
Egészség és vitalitás wellness központ 

Kínálatunk 

Szaunák - finn, infra, párás 
2 óra 

1 óra 

15 € 

10 € 

Jacuzzi 
rendelni min. 1 nappal 

előre 

5 € / fő 

(max. 4 személy) 

Relaxáló masszázs 30 perc 12 € 

 60 perc 24 € 

Sport masszázs 30 perc 12 € 

 60 perc 24 € 

Paraffinpakolás 20 perc 5 € 

Tradicionális kínai Miaomei 

akupresszúra masszázs 
1 óra 24 €/ óra 

Csokoládé masszázs 45 perc 25 € 

JADE masszázságy 

1.Program  - nyujtó és akupresszúra 
masszázs 

40 perc 5 € 

2.Program  - Akupresszúra masszázs 20 perc 3 € 

2.Program  - Akupresszúra masszázs 40 perc 5 € 

3.Program  – nyujtó masszázs 20 perc 3 € 



Gépi nyirokmasszázs 

1.Program - Prevenciós és regenerációs 
wellness programok(az alábbi 

programok közül lehet választani) 
a/ cellulitisz megelőzés  

b/ bőr regenreráció  
c/visszér prevenció 

d/ alsó végtagi nehézségek és fájdalmak 
e/ún. elnehezedett lábak szindróma 
f/ baleset utáni állapot helyreállítása 

g/liposzukció(zsírleszívas)után 

 

50 perc  

(10 perc kézi masszázs -  

a fő nyirokcsomók 

kiürítése +40 perc gépi 

nyirokmasszázs – 

lábak, csípő és hasi tájon) 

10 € 

2.Program – Gyógyitó wellness 

programok (az alábbi programok közül 

lehet választani) 

a,cellulitisz (narancsbőr) elleni kezelés 
b,nyirokcsomó - duzzanatok és ezek 

megelőzése  
c,méregtelenítés 

70 perc  

(10 perc kézi masszázs - a 

fő nyirokcsomók 

kiürítése + 40 perc gépi 

nyirokmasszázs – 

lábak, csípő és hasi tájon) 

13 € 

3. Program – pótdíj –további testrészek 
kézi nyirokmasszázsa a gépi masszázs 

alatt  (kezek+ arc) 

50 perc - az 1. program 
alapján 

15 € (összesen: 25 
€) 

70 perc - a 2. program 
alapján 

20 € (összesen: 33 
€) 

Száraz széndioxid-fürdő 50 perc 10 € 

Többszöri használatra alkalmas zsák Kb. 20 kezelésre 3 € 

Bioenergiser készülékkel történő 
méregtelenités + speciális krémmel 

történő láb ápolás 

30 perc 4 € 

Reflex láb és talp masszázs 

UFLEX 

készülékkel + speciális krémmel 

történő láb ápolás 

10 perc 3 € 

   



Testpakolások 

Csokoládé pakolás - teljes test 
Tartalma: infraszauna (20 p) vagy 

önpeeling gyógynövényes masszírsóval 
(50 g) +  csokoládé pakolás + relaxáció( 

20 p) + zuhany + gyorsmasszázs 
csokoládé krémmel (10 p) 

55 perc 15 € 

Holt tengeri relaxációs iszap pakolás - 
teljes test 

Tartalma: infraszauna (20 p) vagy 
önpeeling gyógynövényes masszírsóval 

(50 g) + iszap pakolás + relaxáció (20 p) + 
zuhany + száraz pakolás (15 p) 

60 perc 15 € 

Holt-tengeri anticellulitisz iszap pakolás 

- helyi 

Tartalma: infraszauna (20 p) vagy 
önpeeling gyógynövényes masszírsóval 
(50g) + testpakolás + relaxáció (60 p) + 

zuhany + gyorsmasszázs anticellulitiszes 
Holt-tengeri masszázs olajjal (10 p) 

90 perc 18 € 

Tradicionális kínai 5 fű keverék 

testpakolás - teljes test 

Tartalma: infraszauna (20 p) vagy 
önpeeling gyógynövényes masszírsóval 
(50 g) + testpakolás + relaxáció (40 p) + 

zuhany 

70 perc 15 € 

 

 

 

 

 



Kiegészítő kínálatunk 

Himalájai só terápia Az egyes eljárások alatt Ingyenes 

Aromaterápia Az egyes eljárások alatt Ingyenes 

Oxigénterápia 30 perc 5 € 

Orr - katéter többszöri használatra 
 4 €/db 

Oxigén maszk többszöri használatra 
 6 €/db 

 

 

 

  



Wellness csomagok 

Rekondíciós és relaxációs szauna 

csomag (szaunák, jade masszázságy) 2 óra 15€ 

Gyerekek 15 éves korig felnőtt 

kíséretével 2 óra 7,50 € 

 

Bérletek 

55 € értékben egy személyre szóló bérlet  50 € 

120 € értékben egy személyre szóló bérlet   100 € 

 

A feltüntett árak tartalmazzák az ÁFA-t. 

 


