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Nabídka relaxačního centra 

hotelu Medlov 
 
Koupele 
 
 

Vířivá koupel (20 min.)                   140,- CZK 
 

 
Perličková koupel (20 min.)                         140,- CZK 

 
Wellness koupel z mořských řas (20 min.)                250,- CZK 
 

Dopřejte si mimořádné regenerační účinky s čistou silou luxusních mořských produktů Salnéo Wellness 

Therapy! Nabízíme Vám teplou perličkovou koupel s výtažky z mořských řas, minerálních solí a olejů, která 

zlepšuje látkovou výměnu, čistí organismus, podporuje štěpení tuků a blahodárně působí proti celulitidě. Po 

koupeli se budete cítit svěží a odpočinutí jako od moře.  

 
 

Medovo - mléčná koupel (20 min.)                250,- CZK 
 
 

Solná koupel s magnéziem (20 min.)                          190,- CZK 
 

Koupel v medlovské vodě s přísadou hořčíkové soli blahodárně působí na kožní problémy, revmatismus a 

artritidu, srdečně-cévní onemocnění, svaly a klouby, ženská onemocnění. 

 
 

Kyslíková koupel (20 min.)                 190,- CZK 

 
Teplá koupel v medlovské vodě, obohacené 12,5 litry čistého kyslíku. Při koupeli se tělo pokryje jemnými 

perličkami kyslíku, které výrazně zlepšují prokrvení, omlazují pokožku, působí proti celulitidě. Po koupeli pocit 

svěžesti a lehkosti, zlepšuje dýchání, potlačuje únavu. 
 

 
Uhličitá koupel (20 min.)                  190,- CZK 
 

Teplá koupel v medlovské vodě, voda je sycena kysličníkem uhličitým. Doba aplikace 15 minut. Po 

koupeli suchý zábal a odpočinek. Zajišťuje celkové zklidnění, vhodné u lehčích forem onemocnění kardio-

vaskulárního systému, poruch prokrvení, onemocnění páteře a kloubů. Nevhodné pro děti a osoby s těžšími 

onemocněními dýchacích cest. 
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 Rašelinová koupel (20 min.)                  190,- CZK 

 
Teplá koupel v medlovské vodě doplněné léčebnou rašelinou. Během koupele dochází k příjemnému 

intenzivnímu prohřátí svalů a pohybového aparátu. Velmi vhodná při chronických onemocněních páteře a kloubů, 

kožních onemocněních, poruchách prokrvení, chronické bolesti pohybového aparátu a svalového napětí. Doba 

koupele 15 minut.  
 
 

Bylinková aroma koupel (20 min.)                  190,- CZK 

 
Teplá koupel v medlovské vodě doplněná perlením stlačeného vzduchu a vybraným přírodním extraktem. 

Délka koupele 20 minut. 

 

Na výběr luční kvítí, levandulová, jasmín, meruňka, citrus, pomeranč 

 
 

Kleopatřina koupel se sušenými růžemi (20 min.)                                                     450,- CZK 
 

 

 

Masáže 
 

Wellness masáž s mořskými řasami (15 min.)                 290,- CZK 
 

Dopřejte si mimořádné regenerační účinky s čistou silou luxusních mořských produktů Salnéo Wellness 

Therapy! Klasická ruční masáž prováděná zkušeným terapeutem s využitím masážního mléka s aktivní složkou 

z mořských řas, minerálních solí a olejů poskytne Vašemu tělu naprosté uvolnění, relaxaci a osvěží Vaše tělo a 

mysl jako pobyt u moře. Působí dobře na svalová a kloubní onemocnění, únavu organismu, antistresově. Masážní 

mléko z mořských řas a minerálních solí podporuje výživu pokožky a brání vzniku celulitidy, vypíná pokožku a 

vyživuje hluboko podkožní vrstvy, kde pomáhá štěpit podkožní tuk. Wellness masáž doporučujeme též jako 

zakončení celé Sea  Wellness terapie proti celulitidě a pro podporu redukce nadváhy. 

 

 

Klasická masáž      
     částečná - 30 min.              440,- CZK 
     částečná - 45 min.                        700,- CZK 
 

Klasická ruční masáž zkušeným terapeutem. Doba trvání 15 – 20 minut (částečná), resp. 30-40 minut 

(celková) dle stavu klienta, po masáží pocit příjemného uvolnění a mírné únavy. Vhodné u chronického 

onemocnění páteře, klubů, k tlumení bolestí svalů, k celkové relaxaci, při snížené poúrazové hybnosti. 
 

