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všechny svaly a klouby těla. Cvičí se v teplém 
bazénu, který je hluboký jen 130 cm a vhod-
ný i pro neplavce. V bazénu jsou i podvodní 
masážní trysky a hydromasážní lavice, které 
na konci cvičení zrelaxují vaše svalstvo.

MOTOMED
Motomed je přístroj pro pasivní i aktiv-
ní cvičení svalů dolních končetin. Přístroj 
je poháněný elektromotorem, lze na něm  
nastavit rychlost, odpor i délku cvičení. Tato 
technika pomáhá uvolňovat svalové spasmy 
a zvyšovat mobilitu kyčelních, kolenních  
a hlezenných kloubů. 

NORDIC WALKING – INSTRUKTÁŽ
Nordic Walking je chůze se speciálními  
holemi, která zvyšuje fyzickou kondici a 
při níž spotřebujete až o 50 % více kalorií. 
Při Nordic Walking zapojíte 90 % svalů své-
ho těla, trénujete oběhový aparát a posílíte  
nejen svaly dolních, ale i horních končetin. 
Hole také zmírňují zátěž kyčelních a kolen-
ních kloubů. Počátečními lekcemi vás prove-
de instruktor.

MAGICKÉ VÁLCE PODLE BERANOVÉ  
(CVIČENÍ)
Spojení přirozených cviků s pomůckami  
v podobě velkých měkkých válců je výsled-

kem dlouhodobých zkušeností fyzioterapeu-
tky paní Beranové. Sestava rozvíjí pohybové 
dovednosti a postupně navrací tělu pružnost 
a stabilitu. Častým opakováním jednotlivých 
sestav dosáhnete zpevnění hlubokého sta-
bilizačního systému, omezujete tak bolesti 
zad a zvyšujete rozsah pohyblivosti velkých 
kloubů.

POHYBOVÉ AKTIVITY S TRENÉREM 
 – INDIVIDUÁLNÍ
Pokud nechcete být omezeni ostatními  
klienty při skupinových cvičeních, může-
te si domluvit individuální aktivitu s trené-
rem. Tuto možnost lze využít při cvičení na 
magických válcích, cvičení na přístrojích  
Total Gym, při fitness aktivitách i pro Nordic  
Walking.

MORNING REFRESH SESSION
V Tree of Life cvičíme při Morning Refresh 
Session převážně aplikovanou jógu. Ranní 
cvičení nastartuje cirkulaci a aktivuje mozko-
vou činnost, reguluje spánkový rytmus a 
vyvažuje hladinu hormonů v těle. Morning 
Session protahuje tělo a připravuje ho na 
veškerý pohyb během dne. Obzvláště u lidí, 
kteří mají sedavé zaměstnání, vyrovnává ran-
ní cvičení škody, které celodenní sezení tělu 
způsobuje.

SHAPEMASTER POWERTONE 
Jedná se o sofistikovaná elektrická lůžka,  
která účinně podporují svalovou práci a 
přitom nezatěžují páteř. Lůžka perfektně 
dokážou dostat tělo do formy po delší době 
nečinnosti. Filozofií cvičení je nepřetížit 
tělo, ale účinně s ním pracovat. Shapemaster 
Powertone dokáže obnovit svalovou hmotu, 
vytvarovat tělo, procvičit svaly po úrazech či 
zredukovat váhu.

HUBER MOTION LAB 
Unikátní multifunkční přístroj umí zpevnit 
tělo, bezpečně mobilizovat klouby, trénovat 
jednotlivé svaly a zajistit i komplexní reha-
bilitaci. Jeho speciální konstrukce vašemu 
tělu umožní spalovat tuky již během prvních  
tří minut cvičení. Přednastavené programy 
umožní posílit břišní svalstvo, vytvarovat  
hýždě, dobře zformovat nohy a zpevnit  

1. Diagnostika

LÉKAŘSKÁ KONZULTACE VSTUPNÍ  
A PRŮBĚŽNÁ
Součástí terapeutických pobytů je konzulta-
ce s lékařem, který zhodnotí váš zdravotní 
stav, upozorní na možnosti léčby a sestaví pro 
vás program procedur. Absolvujete vstupní  
vyšetření, v některých případech i základní 
biochemické vyšetření a EKG. Konzultace  
s lékařem probíhá 1× týdně.

KONZULTACE S NUTRIČNÍM  
SPECIALISTOU
Nutriční terapeut s vámi detailně probe-
re vaše stravovací návyky a po celou dobu  
pobytu bude vaším rádcem a průvodcem. 
Vysvětlí vám, jak můžete změnit svůj jídelní-
ček k lepšímu a co dělat, aby vám zdravá jídla  

chutnala. Upraví režim vašeho stravování a 
probere možnosti doplňků stravy, speciální-
ho prádla a dalších pomůcek. Připraví pro 
vás osobní doporučení a jídelníček na doma.

