CENNÍK OSTATNÝCH KOZMETICKÝCH
OŠETRENÍ
Ostatné tvárové kozmetické ošetrenia
Názov procedúry
Ošetrenie podľa typu pleti (peeling, masáž, maska)
Hĺbkové čistenie pleti (peeling, hĺbkové čistenie, maska)
Čokoládová pleťová maska s pravou čokoládou 98%
Detoxikačná pleťová maska
Pleťová maska podľa typu pleti
Čokoládová masáž tváre a dekoltu s pravou čokoládou 98%
Relaxačná masáž tváre a dekoltu
Antimigrenózna masáž tváre, šije a hlavy - Novinka
Farbenie mihalníc
Farbenie obočia
Úprava / formovanie obočia

Čas trvania
50 min.
50 min.
20 min.
20 min.
20 min.
25 min.
25 min.
20 min.
20 min.
20 min.
15 min.

Cena
35 €
35 €
10 €
10 €
8€
16 €
14 €
14 €
5€
5€
3€

Ostatné telové kozmetické ošetrenia
Názov procedúry
Povzbudzujúci telový peeling s výberom z troch vôní
(podľa aktuálnej ponuky)
Aromatická relaxačná masáž s masážnou sviečkou s výberom z
troch vôní (podľa aktuálnej ponuky) - Novinka
Aromatické ošetrenie tela: peeling + masáž s masážnou sviečkou s
výberom z troch vôní (podľa aktuálnej ponuky)
Diagnostika organizmu

Čas trvania

Cena

20 min.

25 €

30 min.

18 €

50 min.

38 €

5 min.

3€

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Cenník je platný od 1.7.2018.
Zmena cien vyhradená.

Wellness Hotel Patince ****
www.wellnesspatince.sk, wellnesspatince@wellnesspatince.sk
+421 35 7908 500, +421 918 886 715

Ošetrenie podľa typu pleti
Zverte sa do rúk našich odborníčiek a doprajte si 50 minútový relax v podobe tvárového peelingu,
masáže a pleťovej masky. Vaša pleť bude pôsobiť zdravo a oddýchnuto.
Hĺbkové čistenie pleti
Doprajte si šetrnú starostlivosť o Vašu pleť v podobe peelingu, hĺbkového čistenia a pleťovej masky.
Pravidelné čistenie pleti Vám zaručí zdravý vzhľad a krásnu pokožku.
Čokoládová pleťová maska s pravou čokoládou 98%
Čokoterapia je výborným prostriedkom ako sa zbaviť zlej nálady a depresii. Doprajte si relaxačnú
pleťovú masku s pravou čokoládou obsahujúcou až 98% kakaa. Vaša pleť bude po nej hydratovaná,
vyživená a nádherne jemná.
Detoxikačná pleťová maska
Detoxikačná maska zbaví Vašu pleť škodlivín – pomáha vylučovať odumreté bunky, zároveň účinne
regeneruje pokožku, reguluje pH pokožky, čistí, vyhladzuje a rozjasňuje pleť. Je vhodná pre všetky typy
pleti.
Pleťová maska podľa typu pleti
Základom pre získanie krásnej a zdravej pokožky je jej denno-denná starostlivosť. Doprajte svojej
pokožke potrebnú starostlivosť v podobe pleťovej masky, ktorá je určená pre presný typ Vašej pleti.
Čokoládová masáž tváre a dekoltu s pravou čokoládou 98%
Doprajte si dokonalý relax v podobe čokoládovej masáže tváre a dekoltu, pri ktorej sa používajú pravé
čokoládové dukátiky s 98% obsahom kakaa rozpúšťané v bio mandľovom oleji. Čokoláda je výborná
na vyhladenie a skrášlenie pokožky. Pleť je po masáži nádherne jemná a krásne vonia.
Relaxačná masáž tváre a dekoltu
Relaxačná masáž tváre Vám uvoľní myseľ, zároveň vyčistí, vyživí a posilní Vašu pleť.
Antimigrenózna masáž tváre, šije a hlavy
Antimigrenózna masáž je relaxačná masáž tváre pri ktorej sa pôsobí na akupresúrne body.
Masáž je vhodná ako prevencia proti migréne, odstraňuje bolesti a únavu.
Povzbudzujúci telový peeling s výberom z troch vôní podľa aktuálnej ponuky
Doprajte si šetrnú starostlivosť o Vašu pokožku v podobe peelingu. Hlavnou úlohou peelingu
je odstrániť odumreté bunky z povrchu pokožky. Po jeho použití sa pokožka vypne, vyzerá mladistvejšie
a pôsobí sviežo.
Aromatická relaxačná masáž s masážnou sviečkou s výberom z troch vôní podľa aktuálnej
ponuky
Nezabudnuteľná masáž masážnou sviečkou, po ktorej Vaša pokožka ostane jemná, hydratovaná,
regenerovaná, hodvábne hladká a neodolateľne voňajúca. Masážna sviečka sa taví pri nízkej teplote,
obsahuje prírodné ingrediencie (jojobový, arganový olej, bambucké maslo, vitamín E, esenciálne oleje)
Aromatické ošetrenie tela (peeling + masáž s masážnou sviečkou s výberom z troch vôní podľa
aktuálnej ponuky)
Peeling Vašu pokožku prečistí, zbaví ju toxínov a krásne rozjasní. Relaxačná masáž masážnou
sviečkou Vašu pokožku dokonale prevonia, dopraje Vášmu telu uvoľnenie a relaxáciu.
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