MASÁŽE (20 – 90 min.)
Klasická masáž částečná (20 min.)
Klasická masáž celková (40 min.)
Regenerační masáž (20 min.)
Regenerační masáž (40 min.)
Reflexní masáž nohou (20 min.)
Reflexní masáž nohou (40 min.)
Aromatická masáž (20 min.)
Čokoládová masáž částečná (20 min.)
Čokoládová masáž celková (40 min.)
Suchá jílová masáž (40 min.)
(ze zeleného jílu)
Masáž lávovými kameny (30 min.)
Masáž lávovými kameny (60 min.)
Masáž lávovými kameny (90 min.)

SPA MENU
Každá terapie je detailně propracovaným
zážitkovým rituálem, při kterém Vás náš terapeut
v krásném prostředí SPA hotelu Excelsior a za
pomoci jedinečných kosmetických produktů Maria
Medica, povede do vašeho nitra, ke zdroji vnitřního
klidu a krásy. U procedur využíváme přírodní zdroje
té nejvyšší kvality.

GALA HOTELS, s. r. o.
Hotel Excelsior ****
Hlavní třída 121/46, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 697 111, FAX: +420 354 697 221
E-mail: recepce@galahotels.cz
www.galahotels.cz

Podvodní masáž (20 min.)
Lymfatická masáž manuální (20 min.)
Lymfatická masáž přístrojová (20 min.)
Masáž bylinnými měšci (30 min.)
Masáž bylinnými měšci (60 min.)

490,790,490,790,490,790,490,590,890,890,590,1.190,1.490,450,490,390,590,1.200,490,-

Zlatý slatinný zábal částečný
(tělový slatinný zábal s koloidním zlatem)

950,-

Konopný jílový zábal částečný
(tělový zábal ze zeleného jílu a
konopného oleje)

850,-

Stříbrný jílový zábal částečný
(tělový zábal ze zeleného jílu s koloidním
stříbrem)

850,-

Zlatý jílový zábal částečný
(tělový zábal ze zeleného jílu s koloidním
zlatem)

950,-

Stříbrný kaolínový zábal částečný
(bílý jílový zábal s koloidním stříbrem)

850,-

650,-

Jílový peeling s kadidlovou pryskyřicí
(30 minut)
(peeling ze zeleného jílu s přísadou
kadidlové pryskyřice)

750,-

VODNÍ TERAPIE A KOUPELE (15 min.)
Perličková koupel

400,400,400,400,-

Koupel s konopným olejem

Tělový zábal (pomerančový, broskový,
olejový, medový)

400,-

Magnesiová koupel

Parafínový zábal rukou (15 min.)

250,-

Voskové zábaly – ajurvédské bylinky
Voskové zábaly – konopný zábal
Voskové zábaly – kokosový zábal
Voskové zábaly – medový zábal

1.500,-

Částečný peeling s výživným zábalem
z mořských řas (60 min.)

1.000,-

ZÁBALY (15 – 20 min.)

Levandulový peeling se zábalem
a hydratací celkový (90 min.)

1.500,-

Konopný slatinný zábal částečný

850,-

Levandulový peeling se zábalem
a hydratací částečný (30 min.)

Stříbrný slatinný zábal částečný
(tělový slatinný zábal s koloidním
stříbrem)

850,-

Kokosový peeling částečný (30 min.)
Peeling z marocké růže (30 min.)

Koupel se solí z Mrtvého moře
Koupel s aromatickým olejem
Uhličitá koupel

Koupel s oslím mlékem – Kleopatřina
lázeň
Bylinná koupel

400,450,450,450,400,450,450,450,-

KOUPELE RAŠELINOVÉ (15 min.)

PEELINGY (30 – 90 min.)
Celotělový peeling s výživným zábalem
z mořských řas + maska (90 min.)

Indická masáž hlavy (20 min.)