EKG VYŠETŘENÍ
Elektrokardiograf zaznamenává elektrickou 
aktivitu srdečního svalu. Díky němu lékař  
posoudí, zda je vaše srdeční aktivita v normá-
lu, nebo zda dochází k jejím poruchám. EKG 
dokáže odhalit poškození srdečního svalu, 
například nedokrvení či arytmii.

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
Základní spektrum laboratorních vyšetření 
informuje lékaře o funkci životně důležitých 
orgánů, jako jsou srdce, ledviny a játra. Zjiš-
těné hodnoty cholesterolu jsou důležité také 
pro kalkulaci  tělesného tuku na přístroji  
InBody.

DIAGNOSTIKA INBODY
Vyšetření InBody využijí především ti, kteří 
chtějí začít snižovat váhu. InBody je sofisti-
kovaný přístroj, který pomůže zjistit složení  
vašeho těla, jako jsou objem tuku, aktivní  
tělesná hmota i celková tělesná voda. Tyto  
informace pak využije váš terapeut, aby 
mohl ideálně nastavit redukční program a 
sledovat změny.

2. Rekondiční cvičení

INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ  
S FYZIOTERAPEUTEM
Individuální cvičení vede fyzioterapeut. Bě-
hem sezení provádí cviky, které sníží napětí 
svalů, uleví od bolesti a zároveň zvětší rozsah 
pohybů v kloubech a páteři. 

MĚKKÉ TECHNIKY 
Soustava speciálních hmatů obnoví napětí 
a pohyblivost svalů a tkání. Měkké techniky 
zlepšují pohyblivost kloubů a přinášejí úlevu 
od bolesti.

CVIČENÍ V BAZÉNU S HYDROMASÁŽÍ

Oblíbené a účinné cvičení probíhá v malých 
skupinách pod vedením terapeuta. Voda 
díky svým vlastnostem dokáže řadu cvi-
ků ulehčit a zároveň pomáhá mobilizovat 



hluboké svaly okolo páteře. Huber Motion 
Lab monitoruje dosažené výsledky, a je proto 
skvělý i pro sportovní trénink.

3. Koupele

ANNAMARIÁNSKÁ UHLIČITÁ KOUPEL

Tato velice účinná procedura využívá vlast-
ností bublinek oxidu uhličitého, CO2. Při 
koupeli se tělo obalí jemnými perličkami a  

po počátečním pocitu chladu navodí perlič-
kový plášť příjemné teplo, způsobené dilatací  
kožních kapilár. Oxid uhličitý se vstřebá-
vá kůží a pomáhá rozšiřovat periferní cévy, 
čímž zlepšuje hlavně prokrvení končetin a 
pokožky. Tento efekt vám pomůže nejen sní-
žit krevní tlak a usnadnit práci vašemu srd-
ci, ale i zlepšit výživu, pružnost a hydrataci  
pokožky. 

REGENERAČNÍ PŘÍSADOVÁ KOUPEL
Jde o koupel s přísadou účinné látky, která  
se v teplé vodě díky ideálnímu prokrvení  
kůže a podkoží dobře vstřebává do organi-   
smu. Bylinné a minerální substance v kou-  
peli podporují krevní oběh, povzbuzují a  
odstraňují stres a únavu. V teplé koupeli se  
zároveň svalstvo příjemně uvolní a zvýší se 
ohebnost kloubů. Prohřátí a prokrvení těla 
zlepšuje i svalovou a kloubní výživu. 

HYDROMASÁŽNÍ KOUPEL
Koupele provádíme ve speciální vaně opat-
řené profesionálním systémem Air Jet, kde 
tryskami proudí vzduch pod vysokým tla-
kem a provádí masáž celého těla. Během 
koupele prostřídáme několik masážních 
schémat tak, abyste mohli co nejefektivně-
ji relaxovat a uvolnit svalové a psychické  

napětí. Tyto koupele pozitivně působí proti 
svalové únavě, bolesti zad a šíje, pomohou 
vám i při chronické bolesti po úrazech a 
ztuhlosti svalů způsobené špatnými pohybo-
vými stereotypy. 

4. Zážitkové koupele

POLYNÉSKÁ KOUPEL  
MODRÁ LAGUNA , BALNEO
Blankytně modrá koupel s myriádou ma-
lých bublinek obsahuje prospěšné látky  
pro ochranu a hydrataci pokožky. Azurová 
barva a přírodní vůně navodí pocit doko-
nalé relaxace na pobřeží Indického oceánu. 
Koupel obsahuje zklidňující a hydratační  
mikrořasy Dunaliellu a Spirulinu, bílou  

vodní lilii a esenciální citrusové oleje pro 
hydrataci, tonizaci a relaxaci.

