraci pokožky a zvyšuje její odolnost proti nepříznivým vlivům vnějšího
prostředí.
Obsahuje: chmel, meduňku.
Doba : 20-30 min          Cena: 350 Kč

5. Tradiční – Egyptská koupel
Napomáhá při bolestech kloubů, vyplavování škodlivin z těla, zvyšuje pohybovou vitalitu a má
příznivé účinky na nervovou soustavu.
Obsahuje : květ ibišku súdánského, jasmín, hloh
Doba : 20 - 30 min          Cena: 350 Kč

6. Vonná olejová koupel
Nejúčinnější a velmi příjemný způsob péče o suchou a citlivou pokožku. Pro tuto koupel, která
obsahuje řecký mandlový olej, si sami zvolíte vůni z řady esenciálních olejů.
Doba : 20 - 30 min          Cena: 350 Kč



TĚLOVÉ ZÁBALY
Jílový zábal     Záda + šíje nebo Nohy     200 Kč

                                                            Celé tělo                                350 Kč

Chilli/skořicový zábal Záda + šíje nebo Nohy     200 Kč

                                                                                       Celé tělo                                350 Kč

Čokoládový zábal Záda + šíje nebo Nohy     200 Kč

                                                                             Celé tělo                               350 Kč

Kokosový zábal Záda + šíje nebo Nohy     200 Kč

                                                                            Celé tělo                               350 Kč

Kávový zábal    Záda + šíje nebo Nohy     200 Kč

Celé tělo                               350 Kč

DOBA OŠETŘENÍ:   cca 30 minut
    



Manikúra

Manikúra Standard (klasická)

- dezinfekce, šumivá bělící lázeň, úprava tvaru a délky nehtu, úprava kůžičky
- zpevňující podlak , lehká masáž rukou
- případně barevný lak

Cena : 330 Kč

Manikúra Wellness ( luxusní)

- dezinfekce, šumivá bělící lázeň, úprava tvaru a délky nehtu, úprava kůžičky
- peeling, výživná maska na ruce, masáž rukou, zpevňující podlak
- případně barevný lak

Cena : 380 Kč

Manikúra pro muže

- dezinfekce, lázeň pro ruce , úprava nehtů a nehtové kůžičky, vyleštění nehtů

Cena : 330 Kč

P- Shine – přírodní japonská manikúra

- úprava nehtů a nehtové kůžičky, výživa mateří kašičkou a vyleštění nehtů perlovým práškem

Cena : 360 Kč

Ošetření rukou parafínovou koupelí + manikúra P-shine

Cena: 530 Kč

Manikúra + Shellac CND lakování

- dezinfekce, úprava tvaru a délky nehtu, úprava kůžičky
- lakování shellac (4 vrstvy se postupně vytvrzují v UV lampě)
- výživný olej, hydratační krém + lehká masáž rukou

Cena : 480 Kč

Odlakování 40 Kč Odlakování shellac 90 Kč



PEDIKÚRA
Základní pedikúra

Jemná čistící lázeň s antimikrobiálními účinky a příjemnou vůní,
odstranění zrohovatělé kůže, zkrácení nehtů+tvarování, krém.

Doba ošetření: 45-50 min vč. namáčení       Cena: 380 Kč

Pedikúra XXL (pro nohy s nadměrně zrohovatělou a problematickou kůží)
Náročnější komplexní ošetření namáhaných či problematických nohou. Součástí ošetření je aplikace
speciálních přípravků (keratolytic roztok Tzimas Cosmetics) pro změkčení zrohovatělé kůže a
závěrečná aplikace speciálního krému s kyselinou hyaluronovou.
Doba ošetření: 60-70 min vč. namáčení     Cena: 450 Kč

Kombinovaná pedikúra
Dezinfekce nohou, nanášení změkčovacího gelu, odstranění ztvrdlé pokožky pilníkem, zkrácení
nehtů + tvarování, ošetření kutikuly a nehtového valu, peeling + maska na nohy, závěrečný krém
Doba ošetření: cca 60 min   Cena: 430 Kč

