CENIK
BEAUTY & SPA & WELLNESS
MASAŽE
Sprostitvene masaže
Sprostitvena masaža celega telesa
s kokosovim oljem 40 min - 40, 00 EUR
Svoje telo sprostite z oljem z aromo kokosa, ki ga predhodno
segrejemo. Po masaži se boste počutili sproščeni telesno in
duševno.
Sprostitvena masaža s kakavovim maslom
40 min - 38, 00 EUR
Kakavovo maslo je idealno za globinsko vlaženje in prožnost
kože. Začutili boste mehkobo kože in popolno sproščenost po
sami masaži.
Sprostitvena masaža celega telesa z medom
60 min - 50, 00 EUR
Gre za starodavno rusko metodo masaže, ki jo izvajamo z
naravnim tekočim medom. Koža je po masaži z medom in
toplim oljem gladka, čvrsta in svilnata na otip.
Klasična ročna masaža
45 min - 40, 00 EUR / 30 min - 30, 00 EUR /
20 min - 20, 00 EUR – po dogovoru s stranko
Z masažnimi prijemi bomo ugodneje vplivali na splošno
počutje telesa, izboljšali krvni pretok, sprostili mišični tonus
ter umirili živčni sistem telesa.
Barberska masaža telesa z arganovim oljem
60 min - 55, 00 EUR / 40 min - 45, 00 EUR
Za Berbere iz Maroka je argan drevo življenja. Po uporabi
arganovega olja je koža nahranjena, čvrsta ter pomlajena. Z
masažo dosežemo še večji učinek, če predhodno naredimo
piling telesa - po predhodnem naročilu (8, 00 EUR)
Masaža hrbtenice po dr. Breussu s šentjanževim
oljem 40 min - 38, 00 EUR
Avstrijski zdravilec Rudolf Breuss, predstavlja zelo nežno
masažo hrbtenice, katero rahlo raztegnemo, poravnamo,
nahranimo in aktiviramo energijo.

Terapevtska masaža telesa s pritiskom na trigger
točke 60 min - 60, 00 EUR / 45 min - 52, 00 EUR / 30 min
boleč predel - 38, 00 EUR
Z masažo globokih tkiv se osredotočimo na globlje plasti
mišičnega tkiva. S to tehniko sprostimo prenapete mišice in
pomagamo pri raztezanju mišic ter s tem zmanjšamo bolečino
in normaliziramo mišično tkivo.
Športna masaža 45 min - 49, 00 EUR
Z močnimi masažnimi prijemi se osredotočamo na določen
problem, ki se pojavi v mišičnem tkivu, katerega poskušamo z
gnetenjem in raztezanjem mišice, sprostiti ter povrniti v prvotno stanje. Uporablja se pri različnih športnih aktivnostih.
Masaža Pohorska pravljica
70 min - 70, 00 EUR / 60 min - 60, 00 EUR
Je skupek več masažnih tehnik, prilagojena določenemu tipu
kože in osebi. Sama masaža deluje terapevtsko in sprostitveno.
Masažni program
Posebna sprostitev 45 min - 40, 00 EUR
Masaža hrbta 20 min + 10 min masaža dlani + 15 min
masaža stopal
Masaže izvajamo z različnimi 100 % naravnimi olji
LEPOTNI RITUALI ZA TELO
Piling telesa 20 min - 20, 00 EUR
Kremna obloga telesa 20 min - 20, 00 EUR
Obnovitveni negovalni tretma – piling in obloga
45 min - 35, EUR
Piling telesa 20 min + 30 min
Klasična masaža telesa 50 min - 40, 00 EUR
NEGA OBRAZA
Osnovna nega obraza
Klasična nega obraza 75 min - 55, 00 EUR
Osnovna nega je primerna za vse tipe kože, kateri učinek je
spodbuditev ter obnovitev kožnih celic in zaščito kože pred
zunanjimi okoljskimi vplivi. (površinsko čiščenje, analiza
kože, piling, globinsko čiščenje, masaža obraza, maska, nanos
kreme, oblikovanje obrvi).