POLYNÉSKÁ KOUPEL MODRÁ  
LAGUNA PRO DVA, 
TROPICAL ISLAND
Společný zážitek pro dva, blankytně 
modrá koupel s myriádou malých bub-
linek, hudba a odpočinek s atmosférou 
laguny. Azurová voda, příjemná vůně, 
tropické ovoce a nápoje navodí pocit  
dokonalé relaxace na tropickém ostrově. 
Koupel obsahuje zklidňující a hydratační 
mikrořasy Dunaliellu a Spirulinu, bílou vod-
ní lilii a esenciální citrusové oleje na hydrata-
ci, tonizaci a relaxaci.

KOUPEL INDOCEANE, 
VULKANICKÁ PUDROVÁ  
MLÉČNÁ KOUPEL 
Mléčnou koupel si dopřávala již bájná krá-
lovna Kleopatra. Po staletí oblíbená koupel  
zajišťovala ženám hebkou pleť a zvyšovala 
tím jejich přitažlivost. Mléčné tablety Indo-
ceane přemění vanu v duhově bílou koupel  
s relaxačními a hydratačními účinky. Koupel 
obsahuje mikrořasu Marine Chlorella pro 
zjemnění pokožky, Qi-Marine pro relaxaci, 
regeneraci a ochranu, svatý lotos pro zjem-
nění, zklidnění a zvýšení mikrocirkulace.

5. Masáže

KLASICKÁ MASÁŽ  
ČÁSTEČNÁ/CELKOVÁ
Tato masáž vám navodí velmi příjemnou re-
laxaci celého těla i mysli. Podporuje cirkulaci 
v povrchových žilách, lymfatických cévách, 
zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest.  
Ať už využijete částečnou, či celkovou vari-
antu, klasická masáž dokonale uvolní masí-
rované svalstvo, umožní vstřebávání otoků, 
někdy pozitivně ovlivní i bolest hlavy. Z 
masáže budete odcházet s pocitem úžasného 
uvolnění a pozitivně naladěni. 

PODVODNÍ MASÁŽ ČÁSTEČNÁ
Masáž je kombinací teploléčby a léčby me-
chanické. Podvodní masáž provádí specialis-
ta proudem vody v teplé lázni, kdy pod tlakem  
1–2 kPa namasíruje vybrané partie. Masáž 

uvolňuje spasmy, odstraňuje bolesti zad a  
svalovou únavu. Podvodní masáží je možné 
zlepšit také stav jizev a celulitidy.

TĚHOTENSKÁ MASÁŽ  
12.–36. TÝDNE TĚHOTENSTVÍ
V citlivém období těhotenství jsou některé 
části těla ženy nadměrně namáhané, přede-
vším pak páteř, svalstvo zad a oblast krční a 
bederní páteře. A právě úleva od bolesti zad 
je hlavním efektem této procedury. Masáž 
vám, v poloze na zádech a v polosedu, prove-
de školený masér. Zaměří se na oblast zad a 
šíje a samozřejmě se zcela vyhne oblasti bři-
cha. Masáž končetin podporuje krevní oběh 
a cirkulaci lymfy a tím zmírňuje otoky.

MASÁŽ REFLEXNÍ – PLOSKA NOHY
Unikátní metoda využívá tisíciletých zna-
lostí čínské medicíny. Naše ploska nohy má 
až 7200 nervových zakončení a představu-



je tak mapu orgánů našeho těla. Tlakovým 
ošetřením různých bodů a plošek na chodi-
dle dokáže zkušený masér pozitivně ovliv-
nit krevní oběh, imunitu i regeneraci těla. 
Masáží dosáhnete úlevy při bolestech svalů a 
kloubů i při bolestech hlavy, pomůže vám při 
alergii či nespavosti. Důležitým efektem je i 
psychické a fyzické uvolnění, masáž účinně 
redukuje následky stresu. 

HYDRO-JET

Suchá masážní vana, v níž proud vody masí-
ruje tělo přes pružnou fólii. Zvyšuje  
celkové prokrvení organismu a snižuje sva-
lové napětí. Tím napomáhá lepšímu vstřebá-
vání kyslíku v cévním řečišti, snižuje hladinu 
toxických látek ve svalech a přispívá k rych-
lejší regeneraci tkání. Navíc podporuje vy-
plavování endorfinů a zlepší vaši psychickou 
pohodu, snižuje krevní tlak a pozitivně  
působí na oběhový systém.