Wellness Pedikúra
Jemná čistící lázeň s antimikrobiálními účinky a příjemnou vůní, ošetření zrohovatělé kůže
skalpelem, zkrácení nehtů + tvarování, ošetření kutikuly a nehtového valu, peeling  s mořskou řasou ,
speciální krém Tzimas Cosmetics + masáž nohou.
Doba ošetření: 80-90 min vč. namáčení          Cena: 510 Kč

 

Ošetření v masážním SPA křesle
(masáž zad + vířivá lázeň na nohy s LED light terapií)

Masáž + koupel nohou:
Relaxační masáž + antimikrobiální vonná vířivá/LED koupel nohou
80 Kč/10 min, 140 Kč/20 min (Samostatná masáž: 60 Kč/10 min, 120 Kč/20 min)

CENA SPA křesla k pedikúře:
Vířivá/LED koupel nohou při namáčení: 20 Kč
Masáž + vířivá/LED koupel nohou: 50 Kč/10 min, 90 Kč/20 min

CENA SPA křesla k manikúře:
Vířivá/LED koupel nohou: 30 Kč
Masáž + vířivá/LED koupel nohou: 60 Kč/10 min, 100 Kč/20 min
Masáž: 40 Kč/10 min, 70 Kč/20 min



LAKOVÁNÍ

● shellac (odolný gelový lak) v rámci pedikúry 150 Kč
● shellac samostatně 250 Kč

● lakování klasické 70 Kč

● odlakování 40 Kč
● odlakování shellac 90 Kč

 SAMOSTATNÁ OŠETŘENÍ

● účinné ošetření mykotických nehtů oreganovým ét. olejem (hlubší zbroušení+aplikace):

100 Kč/palec, á 50 Kč/ostatní prsty (v rámci pedikúry: 50 Kč/palec, á 30 Kč/ost. prsty)

roztok pro domácí použití (30 ml): 150 Kč

● odstranění kuřího oka: 60 Kč (v rámci pedikúry: 30 Kč)
● zábal (kakaový, jílový nebo kokosový) 90 Kč

● peeling 60 Kč

● masáž nohou (15 min) 120 Kč



HUBNUTÍ a FORMOVÁNÍ TĚLA
za pomoci přístrojů

BODYTERM – kombinace tepla a elektrostimulace svalů
- dochází k formování postavy a odstraňování celulitidy v problémových partiích. Vzhledem k
velikosti a počtu destiček lze ošetřovat všechny problémové partie
najednou.
- odstraňuje celulitidu, tvaruje a zpevňuje  ochablé partie
- ošetřované partie: břicho, boky, stehna, hýždě, kolena, paže
- doba ošetření 50 min
- doporučená aplikace: 2 – 3x týdně , 5 – 10 ošetření
CENA: 420 Kč                  BONUS: 5 + 1 ošetření zdarma

Termosauna + SLIM EXPRESS SERUM
PROCEDURA OBSAHUJE: jemnou masáž problematických míst speciálním přípravkem Slim
Express Serum (10-15 min),  termolipolytické ošetření (termosauna) (30 min)
DOPORUČENÁ FREKVENCE OŠETŘENÍ: 1. a 2. týden: 2 ošetření, 3. a 4. týden: 1 ošetření
Slim Express Serum Tzimas: Speciální sérum pro ošetření těla za účelem boje proti celulitidě, pro
zeštíhlení problematických míst těla a zamezení ochabování těla při ztrátě hmotnosti. Účinné látky:
Výtažky z břečťanu a pupečníku asijského (Centella asiatica) (antiedematózní účinky), ze zeleného
čaje a koňského kaštanu (antioxidanty), mořské řasy (bohaté na stopové prvky), hydrolyzované
mléčné proteiny („rezervoár“ aminokyselin pro skladbu kolagenu a elastinu), vitamín A
(rekonstrukční účinky), vitamín E (antioxidant, hydratační účinky), allantoin (keratoplastické účinky),
Panthenol (hydratační a protizánětlivé účinky)
Termosauna: stimuluje rovnoměrné pocení a s tím spojené vylučování tekutin a škodlivých látek,
urychluje odbourávání tukových zásob, prokazatelně a intenzivně odstraňuje přebytečnou vodu a
otoky, má relaxační účinky díky pocitu tepla, navíc zmírňuje bolesti kostí, kloubů a svalů, výsledky
jsou viditelné již při prvním ošetření. Metoda je bezpečná a bez známých kontraindikací

