MASÁŽE &
KOSMETIKA
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ZHLUBOKA
SE NADECHNĚTE
Stres a starosti ponechte stranou a ponořte se do
našeho světa relaxace a odpočinku. Naši vysoce
kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci Vám ochotně
poradí a sestaví pro pda individuální plán péče přímo
na míru. Zároveň se postarají o splnění veškerých
Vašich přání. V souladu s naším přesvědčením používáme výhradně vysoce kvalitní kosmetiku a masážní
přípravky značek VINOBLE a BABOR a také konopný
olej pocházející z okolí Laa. Záleží nám na Vašem
zdraví a pohodlí. Nechte se hýčkat – jsme tu pro Vás!
T ÝM THERME L AA –
HOTEL & SILENT SPA

TIRÁŽ
Vlastník média: Therme Laa –Hotel & Silent Spa
TBL Therme Laa a.d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H

Kontakt: Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya, Rakousko
Tel. +43 (0) 2522 / 84 700 570 · Fax: +43 (0) 2522 / 84 700 595
therme@therme-laa.at
Vytvořil: Studio Ideenladen, Studio for branding & digital
Obrazový materiál: iStockPhoto, AdobeStock, Thomas Semtana, Christian
Wöckinger
Tisk: Druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH, 2544 Leobersdorf

Z důvodu usnadnění čitelnosti upouštíme od uvádění jazykových tvarů pro
obě pohlaví (např. zaměstnankyně a zaměstnanci). Uvádíme-li pojmenování
v mužském rodě, vztahují se tato samozřejmě také na osoby ženského
pohlaví.
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KL ASICKÉ MASÁŽE
Částečná masáž
Klasickými masérskými hmaty uvolníme napětí v
25 min. € 44,–
oblasti šíje, ramenou a zad.
Masáž celého těla
Klasické masážní techniky uvolní Vaše svalstvo, zbaví
Vás napětí a dodají Vám novou energii. 50 min. € 80,–
Reflexní masáž chodidel
Cílené ošetření reflexních zón na chodidlech mobilizuje samouzdravující schopnost těla, což se projevuje jak uklidňujícím, tak i povzbuzujícím účinkem na
fyzické i psychické úrovni.
25 min. € 44,–
Masáž hlavy, šíje a obličeje
Tato jemná a odpočinková masáž je určena pro každého, kdo potřebuje na okamžik vypnout.			
25 min. € 44,–
Medová masáž
Medová masáž podporuje látkovou výměnu a
prokrvení. Lepkavost medu usnadňuje ve spojení s
rychlými pohyby rukou maséra pročištění a detoxikaci organismu.
25 min. € 44,–
Masáž zad a reflexní masáž chodidel
Nechte se hýčkat účinnou kombinací klasické masáže zad a reflexní masáže chodidel.
50 min. € 80,–
Intenzivní masáž zad
Kombinací masáže, masáže předloktím a baňkování
cíleně a efektivně odstraníme Vaše napětí.			
40 min. € 67,–
Manuální lymfodrenáž
Tato jemná, hladivá masážní technika s odvodňujícím
a pročišťujícím účinkem podporuje lymfatický systém a posiluje imunitu.
50 min. € 80,–
Masáž lávovými kameny
Přikládání horkých lávových kamenů uvolňuje a stimuluje svaly. Masáž horkými lávovými kameny patří
mezi obzvláště příjemné zážitky.
60 min. € 93,–

SIGNATURE PROCEDURY
THERME L AA
Masáž konopným olejem
Uvolňující kombinace jemné masáže s konopným
olejem, jakou můžete zažít pouze u nás v Laa.			
60 min. € 93,–
Vinný sen z Laa
Jemný celotělový peeling pro lepší prokrvení,
s následnou masáží celého těla.
70 min. € 108,–
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SPECIÁLNÍ MASÁŽE
Dornova metoda
Tato metoda odstraňuje problémy s obratli a klouby a
60 min. € 97,–
umožňuje bezbolestný pohyb.
Rei-ki
Po tomto energetickém ošetření pocítíte vyváženost, lehkost a nové, pozitivní životní naladění.
60 min. € 97,–
Shiatsu (pá, so, ne)
Shiatsu znamená „tlak prsty“ – cílené protahování
a jemný manuální tlak podél energetických drah
uvolňuje blokády na fyzické i psychické úrovni.
Dostavte se prosím v lehkém oděvu. 60 min. € 97,–