6. Wellness masáže

MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
Pokožku celého těla namasírujeme nahřá-
tými lávovými kameny ve směru energetic-
kých drah těla. Stimulace těchto drah zklidní 
nervový systém, kompletně zrelaxuje tělo 
a normalizuje tělesné funkce. Tato masáž 
dokáže stimulovat energetická centra or-
ganismu (čakry), čímž harmonizuje ener-
getické proudy v organismu. Jde o velice  
příjemné ošetření, po kterém pocítíte příval 
nové energie.

AROMA MASÁŽ ORNELLA

Jde o klasickou regenerační masáž, při níž 
používáme éterické silice a rostlinné ole-
je. Snoubí se tak účinek masáže a jedineč-
né účinky různých silic a olejů. Při masáži 
proniká olej do hlubších vrstev a pozitivně 
ovlivňuje bolesti, funkci jednotlivých or-
gánů i mysl. Tato masáž zharmonizuje tělo 
a psychiku, uleví při zátěži a stresu a posílí 
vaši imunitu. Po proceduře si dopřejte delší 
relaxaci a nechte tak doznít blahodárný úči-
nek masáže.

7. Zábaly

Slatina je cenný přírodní materiál, který se 
získává z ložiska poblíž našich lázní. Vytě-
žená slatina se rozdrtí, smíchá s vodou a za-
hřeje. Ze slatinné hmoty pak připravujeme 
slatinné zábaly a slatinné obklady. 

PŘÍRODNÍ SLATINNÝ ZÁBAL
Slatinný zábal výborně funguje jako terapie 
artróz, artritid, bolestí páteře a bolestí svalů. 
Na zábal používáme několikacentimetrovou 
vrstvu prohřáté slatiny. Materiálem obloží-
me vybrané partie a zabalíme celé tělo do 
přikrývky. Akumulované teplo se dostane 
hluboko do tkání, uvolní svaly, odplaví zá-
nětlivé zplodiny a zregeneruje tkáně vaše-
ho těla. Zábal zmírní svalové napětí i bolest  
a působí protizánětlivě. 

PŘÍRODNÍ SLATINNÝ OBKLAD
Plástve tvoří silná vrstva slatiny umístěná 
mezi dvě membrány. Na kůži se přiloží pro-
pustná membrána tak, aby mohly přírod-
ní látky přímo působit na vybrané místo.  
Na nepropustnou stranu membrány pak 
přiložíme tepelný polštář, který vás příjem-
ně zahřeje a prokrví vybrané partie vašeho 
těla. Slatinný obklad redukuje napětí, bolesti 
a křeče v oblasti ramenních kloubů, krční i 
bederní páteře a působí regeneračně i na po-
kožku.

PARAFÍNOVÝ ZÁBAL RUKOU
Ošetření parafínem je jedním z nejúčinněj-
ších způsobů, jak odstranit ztuhlost drob-
ných kloubů ruky a zlepšit jemnou motori-

ku. Ruce vám několikrát po sobě ponoříme 
do teplého parafínu a tím se na pokožce vy-
tvoří parafínový film. Poté je zabalíme do 
plátna a ponecháme v zábalu. Aplikace para-
fínu významně zlepší pohyblivost a reduku-
je bolestivost drobných kloubů. Zábal má 
také pozitivní účinky na výživu nehtů.

8. Kosmetické zábaly

Soft Pack je unikátní technologie, která 
umožní maximální účinek terapeutických 
látek, které byly na tělo naneseny. Na tělo 
aplikujeme účinné látky a pomalu vás spus-
tíme do 37°C vody, přičemž mezi tělem a 
vodou zůstává nepropustná fólie. Budete tak 
„plavat“ v optimálním prostředí, nadlehčová-
ni teplou vodou. Soft Pack působí velmi bla-
hodárně na nervovou soustavu, kardiovasku-
lární aparát a svalový tonus.

LIFTINGOVÝ ZÁBAL BABOR  
VE VODNÍM LŮŽKU SOFT PACK
Účinná procedura pro klienty s unavenou 
či vysušenou pokožkou, pro maminky po 
porodu, pro klienty, kteří potřebují obnovit 
pružnost pokožky po úbytku váhy. Liftingo-
vé substance se nanesou na pokožku a jejich 
vstřebávání je potencováno ideálním prokr-
vením pokožky ve vodní lázni Soft Pack.   

LIFTINGOVÝ ZÁBAL BABOR
Jde o stejnou proceduru jako výše uvedená. 
Rozdíl je v tom, že klient není uložen do vod-
ního lůžka. Procedura se využívá pro klienty 
s výraznou nadváhou, kteří nemohou využít 
vodní lůžko Soft Pack.