CENA: 500 Kč BONUS: 5 + 1 ošetření zdarma

OSOBNÍ ANALÝZA NA VÁZE TANITA
- vyšetření v délce cca 15-20 min, kdy se dozvíte, jak je na tom vaše tělo

Program analýzy: tělesná hmotnost, procento tělesného tuku, podíl vody, svalové hmoty, biologický
věk organizmu ad.  Výsledky dostanete v tištěné podobě.

CENA: 60 Kč
K ošetřením Bodyterm a Termosauna: ZDARMA



MASÁŽE
THAJSKÉ

MASÁŽE
Prováděné thajským personálem s prestižními certifikáty

Thajská masáž spočívá v působení síly na tlakové body, uvolňuje svaly, klouby, šlachy,
chodidla, natahuje páteř, a tímto způsobem dosahuje celkového fyzického a psychického
uvolnění.  Tím se liší od  naší  běžné  klasické  masáže,  která pracuje pouze se svaly.

1.  KLASICKÁ MASÁŽ

Působí se na tlakové body, uvolňují se svaly, klouby, chodidla, natahují se šlachy a páteř, masáž
přináší tělu fyzické a psychické uvolnění.

Masérky při masáži používají palce, dlaně, lokty, kolena a chodidla a vyvíjejí účinný tlak
kombinovaný s protahováním a akupresurou tak, aby došlo k odblokování linií energie a k celkové
harmonii těla.

Doba:  60 min 580,-Kč

Doba:  90 min                                                                      830,-Kč

Doba: 120 min                                                                     1030,-Kč

2.  OLEJOVÁ THAJSKÁ MASÁŽ

Tato masáž je mírnější formou klasické thajské masáže, při které se vyvíjí menší tlak na jednotlivé
body těla, které budou podrobeny systematické tlakové masáži od temene hlavy, přes šíji, páteř až
po zádové svaly, pomocí speciálních masážních olejů. Velice příjemné je zakončení, při kterém
dochází k promasírování paží a nohou, a to včetně jednotlivých prstů.

Doba:  60 min 720,-Kč

Doba:  90 min                                                                        1020,-Kč

Doba: 120 min                                                                       1320,-Kč



3.  KRÁLOVSKÁ THAJSKÁ MASÁŽ

Tato masáž je kombinací tradiční thajské a olejové masáže obohacená o přikládání speciálních
horkých bylinných sáčků na místa, kde proudí energie. Thajské bylinky a koření obsažené v sáčcích
napomáhají dokonalému uvolnění a účinnému odbourávání stresu. Po této masáži se budete cítit
jako znovuzrození.

Doba:  90 min                                                                      1320,-Kč

Doba: 120 min                                                                     1570,-Kč

4.  THAJSKÁ MASÁŽ ZAD A ŠÍJE

Tato masáž uvolňuje napětí v horní části zad, hlavy, ramen a šíje. Různými tlaky a hmaty se
masírují akupresurní body které se stimulují a tím dochází k uvolnění napětí a odstranění stresu.

Doba: 30 min                                                                       360,-Kč

Doba: 60 min                                                                       580,-Kč

5.  THAJSKÁ MASÁŽ NOHOU

Tato masáž stimuluje reflexní body jednotlivých orgánů na chodidlech a je spojená s masáží
svalů, lýtek a uvolnění jednotlivých prstů na nohou, která účinně působí na psychiku a odbourání
stresu.

