Profesionální lázeňská
léčba a rehabilitace

Lázně Bludov
www.lazne-bludov.cz

LETNÍ LÁZEŇSKÉ PROCEDURY se SLEVOU
pro vaše zdraví, denně 7,30–17,00 hod.
(úterý a pátek do 19,00 hod.),
o víkendu 8,00–16,00 hod.
l

Obsahuje celkem tři procedury (možnost využití akce 1+1 pro dvě osoby):
Brusinková koupel + brusinkový zábal + brusinková masáž.

Péče o zdraví v lázních
Bludov se vyplácí.
Letní zážitkové extra
procedury v akci.

Brusinková koupel – Regenerační povzbuzující koupel provoněná
příjemným brusinkovo malinovým aroma. Změkčuje pokožku.
Délka procedury 30 min. (20 min. koupel + 10 min. zábal).
Brusinkový zábal – Napomáhá obnově psychických sil, vyhlazuje
a zjemňuje pokožku. Je vhodný zejména na suchou pleť vystavenou
každodennímu stresu. Délka procedury 15 min.
Brusinková masáž s rakytníkem – Uvolňuje namožené svalstvo
a přináší úlevu pohybovému aparátu. Pokožku zanechává jemnou
a vláčnou a působí proti stárnutí pokožky. Délka procedury 15 min.
l

Dopřejte si luxusní zážitek za
poloviční cenu, při exotických
koupelích, masážích a zábalech.
Dodejte tělu lehkost, pozitivní
energii, předejděte únavě a zbavte se stresu. Vyberte si z brusinkové nebo kokosové sady.

Brusinková sada
akce 1+1 zdarma – 790 Kč

Kokosová sada
akce 1+1 zdarma – 790 Kč
Obsahuje celkem tři procedury (možnost využití akce 1+1 pro dvě osoby):
Kokosová koupel, kokosový zábal, kokosová masáž.
Kokosová koupel – Revitalizační povzbuzující koupel, provoněná
příjemným aroma tropů. Změkčuje pokožku.
Délka procedury 30 min. (20 min. koupel + 10 min. zábal).
Kokosový zábal – Napomáhá obnově psychických sil, dokonale vyhlazuje
a zjemňuje pokožku. Obsahuje včelí vosk, který je vhodný na dehydrovanou pleť, vystavenou nepříznivým podmínkám. Délka procedury 15 min.
Kokosová masáž – Uvolňuje svalové napětí a dodá tělu lehkost a pozitivní
energii. Zanechává pokožku jemnou a vláčnou. Délka procedury 15 min.
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