REJUVENAČNÍ ZÁBAL BABYLONIA 
VE VODNÍM LŮŽKU SOFT PACK
Tento unikátní pleťový elixír je připravován 
podle tradičních alchymistických postu-
pů. Pryskyřice a vzácné dřeviny jako santal,  
myrha a benzoin (linderovka) jsou máčeny, 
jejich extrakt je pak doplněn jedinečnými 
esenciálními oleji z citronu a kadidla. Je to 
koktejl mládí, který vrací pokožce pevnost 
díky omlazujícím účinkům myrhy a kadidla, 
jež znaly už dávné civilizace. Jejich vstřebá-
vání je potencováno ideálním prokrvením 
pokožky ve vodní lázni Soft Pack.



REJUVENAČNÍ ZÁBAL BABYLONIA
Jde o stejnou proceduru, jako je výše uve-
dená. Rozdíl je v tom, že klient není uložen 
do vodního lůžka. Procedura se využívá pro 
klienty s výraznou nadváhou, kteří nemohou 
využít vodní lůžko Soft Pack.

9. Elektroterapie

LASER – SKENER
Laser je monochromatické polarizované 
světlo. Naši terapeuti používají neinvazivní  
laser s biostimulačním účinkem. Biostimulace  
zvyšuje prokrvení a pevnost tkání, podporu-
je obnovení kolagenu, urychluje regeneraci. 
Tento efekt se využívá v kosmetologii. Na  
pohybový aparát působí laser silně proti-
zánětlivě a analgeticky. Můžeme jím také 
významně zlepšit zhmoždění, záněty šlach, 
artrózy a neuralgii.

MAGNETOTERAPIE
Terapeutické využití magnetů má dlouhou  
historii. Magnetická pole mají v organismu 
analgetické a protizánětlivé účinky, zvyšují 
prokrvení tkání, uvolňují spasmy, redukují 
otoky a urychlují hojení. Magnetoterapie  
využívá účinky elektromagnetického pole 
aplikovaného pomocí válce nebo podložky.

VAS , distanční elektroléčba 
Jedná se o elektroléčebné proudy bez nut-
nosti přikládání kontaktních elektrod (dis-
tanční elektroterapie) kombinované s efek-
tem fototerapie. Během terapie dochází  
k prohřátí hluboko uložených tkání a orgá-
nů, zvyšuje se místní metabolismus, podpo-
ruje se vstřebávání chronických zánětlivých, 
poúrazových a pooperačních infiltrátů a 
zlepšuje se elasticita vaziva. Terapie má vý-
znamné analgetické účinky.

10. Kyslíková terapie

OXYGENOTERAPIE
Oxygenoterapie dle prof. Ardenna je vědec-
ky ověřená metoda, která při dlouhodobější  
aplikaci přináší až 40% zlepšení paměti a  
spánku. Pomůže vám s nedostatečným  
prokrvením končetin, zlepší jejich výživu,  

a tím omezuje bolesti a zlepšuje stav pokož-
ky. Během oxygenoterapie budete po dobu  
1 hodiny inhalovat 95% kyslík vyrobený  
koncentrátorem. Při proceduře nedoporuču-
jeme pospávat, ale spíše aktivně odpočívat, 
například si číst, luštit křížovky a střídavě  
procvičovat svalstvo končetin.

 

11. Peeling

EXOTICKÝ  PEELING THALGO, 
KOKOSOVÝ
Nechte se omámit intenzivní vůní kokosu a 
tahitské vanilky. Exotický ostrovní peeling  
obsahuje bílý písek Bora Bora, bohatý na 
magnesium, a mořskou sůl a kokosové sko-
řápky pro intenzivní a jemnou exfoliaci. 
Řasy Monoi ze Sargasového moře hydratují, 
chrání a zjemňují pokožku, tahitská vanilka 
zklidňuje, hydratuje a vyživuje. Rostlinné 

oleje z jojoby a mandlí vyživují a zklidňují  
pleť. 

EXOTICKÝ  PEELING THALGO 
CUKRO-SLANÝ, 
Je inspirován oblastí Středomoří a tradicí  
starých arabských kultur. Tento peeling evo-
kuje příjemný svět relaxace. Kromě řádné 
exfoliace pokožky také dodává výživu a re-
generuje. V tomto čisticím peelingu se mísí 
dohromady třtinový cukr, mořská sůl a rost-
linné esenciální oleje. Má  dvoufázovou tex-
turu pro dokonalé odstranění odumřelých  
buněk.  Je výživný a zanechá vaši pokožku jem-
nou a hedvábně měkkou. Peeling obsahuje  
Qi-Marine pro relaxaci, regeneraci a ochranu 
buněk, svatý lotos pro zjemnění, zklidnění 
a zvýšení mikrocirkulace. Rostlinné oleje ze 
Středozemí čistí, zklidňují a relaxují. Mořská 
sůl s hnědým cukrem provádí důkladnou ex-
foliaci a leští pokožku.