Zdravotní masáž
Vysoce kvalifikovaní a proškolení maséři se cíleně a
efektivně zaměří na Vaše obtíže.
25 min. € 46,–
50 min. € 85,–
Fyzioterapie pouze dle dostupnosti
Metody klasické fyzioterapie budou přizpůsobeny
Vašemu celkovému stavu a Vašim symptomům.			
50 min. € 93,–
Laa ošetření zaměřené na svalovou rovnováhu
Svaly, často zkrácené nebo napjaté v důsledku dlouhého sezení či poloh zaujímaných při práci, ošetříme
a uvolníme pomocí myoreflexní terapie.				
50 min. € 93,–
Laa antistresové ošetření
Snížení napětí svalů šíje, hlavy a žvýkacích svalů vede
k významnému uvolnění těla i ducha. 50 min. € 93,–
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DĚTSKĚ MASÁŽE 1

OŠETŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ

Dětská masáž
Při tomto jemném ošetření se mohou děti nechat
25 min. € 44,–
hýčkat podobně jako dospělí.

Následující ošetření vám můžeme nabídnout během
těhotenství:

Reflexní masáž chodidel pro děti
Jemná stimulace chodidel způsobuje vyrovnanost a
25 min. € 44,–
uvolnění na tělesné i duševní úrovni.
Dětská masáž shiatsu (pá, so, ne)
Shiatsu je masáž tlakem prstů, převzatá z tradiční
čínské medicíny. Harmonizuje energetické toky a
přispívá k tělesné a duševní vyrovnanosti. Dostavte
25 min. € 44,–
se prosím v lehkém oděvu.

Dětské rei-ki
Rei-ki může u dětí uvolňovat energetické blokády,
zejména je-li vaše dítě např. neklidné, často nemocné
nebo nesoustředěné.	 25 min. € 44,–

1 až do 14. narozenin

Masáž hlavy, šíje a obličeje
Manuální lymfodrenáž
Rei-ki
Ošetření obličeje
Manikúra & pedikúra

str. 4
str. 4
str. 6
str. 19
str. 20
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PÉČE O TĚLO
Celotělový peeling
Klasický celotělový peeling. Odstranění odumřelých
šupinek kůže podporuje prokrvení. Pokožka je po
20 min. € 46,–
ošetření hladší a jemnější.
Zábal z krému s pupalkovým olejem
Po zábalu z krému s pupalkovým olejem bude Vaše
pokožka hydratovaná a nabitá vitamíny. Doporučujeme pro velmi suchou a citlivou pokožku.
30 min. € 47,–
Zábal s rašelinou a konopným olejem
Huminové kyseliny a vzácné enzymy, obsažené v
rašelině, mají společně s konopným olejem pečující
účinky a podporují prokrvení.
30 min. € 47,–
Zeštíhlující zábal z mořských řas
Celotělový peeling připraví Vaši pokožku na zeštíhlující zábal. Vzácné prvky obsažené v mořské řase zajistí správnou látkovou výměnu a prokrvení a přispějí
k zeštíhlení a odbourání škodlivých látek.			
50 min. € 81,–
Pěnová olejová koupel
Uvolnit se a zpomalit – to Vám přinese tato relaxační
a blahodárná vodní lázeň.
30 min. € 45,–
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INDIVIDUÁLNÍ MASÁŽE
Variabilní kompozice z prvků klasické masáže, cíleně
zaměřená na Vaše obtíže. Včetně individuální konzultace s Vaším terapeutem.

RELAXAČNÍ OLEJE
OLEJ DELUXE

Relaxační oleje: Vyberte si mezi masážním
krémem nebo masážním olejem.
Olej deluxe: Můžete si vybrat různé druhy
masážních olejů s rozličnými přísadami. Rádi je
pro Vás připravíme.

25 min.

40 min.

50 min.

60 min.

75 min.

€ 44,–
€ 48,–

€ 67,–
€ 71,–

€ 80,–
€ 84,–

€ 93,–
€ 96,–

€ 106,–
€ 110,–
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L ÁZEŇSKÉ
BALÍČKY PRO PÁRY
Zahajte svůj romantický pobyt společnou parní lázní
v našem exkluzivním spa suite. Poté se nechte příjemně rozmazlovat při společné masáži. Na závěr vás
čeká uvolňující koupel ve vaně pro dva, k níž servírujeme sladkosti a sklenku šumivého vína Poysecco.
Spa Duett Superior
Parní lázeň, částečná masáž (25 min.) a relaxace ve
vaně pro dva s následným odpočinkem.			
90 min. € 172,–
Spa Duett DeLuxe
Parní lázeň, celková masáž (50 min.) a relaxace ve
vaně pro dva s následným odpočinkem.			
120 min. € 229,–
Vana pro dva
Užijte si se svým partnerem soukromí a hřejivou lázeň ve vaně pro dva. Ke koupeli servírujeme sladkosti
a sklenku šumivého vína Poysecco.
30 min. € 75,–
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Silentium