Doba: 30 min                                                                     360,-Kč

Doba: 60 min                                                                     580,-Kč

6. THAJSKÁ MASÁŽ ZAD A ŠÍJE - SPECIÁL

Masáž bylinnými měšci
Přínos v masáži bylinnými měšci spočívá v uvolnění ztuhlého svalstva a ulevuje od bolesti kloubů.
Masáž uvolňuje napětí v horní části zad,hlavy,ramen a šíje.

Doba: 60 min                                          650,-Kč



T H A J S K É    M A S Á Ž E  -  S P E C I Á L
 

 THAJSKÁ MASÁŽ TEPLÝM KOKOSOVÝM OLEJEM
 (relax + omlazení pokožky)

 Relaxační a zkrášlující masáž nahřátým bio kokosovým olejem. Jemnější typ masáže, který je zároveň
cíleným a účinným hydratačním ošetřením pokožky, kterou zanechává hedvábně jemnou a pružnou.

 Celkem: 60 minut          Cena: 760 Kč

 THAJSKÝ REGENERAČNÍ BALÍČEK
 (očista a omlazení pokožky + rekondice těla)

 Úvodní peelingová masáž těla je šetrným a příjemným způsobem očistné kúry, která odstraňuje
odumřelé buňky a nečistoty pleti, ale také povzbuzuje mysl a přináší pocit svěžesti. Celotělová maska
zajišťuje hlubokou regeneraci a výživu pokožky. Účinek očistné a výživné kúry významně posiluje 60
minutová olejová masáž, která je zároveň skvělou rekondicí pro tělo i psychiku.

 Celotělový peeling 30 min  +  Celotělová maska 30 min  +  Olejová masáž 60 min
 Celkem: 120 min          Cena: 1100 Kč

 THAJSKÉ PROHŘÍVACÍ KÚRY
 (peeling + masáž teplým olejem)

 Úvodní peelingová masáž je šetrným a příjemným způsobem očistné kúry, která odstraňuje
odumřelé buňky a nečistoty pleti, ale také povzbuzuje mysl a přináší pocit svěžesti. Navíc posiluje
účinky následné tlakové masáže teplým olejem, která výrazně ulevuje od bolestí zad, svalů a kloubů.
Prohřívá, velmi příjemně uvolňuje tělo a napomáhá odstranění únavy, nahromaděného stresu a
napětí organismu.

 T.P.K.  1
 Celotělový peeling 30 min  +  Masáž teplým olejem 90 min

 Celkem: 120 min          Cena: 1200 Kč
 T.P.K.  2

 Infrasauna 15 min   +  Celotělový peeling 30 min   +  Masáž teplým olejem 60 min
 Celkem: 105 min          Cena: 900 Kč

THAJSKÝ PEELING CELÉHO TĚLA
Celkem: 30 min           Cena: 320 Kč

THAJSKÉ OMLAZUJÍCÍ RITUÁLY
T.O.R.  1

Celotělový peeling 30 min  +  Masáž obličeje olej/wood (masážní dřívko) 30 min  +  Olej. masáž 60
min

Celkem: 120 min          Cena: 1100 Kč
T.O.R.  2

Obličejová masáž olej/wood (masážní dřívko) 30 min
Masáž zad a šíje 30 min

Celkem: 60 min          Cena: 600 Kč

OMLAZUJÍCÍ THAJSKÁ MASÁŽ OBLIČEJE + HLAVY
Celkem: 30 min          Cena: 320 Kč

THAJSKÁ MASÁŽ CHODIDEL + LÝTEK (s masážním dřívkem)
Celkem: 30 min          Cena: 320 Kč



Rekondiční masáže

Klasické masáže, které se zaměřují především na masírování svalů nejvíce zatěžovaných partií
těla a věnují se celému tělu klasickými technikami. Napomáhají jak udržení tělesné kondice,
tak zlepšení celkového vzhledu. Jsou velmi účinným prostředkem proti fyzické a psychické
únavě.