12. Rituály

RITUÁL KRÁLOVNY KLEOPATRY 
ALQUIMIA
Jde o prastarý rituál, který má dodat ženě  
pocit výjimečnosti a ženskosti. Rituál začí-
ná tělovým peelingem směsí solí z Mrtvého 

moře a vzácných olejů, následuje detoxikač-
ní tělový zábal a masáž obličeje exotickými 
oleji z kadidla a myrhy. Vzácné oleje omladí 
pokožku, dodají jí sametový vzhled a dotvo-
ří auru ženské smyslnosti. Rituál je zakon-
čen tělovou aroma masáží oleji s kadidlem  
a myrhou jako symbolem věčného mládí.

RITUÁL RADOSTI ALQUIMIA
Rituál radosti vám dodá novou porci opti-
mismu a pomůže naplno pocítit radost ze 
života. Revitalizující síla citrusů pokožku 
hydratuje, zregeneruje a dodá jí hloubkovou 
výživu. Svěží aroma povzbuzuje sebedůvěru 
a přinese psychický klid. Rituál začíná tělo-
vým peelingem směsí solí z Mrtvého moře, 
vzácných olejů a šťávy z čerstvého ovoce. 
Následně vaše tělo ošetříme detoxikačním 
zábalem. Na závěr vás uvolníme celotělovou 
aroma masáží oleji s přísadou citrusů.

13. Ájurvédské masáže

SHIRODHARA – ÁJURVÉDSKÁ  
MASÁŽ ´TŘETÍHO OKA´
Je jedna z nejúčinnějších relaxačních tech-
nik stará přes 5000 let. Odstraňuje stres a 
nervové napětí, léčí migrény a bolesti hlavy, 
zlepšuje soustředění a paměť a díky stimula-
ci mozkových center omlazuje a zpomaluje 
mentální stárnutí. Při této masáži používáme 
speciální ájurvédský olej.



SHIROBHYANGA  
– INDICKÁ MASÁŽ HLAVY
Jedna z nejefektivnějších cest k uvolnění 
stresu je indická masáž hlavy. Zkušeně vám  
namasírujeme obličejovou i vlasovou část 
hlavy. Zmírníme tím únavu, napětí, případ-
ně i bolest hlavy a navodíme pocit intenziv-
ního odpočinku. Pro navození intenzivního 
pocitu relaxace používáme při této procedu-
ře masážní olej.

ABHYANGA   
– ÁJURVÉDSKÁ TĚLOVÁ MASÁŽ
Tuto hluboce relaxační a regenerační masáž 
považuje ájurvéda za jednu z klíčových cest 
k dlouhověkosti. Jde o individuální hmaty  
a tahy až ke konečkům prstů. Masáž odstra-
ňuje nervozitu a podrážděnost, odbourá-
vá stresové toxiny a zlepší kvalitu spánku.  
Během masáže se použije až litr ájurvédské-
ho oleje.

14. Kosmetická ošetření

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ S MASÁŽÍ 
OBLIČEJE BABOR
Podle nejnovějších výzkumů není krása ple-
ti dána pouze genetickou dispozicí, ale také 
péčí, kterou jí poskytujeme. Záleží pouze 

na vás, jak o svou pleť pečujete a jak ji doká-
žete uchovat mladou. Naučte se to s námi. 
Po jemném a účinném vyčištění pleti vám 
provedeme stimulační obličejovou masáž,  
která obnoví napětí pokožky. Ošetřující  
masku vybereme podle vašeho typu pleti a  
finálně pleť ošetříme vybraným krémem.

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ  
S KOLAGENOVOU MASKOU BABOR
Jde o vitalizující kosmetické ošetření dopl-
něné o účinnou kolagenovou masku. Maska 
dodá vaší pleti chybějící materiál a pomůže 
vyplnit drobné linky a vrásky. Po ošetření zů-
stane vaše pleť svěží a zářivá. Pocítíte příjem-
né napětí a překvapí vás jemnost a hladkost 
ošetřené pleti.

LUXUSNÍ LIFTINGOVÉ OŠETŘENÍ  
HSR BABOR
High Skin Refiner Lifting je ošetření obličeje 

speciálně navržené tak, aby zlepšilo odol- 
nost pleti proti stárnutí. HSR používá velké 
množství inovativních komplexů pro zpev-
nění, projasnění a lifting pleti. Vaše pokožka 
se stane pevnější a plnější, což vašemu obliče-
ji navrátí mladistvé kontury.