 
 

Aroma masáž (dle nabídky – levandule, devatero kvítí, relax, maratónec, jasmín, růže)   
     

- 15 min.                   250,- CZK 
- 30 min.                   500,- CZK 

 

Klasická ruční masáž zkušeným terapeutem s použitím masážní emulze s vybraným přírodním olejem dle 

přání klienta. 

Na výběr jasmínová, devatero kvítí, levandulová, růže, maratonec, relax. 
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Masáž obličeje (15 min.)                                      300,- CZK 
 

Peeling obličeje (15 min.)                     190,- CZK 
 

Pleťová regenerační maska (15 min.)               120,- CZK 
 
 

          Wellness  Sea tělový peeling (40 min.)                 380,- CZK 

 
Dopřejte si mimořádné regenerační účinky s čistou silou luxusních mořských produktů Salnéo Wellness 

Therapy! Nabízíme Vám intenzivní tělový peeling a profesionální wellness kosmetikou z mořských řas, 

minerálních solí a olejů, které zjemní a osvěží Vaší pokožku a poskytnou intenzivní revitalizaci celému organismu. 

Výborně působí na unavenou nebo zrohovatělou pokožku, okysličuje a působí velmi dobře proti celulitidě. Před 

tělovým peelingem doporučujeme využít koupel z mořských řas nebo některou z bylinných koupelí a hydromasáží. 

 
Anticelulitidová masáž + skořicový zábal (30 min. + 20 min.)                                  500,- CZK 

 
Masáž lávovými kameny 

30 min.                 400,- CZK 
 
 

Reflexka – bodová masáž nohou (20 min.)               450,- CZK 
 

 

Zábaly 
 
Wellness zábal z mořských řas (40 min.)                   750,- CZK 
 
Skořicový zábal (20 min.)                      300,- CZK 

 
Rašelinový zábal (20 min.)                200,- CZK 
 

Po předehřátí těla v perličkové koupeli do dobu 15 minut (viz. Perličková koupel) se lokálně aplikuje 

předehřátá léčebná rašelina o teplotě 45-50 º C, poté následuje zábal. Doba aplikace 15 minut, doba procedury 

celkem cca 40 minut. Tlumí bolesti, výrazně prohřívá bolestivé místo těla, vhodné při chronických bolestech 

páteře, kloubů, svalstva, poruchách prokrvení, kožních nemocích. Zábal je vhodné opakovat 2 - 3 x týdně. 

 

 

Jogurtovo – medový zábal (20 min.)               650,- CZK 
 
Parafínový zábal (20 min.) 
    ruce                200,- CZK 
    nohy                         250,- CZK 
     

Parafín je vhodný pro prohřátí a uvolnění těla, zvyšuje krevní oběh a otevírá póry. Jeho účinky jsou 

zdravotní i estetické. Změkčuje ztvrdlou kůži, prokrvuje pokožku. Pomáhá při chorobách pohybového aparátu, při 

revmatoidní artritidě, používá se na ošetření zhrublé, mozolovité, suché nebo popraskané pokožky rukou a nohou. 
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Poradenství, prodej relaxační kosmetiky 
 

Během ozdravných procedur Vám rádi doporučíme vhodné masážní přípravky, přísady do koupelí 

a léčebnou kosmetiku pro domácí využití. Samozřejmostí je kvalifikované poradenství zkušeného 

terapeuta včetně sestavení individuálního ozdravného programu přímo pro Vás. 

 

Seznámení se s povinnostmi klienta 

a možnými riziky procedur 

 
 

Klient je povinen seznámit pracovníky relaxačního centra se svým zdravotním stavem (v souvislosti  

s možností výběru jednotlivých relaxačních procedur). 

 

V případě, že se klient rozhodne podstoupit proceduru, o níž byl informován, že pro něho může být 

riziková, je povinen podepsat formulář, kterým potvrzuje podstoupení procedury na vlastní riziko. 

 

 

Pracovník v závislosti na informacích o zdravotním stavu klienta: 

- doporučí vhodné procedury. 

- upozorní na procedury nevhodné, popřípadě rizikové pro klienta, a uvede zdůvodnění. 

 

Případné rizikové faktory: 

Těhotenství 

Vysoký krevní tlak 

Onemocnění páteře 

Pooperační stavy 

Infekční choroby 

Přecitlivělost na kosmetické přípravky 

Užívání léků 

… 

Prosíme dodržujte časy objednání, jinak může dojít ke zkrácení doby Vaší 

procedury z důvodu návaznosti dalších procedur jiných klientů. 

Děkujeme! 

 