Částečná – 30 min (nohy a hýždě /ruce a šíje /záda a šíje/masáž břicha):    300 Kč

Celé tělo – 60 min:   570 Kč          90 min:   700 Kč

Masáž plosky nohou a nártu

20 min / 190 Kč

Masáž hlavy indická

30 min / 250 Kč

Masáž lávovými kameny

Speciální masážní technika využívající účinky tepla lávových kamenů - odbourává stres a napětí a

dlouhodobě uvolňuje tělo i mysl, ulevuje od bolesti kloubů, unavených svalů, bolesti v zádech nebo

ztuhnutí v oblasti krční páteře, uvolňuje ztuhlé svaly, bloky, křeče. Přikládání lávových kamenů

obnovuje energii celého těla, čímž zrychluje metabolismus. Relaxační účinek masáže působí

pozitivně na psychiku, efektivně zklidňuje organismus vystavený vypětí a stresu

Ceny:
Záda+šíje (30 min): 380 Kč Paže+šíje (30 min): 380 Kč

Nohy (30 min): 380 Kč Celé tělo (60 min): 610 Kč

Celé tělo (90 min): 810 Kč



Relaxační masáž

(masáž vhodná i pro děti od 9 let)

Záda+šíje - 20 min / 220 Kč, Nohy - 20 min / 220 Kč, Ruce - 20 min / 220 Kč

Částečná nebo celková masáž  40 min / 420 Kč, Celková masáž - 60 min / 560 Kč

Antická masáž

Velmi příjemná a účinná celostní masáž, založená na dodnes uznávaných metodách

starořeckých lékařů (Hippokrates a jeho škola), kteří považovali masáže za nedílnou

součást medicíny a poukazovali také na významný preventivní účinek masírování těla.

Sestává z několika fází a kombinuje několik technik:

1) „Suchá“ masáž (uvolnění a prokrvení těla), 2) Masáž magnesiovým pudrem za použití měkkých

kartáčů (stimulace kožní mikrocirkulace +příznivé účinky hořčíku pro správnou činnost svalů a nervů,

zmírnění příznaků únavy), 3) Masáž mandlovým olejem (kombinace masáže klasické, reflexní a

masáže jednou baňkou), 4) Masáž hlavy (v antice nazývaná „tření smutku“ díky pozitivnímu

působení na hladinu serotoninu, a tím navození příjemných pocitů)

CENY:

30 min (záda + šíje + paže) : 400 Kč

60 min (celé tělo): 650 Kč

90 min (celé tělo): 900 Kč



Baňková masáž (vakuoterapie)

Ulevuje od bolestí zad a kloubů

Uvolňuje křeče a místní bolesti

Napravuje svalovou ztuhlost a otoky

Pomáhá například i při migréně, únavě organismu či  nachlazení

Intenzivně prokrvuje

Příznivě působí i na vnitřní orgány

Skvělý pomocník v boji s celulitidou

Znatelné výsledky již při prvním ošetření

 CENA:

30 min: 350 Kč 

Doporučený balíček 4 ošetření (v týdenních intervalech) - cena celkem: 1.200 Kč



Dárkové poukazy

Dárek vhodný jak pro muže, tak pro ženy.  Potěšte své blízké

"vstupenkou" k profesionální a citlivé péči o krásu a zdraví!

Poukaz vám vystavíme:

- na služby, které si sami vyberete, a v hodnotě, o které sami rozhodnete

- můžete vybírat ze všech služeb Sanatoria Europa včetně lékařských

- je možné vypsat poukaz na vámi zvolenou finanční částku, za kterou si majitel

poukazu sám zvolí z nabídky služeb

- možnost úhrady z firemních nebo odborových příspěvků

Platnost poukazů: 12 měsíců ode dne zakoupení, v případě nákupu služeb za akční ceny

platnost omezená na 3, popř. 2 měsíce podle druhu akce (vždy vyznačená na poukazu).