REVERSIVE ANTI-AGING OŠETŘENÍ 
BABOR
Unikátní anti-aging ošetření se spolehlivým 
a okamžitým efektem. Ošetření kombinuje 
AHA peeling s nově vytvořeným Re-Youth 
efektem obsahujícím vysoce aktivní látky, 
které doslova napumpují vaši pleť. Viditelné 
změny pocítíte během jediného ošetření.

BARVENÍ OBOČÍ
V průběhu kosmetického ošetření, které trvá 
80 minut, je možné upravit a nabarvit obočí 
podle přání klienta.  

15. Pedikúra

MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA 
Jako první krok ponoříme nohy do mine-
rálního roztoku. Tato jemná bylinná lázeň 
změkčí pokožku a usnadní odstranění ztvrd-
lé kůže na patách a pod prsty nohou. Úpravu 
nehtů a nehtového lůžka provádíme nasu-
cho jemnou bruskou. Pomocí speciálního 
nástavce ošetříme i plosku nohy. Po mecha-
nickém ošetření naneseme na nohy výživný 
krém, který dlouhodobě změkčí pokožku.

16. Slim Laboratory

VANQUISH ME 
Jedná se o revoluční technologii pro bezkon-
taktní odstranění tuku. Ničí tukové buňky, 
aniž by poškodila tkáně v okolí tukových  
vrstev. Jedná se o příjemnou neinvazivní  
terapii, kdy je nad ošetřovanou oblast nasta-
ven radiofrekvenční aplikátor, který zahřeje 
podkoží na teplotu 40 °C,  při které dochází  
k rozpadu tukových buněk. Selektivní půso-
bení umožňuje ošetřovat velké oblasti s mini-
málním rizikem poškození svalů a vnitřních 
orgánů. Cílem ošetření je dosáhnout redukce 
objemu tukové tkáně hlavně v pase, ale pří-
strojem můžeme ošetřovat také stehna.

X-WAVE ESTETICKÁ RÁZOVÁ 
VLNA 
X-WAVE ničí tuk v místech, kde se jej nedaří 
odbourat dietou ani cvičením.  Rázové vlny 
narušují tukové buňky, které se po ošetře-
ní rozpadají. Stimuluje tvorbu kolagenu  
v pokožce, napíná podkožní svalová vlákna  
a pokožka  následně  vypadá hladší, zdravější 
a mladší. X-WAVE je ideálním doplňkem pro 
vyhlazení pokožky po invazivní liposukci.

EXILIS 
– ULTRAZVUKOVÁ LIPOSUKCE

Kontaktní technologie, která významně 
redukuje podkožní tukovou tkáň. Přístroj 
kombinuje vysokofrekvenční ultrazvuk a  
infračervené světlo tak, aby docházelo k cíle-
né destrukci tukových buněk. Terapii využí-
váme k ošetření obtížných lokalit, jako jsou 
tukové polštářky v oblasti beder a boků.

STARVAC – PŘÍSTROJOVÁ  
MODELACE PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ 
Velmi efektivní procedura se speciálním  
přístrojem Starvac. Hlavice přístroje je tvoře-
na dvěma válečky, mezi které je pod tlakem 
vtahována kožní řasa. Jemnými tahy hlavicí 
usměrňujeme proud lymfy centrálně a záro-
veň stimulujeme prokrvení vybrané oblas-
ti. Rozprouděním lymfy odvádíme toxiny  
a přebytečnou tekutinu z tkání a zpevníme  
kolagenní vlákna. Starvac vám pomůže při 
obezitě, celulitidě, zregeneruje pokožku  
těla a pomocí vakuové terapie dokáže zpev-
nit i oblast ňader, břicha a hýždí.

LYMPHAPRESS 
– OŠETŘENÍ CELULITIDY A OBEZITY
Příjemná procedura, která pomáhá od otoků 



dolních končetin, pocitu „těžkých nohou“ 
a celulitidy. Přístroj pracuje s postupující 
tlakovou vlnou (dochází k naplňování jed-
notlivých komor speciálního návleku), která 
účinně podpoří svalovou pumpu. Drenáž  
pomáhá urychlit tok lymfy a stimuluje od-
vod toxických a odpadních látek nahroma-
děných v podkoží. Procedura není vhodná 
pro osoby s křečovými žilami.

17. Rasul
Orientální parní lázeň, při které se využívá  
vlhké teplo spolu s působením speciálního 
bahna. Kouzelné prostředí originálních láz-
ní vytváří intimní relaxační atmosféru. Před 
vstupem do lázně obdržíte misky se třemi 
druhy léčivého bahna určené na různé tělesné  
partie. Prohřáté tělo potíráte bahnem a jem-
ně masírujete pokožku. Na závěr procedury 

vás nánosu bahna zbaví jemný deštík. Rasul 
regeneruje, ošetřuje i léčí. Vzhledem k teplo-
tě do 50 °C jej mohou navštívit i klienti s kar-
diálními problémy. Velice dobře působí na 
lupénku a alergická kožní onemocnění.