Jílový peeling se solí z Mrtvého moře
(30 minut)
(peeling ze zeleného jílu s přísadou soli
z Mrtvého moře)

500,500,650,-

Rašelinová konopná koupel
(koupel ze slatinné rašeliny a konopného
oleje)

790.-

Stříbrná rašelinová koupel
(koupel ze slatinné rašeliny a koloidního
stříbra)

790,-

Zlatá rašelinová koupel
(koupel ze slatinné rašeliny a koloidního
zlata)

990,-

Rašelinová koupel se solí z Mrtvého moře
(koupel ze slatinné rašeliny a soli
z Mrtvého moře)

790,-

KOUPELE DETOXIKAČNÍ (15 min.)
Koupel z bílého jílu a konopného oleje
Koupel z bílého jílu a koloidního stříbra
Koupel s mořskou řasou

990,990,990,-

PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ PLEŤOVÉ MASKY
(10 min.)
Rašelinová maska s konopným olejem
Rašelinová maska s koloidním stříbrem
Rašelinová maska s koloidním zlatem
Zelená jílová maska s konopným olejem
Zelená jílová maska s koloidním stříbrem
Zelená jílová maska s koloidním zlatem
Kaolínová maska s koloidním stříbrem

250,250,400,250,250,400,290,-

OSTATNÍ LÉČEBNÉ TERAPIE
Slatinný obklad (15 min.)
Suchá uhličitá koupel (20 min.)
Suchá uhličitá koupel (45 min.)
Plynová injekce
Oxygenoterapie (60 min.)
Biolampa
Inhalace (15 min.)
Ultrazvuková terapie
Injekce i. m.
Měření krevního tlaku
Sauna (1 hod.)

350,250,400,250,390,300,250,300,150,100,200,-

ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ KONZULTACE

KOSMETIKA MARIA MEDICA

CVIČEBNÍ LEKCE

Vstupní lékařská konzultace (10 min.)
(úvodní pohovor, konzultace, měření
krevního tlaku a pulsu)

220,-

Odvezte si kus svých lázní s sebou domů
a pokračujte v terapii. Vyzkoušejte jedinečné účinky
kosmetiky Maria Medica.

Kontrolní lékařská prohlídka

300,-

Naučte se vše, co je potřeba vědět o józe, pilates,
cvičení nebo nordic walkingu. V Chateau Monty SPA
Resort jsou poskytovány všemožné cvičební
sestavy. Poznejte tak celkové zdravotní účinky při
cvičení jógy, pilates nebo nordic walkingu.

Lékařská konzultace pro procedury
vyžadující povolení lékaře

100,-

Potvrzení o absolvované léčbě

250,100,150,-

Poplatek za změnu léčebné procedury
Poplatek za recept

ZÁŽITKOVÉ RITUÁLY
Všech pět rituálů má hojivý a omlazující účinek na
pokožku, přinese úlevu unavenému tělu a pozitivně
ovlivní vaši náladu.
Lávová terapie (90 min.)
(masáž horkými lávovými kameny,
ošetření konopným olejem)

1.490,-

Konopná terapie (90 min.)
(slatinná koupel s konopným odvarem,
konopná masáž)

1.490,-

Lehký vánek (70 min.)
(jemný makový peeling, voskový
kokosový zábal, olejová masáž)

1.690,-

Jarní probuzení (80 min.)
(zábal s pomerančovým máslem, masáž
s pomerančovým máslem)

1.690,-

Rituál bohyně Afrodity (60 min.)
(koupel s mořskou solí a levandulovým
olejem, levandulová masáž)

1.690,-

Konopný olej (100 ml)
(konopí je velmi účinné zvláště při
onemocněních kůže, jako je atopický
ekzém, lupénka, akné a další formy
kožních onemocnění)
Bílý jíl s koloidním stříbrem (200 g)
(bílý jíl je ceněn pro své detoxikační
účinky, stejně tak má kromě svého
léčebného účinku také silný efekt
kosmetický. Stříbro je svými účinky
nejuniverzálnějším antibakteriálním
a antivirovým prostředkem, který lidstvo
zná)
Zelený jíl s koloidním zlatem (200 g)
(zelený jíl vykazuje velmi příznivé léčebné
vlastnosti především ve vztahu ke kůži.
Zlato má schopnost zpomalovat proces
stárnutí, a také má v tomto případě
významný pozitivní vliv na látkovou
výměnu)

420,-

395,-

250,-

Pilates (60 min.)
(koncepce je založena na principech jógy
a Thai Chi, pilates zpevňuje zádové, břišní
a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost,
rovnováhu, koordinaci a dýchání)

990,-

Jóga (60 min.)
(jemná relaxační lekce jógy se soustředěním na dech)

890,-

Nordic walking (60 min.)
(kondiční aktivita je určena nejširší
i nesportující veřejnosti jako efektivní
způsob zvyšování kondice a pohodlný
způsob boje s nadváhou)

690,-