Levitas

Pro SILENT SPA speciálně vytvořena procedura
"Silentium" uvolňuje záda, poskytuje odpočinek
dolním končetinám nohám a čistí hlavu:

Uvolnění od hlavy až k patám, které bylo
vyvinuto speciálně pro SILENT SPA: Dopřejte si čas
pro sebe s LEVITAS – osvěžující kúrou pro obličej,
ruce a nohy:

(Tělo)

(Obličej)

ZDRAVÁ ZÁDA

Užijte si při této zádové masáži pečujících vlastností za
studena lisovaného oleje z hroznových jader. Nechte
tíhu každodenních starostí za sebou a uvolněte se.
LEHKOST DOLNÍCH KONČETIN

Zasloužený relax pro Vaše nohy. Promasírujeme Vaše
reflexní zóny na chodidlech a lýtka až po kolena.
Následný zábal na hroznové bázi intenzivně pečuje o
Vaše nohy a zanechává pocit lehkosti.
ČISTÁ HLAVA

Tato masáž hlavy následovaná masáží obličeje a maskou z červeného vína od Vinoble Cosmetics se postará
o úplné uvolnění a čistou hlavu. Vzácné extrakty z
červeného vína regenerují Vaši pokožku. Zažijte pozitivní energii z červených bobulí regionu Weinviertel na
vlastní kůži. Na závěr nechte Vašim nohám vychutnat
příjemný pocit po hřejivé kompresi z barikového vína.
ZAREZERVOVATELNÉ VÝHRADNĚ PRO HOSTY
SILENT SPA!
90 min. € 126,–

VIDITELNÝ EFEKT

Jemné očištění dle typu Vaší pleti a šetrný peeling
uvolní póry. Pleťová maska z červeného vína od Vinoble se postará o dokonalý relax, po kterém následuje
péče zaměřená na unavené oční okolí Výsledkem je
viditelně rozzářený obličej.
RUCE JAKO VIZITKA

Vaše ruce jsou neustále v pracovním procesu.
Zaslouží si speciální pozornost v podobě jemné
masáže a správnou výživu, aby byly opět plné síly.
LEHKOST NOHOU

Respekt pro Vaše nohy. Masáž povedeme od chodidel, přes lýtka až ke kolenům. Závěrečný hroznový
zábal přinese Vašim dolním končetinám skvělý pocit
lehkosti a svěžesti.
ZAREZERVOVATELNÉ VÝHRADNĚ PRO HOSTY
SILENT SPA!
90 min. € 137,–
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OŠETŘENÍ OBLIČEJE
PRO ŽENY
Seznamovací ošetření
Během tohoto ošetření se seznámíte s našimi kosmetickými produkty, které budou vybrány speciálně
pro Váš typ pleti. Čištění, peeling, krátká masáž,
45 min. € 73,–
maska a závěrečné ošetření.
Minilifting
Minilifting omlazuje pleť. Vaše pokožka bude viditelně svěží, napnutá a prozářená.
50 min. € 104,–
Klasické ošetření obličeje
Oblíbené klasické ošetření obličeje, které zahrnuje
čištění, peeling, hloubkové čištění, krátkou masáž,
masku a závěrečné ošetření.
60 min. € 91,–
Omlazující ošetření obličeje
Exkluzivní ošetření obličeje, krku a dekoltu. Vyhlazení
drobných vrásek a regenerace tkáně. 90 min. € 137,–

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Úprava tvaru obočí
Barvení obočí
Barvení a úprava tvaru obočí
Barvení řas
Barvení řas a obočí

€ 16,–
€ 18,–
€ 27,–
€ 20,–
€ 27,–

PLEŤOVÁ OŠETŘENÍ
PRO MUŽE
Seznamovací ošetření
Toto pečující ošetření pro muže se skládá ze základního čištění, peelingu, hloubkového čištění, krátké
masáže, vyživující masky a dokonalé závěrečné péče.
45 min. € 73,–
Klasické ošetření obličeje
Velmi oblíbené klasické ošetření zahrnuje peeling,
hloubkové čištění, krátkou masáž, masku a zá60 min. € 91,–
věrečnou péči.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Odstranění chloupků na hrudi
Odstranění chloupků na zádech

€ 33,–
€ 33,–
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MANIKÚRA & PEDIKÚRA
Lázeňská manikúra
Blahodárně působící koupel rukou, zkrácení a tvarování nehtů, závěrečné ošetření rukou a nehtové
kůžičky.
45 min. € 53,–

Lakování nehtů (na rukou nebo nohou)
Nalakujeme Vám nehty na rukou nebo na nohou
lakem dle Vašeho výběru.
€ 19,–

Lázeňská manikúra s lakováním
Blahodárně působící koupel rukou, zkrácení a tvarování nehtů, závěrečné ošetření rukou a nehtové
kůžičky, lakování.
60 min. € 62,–