18. Fitness Laboratory
Fitness laboratoř je otevřený prostor vybave-
ný originálním sportovním povrchem, který 
slouží jako nekonečný zásobník cviků díky 
důmyslnému systému značek 

Přístroj TOTAL GYM proslavil sám vel-
ký Chuck Norris a jde o jedinečný ná-
stroj umožňující trénink celého těla. 
Využívá vlastnosti volné kladky a naklo-
něné roviny a je vhodný pro rekondici  
i pro bodybuilding. Přístroj je využíván pro 
posilování a  rehabilitaci.

FUNKČNÍ ZÓNA je vybavena konstruk-
cí pro protahování a ručkování, závěsným 
systémem pro TRX a dalšími moderní prv-
ky. Nechybí kvalitní lano, měkké stupín-
ky, kettlebells, medicinbaly, bosy a další  
pomůcky pro funkční trénink. 

KARDIO ZÓNA slouží ke zvyšování  
výkonnosti kardiovaskulárního aparátu a je 
nedílnou součástí Fitness  Lab. V kardio zóně 
můžete použít eliptický trenažér, rotoped, 
stepper, cyklotrenažér a běžecký pás.

POSILOVACÍ ZÓNA
Pro ty, kteří se soustředí na budování svalové 
hmoty a bodybuilding, je určena posilovací 
zóna. Tento prostor nabízí posilovací lavi-
ci, posilovací stojan, kotouče, činky, multi-
funkční hrazdu i všestranný posilovací stroj.

19. Organic & Garden Spa
Do Organic & Garden Spa mají vstup všichni 
hosté Tree of Life během svého pobytu zdar-
ma. 

SEVERSKÁ SAUNA
Jedná se o účinné střídání vysoce rozdílných 
teplot, při kterém dochází k masivnímu 
vylučování toxických látek i těžkých kovů  
z buněk. Toxické molekuly se z organismu 
vylučují potem. Saunování je báječná cesta 
k posílení imunity, urychlení metabolismu, 
k navození celkového uvolnění a odpočinku 
po svalové námaze. Pomáhá i u svalového 
revmatismu, bolestí kloubů a páteře. Proce-
dura není vhodná při akutním onemocnění, 
u kardiaků, pacientů s epilepsií a u krváci-
vých projevů.

PARNÍ LÁZEŇ
Jde o vlhkou a teplou lázeň. Vysoká vlhkost 
vzduchu (až 80–100 %) vytváří v kombinaci 
s teplotou (40–55 °C) jedinečné klima, které 
zvýší činnost metabolismu a celkově stimu-
luje všechny životní funkce. Kromě příjem-
ného pocitu zotavení působí parní lázeň 
jako podpůrný prostředek při léčbě astma-
tu, zánětu průdušek, revmatismu, chrapotu, 
přetížení svalů či poruchách prokrvení. Parní 
lázeň zklidňuje činnost srdce, zlepšuje celko-
vou kondici, tlumí rozrušení, tísnivé pocity a 
nervozitu. Je výborným místem pro duševní 
a fyzickou relaxaci.

WHIRLPOOL
Užijte si jemnou celotělovou masáž podvod-
ními tryskami, kdy teplota vody kolísá mezi 
příjemnými 37 a 40 °C. Whirlpool uvolňuje 
napětí, redukuje stres a stimuluje cirkulaci.

SANÁRIUM
Jde o exkluzivní doplňkové vybavení sau-
ny, které speciálně vyvinula firma KLAFS. 
Jednou z mnoha předností sanária s funkcí 
SaunaPur je léčivé působení příjemných 
vůní v kombinaci s blahodárným teplem 
sauny. Mezi aromatickými a teplovzdušnými 
programy najdeme ten pravý pro vás – ať už 

jemnou parní lázeň, nebo tropické či klasické 
saunování. 

KNEIPPOVA LÁZEŇ
Kneippova lázeň jsou dva oddělné bazénky  
s oblázky, kde se střídá teplá (cca 40 °C) a stu-
dená (cca 12 °C) voda. Nejprve se projdete 
v bazénku s teplou vodou, aby se vám cévy 
důkladně rozšířily, a poté vstoupíte do ba-
zénku se studenou vodou, kde dojde k jejich 
stažení. Tento cyklus se několikrát opakuje. 
Kneippův chodník je součástí přírodní me-
dicíny a pomáhá především při poruchách 
krevního oběhu, ale třeba i bolestech hlavy.
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