Relaxační koupele
Antistresová koupel
Afrodiziakální koupel
Čokoládová koupel
Konopná koupel
Protizánětlivá koupel
710 Kč / 20 minut / 1–2 osoby
Kosmická loď Infrared Spa Capsule
Přispívá k úbytku váhy, zrychluje metabolismus,
detoxikuje tělo, ulevuje od bolestí zad, svalů, kloubů a
pomáhá při kožních onemocněních.
1 procedura
680 Kč / 30 minut
3 procedury
1 550 Kč / 3 × 30 minut
5 procedur
2 360 Kč / 5 × 30 minut
V pracovní dny od pondělí do čtvrtka můžete využít slevu na
terapie ve výši 20%.
Pronájem Wellness centra Konstantin: 3 700 Kč včetně DPH / 1 hod.
V ceně je zahrnut pronájem všech prostor Wellness centra Konstantin
a personální obsluha.

Vstup do Wellness centra Konstantin
Věkové kategorie

1,5 hod.

2 hod.

3 hod.

1/2 hod.*

Od 3 do 15 let

70

95

140

60

Nad 15 let

125

170

250

60

Zlevněný vstup

115

150

230

60

Rodinné vstupné

320

435

640

60 / os

Děti do 3 let mají vstup zdarma
Zlevněný vstup: senioři (+60 let), invalidé, ZTP, studenti
Rodinné vstupné: 2 dospělí + 2 děti do 15 let
Uvedené ceny jsou v Kč a včetně DPH.

* každá započatá

Vstup do wellness centra zahrnuje:
Relaxační bazén s příjemně vyhřátou vodou
Vířivky
Kneippovy chodníčky
Aroma saunu
Finskou saunu
Parní lázeň
Klidovou zónu
Fitness centrum STAR TRAC
Saunový svět – dle sezónní nabídky
Rezervace: ( + 420) 374 615 400
www.konstantinovylazne.cz, wellness@konstantinovy.cz
Wellness centrum Konstantin, Lázeňská 210,
349 52 Konstantinovy Lázně

ceník
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
denně od 10.00 do 21.00 hod.

MASÁŽE

Pleťová ošetření

Aromatické masáže – masáže klasické
s přísadou éterických olejů dle vlastního výběru
Částečná masáž kombinovaná (šíje, záda)
Částečná masáž (dolní končetiny)
Částečná masáž (horní končetiny)
Částečná masáž (šíje)
Masáž celého těla

610 Kč / 30 minut
610 Kč / 30 minut
610 Kč / 30 minut
280 Kč / 15 minut
1 160 Kč / 60 minut

Konopné masáže
Relaxační masáž odstraňuje stres a únavu.
Stimulační masáž zrychluje látkovou výměnu
a uvolňuje lymfatické cesty.
Detoxikační masáž vhodná při redukci váhy a celulitidy.
1 160 Kč / 60 minut
620 Kč / 30 minut
Relaxační masáže
Reflexní masáž plosky nohy slouží k uvolnění drah
a nastartování orgánů.
590 Kč / 45 minut
Breussova masáž meziobratlových plotének jemná
energeticko-manuální masáž s použitím třezalkového oleje.
1 040 Kč / 45 minut
Masáž horkými lávovými kameny pro bolestivé svaly či
klouby, stimuluje krevní oběh a lymfatický systém.
1 420 Kč / 90 minut
770 Kč / 45 minut
Indická antistresová masáž hlavy odstraňuje ztuhlost šíje,
navozuje dobrý spánek a podporuje zdravý růst vlasů.
450 Kč / 30 minut
Čokoládová masáž prováděna 100% čokoládou
s kousky kakaových bobů, uvolňuje tělo a mysl.
1 360 Kč / 60 minut (z toho 20 minut zábal)
Smyslové masáže spojené se zábalem
Doba zábalu je vždy 15 minut
Smetanový sen zanechává hladkou a sametově jemnou pokožku.
Medový sen odstraňuje toxiny z těla a aktivuje vnitřní orgány.
Konopný sen detoxikuje, zpevňuje a omlazuje pokožku.
Ostatní dle aktuální nabídky.
1 020 Kč / 60 minut
770 Kč / 40 minut

Pleťová ošetření (obličeje a dekoltu) obsahují čištění pleti,
peeling, masáž, masku a závěrečné ošetření krémem.
Regenerační ošetření čistí póry, zklidňuje pokožku a působí
antisepticky.
Hyaluronové ošetření podporuje tvorbu kolagenu a elastinu v kůži.
Champagne ošetření hydratuje a stimuluje pleť,
výsledkem je viditelné omlazení.
Ostatní dle aktuální nabídky.
770 Kč / 60 minut
Doplňková ošetření
Odlíčení.............................................20 Kč
Peeling.............................................. 40 Kč
Hloubkové čištění pleti.....................80 Kč
Masáž obličeje, krku a dekoltu........240 Kč
Maska dle výběru............................. 120 Kč
Úprava obočí.................................... 40 Kč
Barvení obočí....................................80 Kč
Barvení řas.........................................80 Kč
Barvení řas a obočí........................... 120 Kč
Závěrečné ošetření krémem.............30 Kč
Depilace voskem
Horní ret...........................................50 Kč
Brada.................................................60 Kč
Předloktí.......................................... 230 Kč
Předloktí + paže...............................360 Kč
Lýtka................................................. 310 Kč
Lýtka + stehna.................................650 Kč
Pleťové ošetření galvanickým přístrojem technologií ageLOC®
Neinvazivní ošetření galvanickým přístrojem řeší hluboké
i jemné vrásky a navrací pokožce obličeje mladistvý vzhled.
Poradí si s akné, váčky pod očima, povislou kůží na konturách
tváří a s dalšími viditelnými známkami stárnutí.
Ošetření obličeje
Ošetření obličeje, krku, dekoltu

490 Kč / 40 minut
750 Kč / 60 minut

Tělové ošetření galvanickým přístrojem technologií ageLOC®
Pomáhá v oblasti odstraňování celulitidy, strií, povislých paží,
břicha, stehen a hýždí, pokožku očistí, zpevní a vyhladí.
Ošetření paží, rukou (hřbety)
Ošetření břicha
Ošetření stehen, hýždě

450 Kč / 25 min.
450 Kč / 25 min.
650 Kč / 45 min.