DEPIL ACE
HORKÝM VOSKEM

Lázeňská pedikúra
Blahodárně působící koupel nohou, odstranění zrohovatělé kůže, zkrácení a tvarování nehtů, závěrečné
ošetření nohou a nehtové kůžičky.
45 min. € 53,–
Lázeňská pedikúra s lakováním
Blahodárně působící koupel nohou, odstranění zrohovatělé kůže, zkrácení a tvarování nehtů, závěrečné
ošetření nohou a nehtové kůžičky, lakování.			
60 min. € 62,–

Brada nebo horní ret
Brada a horní ret
Podpaží
Oblast bikin
Podpaží a oblast bikin
Lýtka
Celé nohy
Záda
Hruď

€ 9,–
€ 12,–
€ 25,–
€ 25,–
€ 45,–
€ 33,–
€ 56,–
€ 33,–
€ 33,–
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CO JE TŘEBA VĚDĚT
Včasná rezervace
Abychom pro Vás mohli vše připravit a naplánovat,
doporučujeme Vám, abyste se objednali předem
na telefonním čísle +43 (0) 2522 / 84 700 555 nebo
e-mailem na adrese spa.reservierung@therme-laa.at
Konzultace a informace
Před ošetřením se u našich specialistů informujte,
který druh ošetření je pro Vás nejvhodnější. Máte-li
nějaké problémy nebo přání, můžete nám o nich říct
před ošetřením nebo v jeho průběhu – naši zaměstnanci rádi vyhoví Vašim individuálním požadavkům.
Oděv
Na masáže se dostavte v županu. V případě celotělového ošetření Vám poskytneme jednorázové
kalhotky nebo slipy. Z hygienických důvodů a také
pro Vaši bezpečnost (nebezpečí uklouznutí) Vám
doporučujeme nosit koupací obuv.
Cennosti
Své cennosti si uložte ve svém hotelovém pokoji.
Denní návštěvníci termálních lázní mají pro uložení
cenností k dispozici také trezory v šatnách. Lázně
Therme Laa nepřebírají odpovědnost v případě jejich
odcizení nebo ztráty – děkujeme za pochopení.
Příprava
V rámci naladění na vybrané ošetření si Vás 10 minut
před jeho začátkem dovolujeme pozvat na šálek
čaje. Jako přípravu na klasickou masáž doporučujeme 30 minut před jejím zahájením návštěvu parní
lázně nebo sauny. Konzumace vydatných jídel a
alkoholu bezprostředně před ošetřením snižuje jeho
pozitivní efekt. Je-li to možné, muži by se měli 2
hodiny před ošetřením obličeje oholit.
Těhotenství a nemoci
Při sjednávání termínu nebo během konzultace
nás prosím informujte o svém těhotenství nebo o
případných onemocněních (jako jsou např. alergie,

srdeční a cévní onemocnění atd.), abychom Vám
mohli pomoci s výběrem ošetření, která jsou pro Vás
vhodná.
Pozdní příchod a storno
Jestliže se opozdíte, dojde ke zkrácení doby ošetření.
Své termíny můžete bezplatně zrušit až 12 hodin
před ošetřením. V případě pozdějšího stornování
Vám bude naúčtována plná cena za ošetření – děkujeme za pochopení.
Platba
Jako hoteloví hosté si můžete úhrady nechat jednoduše připsat na svůj hotelový účet. Denní hosté
termálních lázní uhradí veškeré služby bezhotovostně a pohodlně prostřednictvím čipového náramku.
Ošetření bez návštěvy termálních lázní
Také bez návštěvy termálních lázní si můžete vychutnat blahodárnou péči, poskytovanou Vitality SPA.
Jednoduše se přihlaste u pokladny termálních lázní.
Kromě doby ošetření je zohledněna i docházka na
místo a čas strávený v šatně.

UTSCHEIN
GGUTSCHEIN
GUTSCHEIN
Dárkové poukazy
Jakékoliv ošetření můžete darovat formou dárkového poukazu. Chcete-li uplatnit dárkový poukaz,
který zahrnuje ošetření ve Vitality SPA, prosíme Vás
o včasnou rezervaci po telefonu nebo e-mailem.
Změny a tiskové chyby vyhrazeny.
Uvedené ceny jsou v eurech, vč. všech daní a poplatků. V okamžiku vydání
nového ceníku pozbývají původní ceny platnosti.

Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
+43 (0) 2522 / 84 700 555

spa.reservierung@therme-laa.at
Otevírací doba
denně od 09:00 do 19:00 hod
(24. a 31. prosince zkrácená otevírací doba)

www.therme-laa.at

Stav: říjen 2021