Sprostitvene nege obraza
Osvežilna nega obraza s kozmetično linijo
AFRODITA 30 min - 28, 00 EUR
Nega je primerna za vse tipe kože. Po negi je koža intenzivno
navlažena in osvežena. (površinsko čiščenje, piling, vlažilna
masažna maska, nanos vlažilne kreme ).
Masaža obraza z masko 40 min - 37, 00 EUR
S samo masažo bomo pripomogli k sproščenosti mimike
obraza ter hkrati nahranili kožo z nanosom maske.
(površinsko čiščenje, masaža obraza, maska, nanos kreme).
Nege obraza glede na tip kože
3 PEPTIDES Biološko – aktivna nega za superiorni
anti – age 60 min - 70, 00 EUR
Ob prvih znakih staranja z močjo biološko – aktivnih peptidov, deluje na obnovitev kožnih celic, preprečuje ter zmanjša
zgodnji pojav gubic ter vpliva na hitrejšo sintezo kolagena
in elastina. (čistilno mleko, piling, tonik, 3 Peptides ampule,
masaža obraza, 3D pomlajevalna maska, 3 peptides očesna
krema, 3 peptides vlažilna/hranljiva krema).
Neuro - SENSITIVE 60 min - 50, 00 EUR
Nega je primerna za zelo občutljivo kožo, katera je nagnjena
k srbečici, pekočemu občutku, občutku zategovanja, alergijam. (čistilno mleko, piling, tonik, masaža obraza, SOS
maska, očesna krema, krema za občutljivo kožo).
HYLAURON nega za GLOBINSKO
HIDRATACIJO kože 45 min - 40, 00 EUR
Nega je primerna za zelo suho kožo, kožo kateri primanjkuje
vlage, leska, sijočega izgleda. (čistilno mleko, piling, tonik,
hyaluron ampula, maska, vlažilna krema ).
Doplačila
Globinsko čiščenje 20 min - 10, 00 EUR
Ampula 5, 00 EUR
Oblikovanje obrvi 20 min - 10, 00 EUR
Barvanje obrvi 10 min - 7, 00 EUR
Barvanje trepalnic 20 min - 12, 00 EUR
Barvanje obrvi in trepalnic 20 min - 15, 00 EUR
RAZVAJANJE V DVOJE
2 urni najem wellnessa
od 10.00 do 12.00 ure - 95, 00 EUR
(možnost koriščenja turške, infra rdeče, ﬁnske ekstremne in
ﬁnske savne s kropoterapijo, whirlpool, počivališča)

SVET SAVN (ob vsakem obisku sveta savn prejmete
rjuho in piling za telo)
Celodnevni obisk sveta savn 20, 00 EUR
( ponedeljek- četrtek )
Celodnevni obisk sveta savn 22, 00 EUR
( petek - nedelja, praznik)
4 urni obisk sveta savn 18, 00 EUR
(ponedeljek – četrtek)
4 urni obisk sveta savn 20, 00 EUR
(petek - nedelja, praznik)
Večerno savnanje od 20 / 22 ure - 14,00 EUR
(ponedeljek - nedelja)
Akcija ob ponedeljkih
15 % na svet savn
10 % popust na vse Wellness storitve
Wellness paketi sveta savn
Svet savn 6 + 1 gratis obisk 120, 00 €
( veljavnost 6 mesecev )
Svet savn 10 + 2 gratis obiska 200, 00 €
( veljavnost 12 mesecev )
Svet savn 12 + 3 gratis obiski 240, 00 €
( veljavnost 12 mesecev )
Doplačila
Brisača 3, 00 EUR
Kopalni plašč 8, 00 EUR
Splošna navodila
- Zaželena predhodna rezervacija storitev na telefon 02 614 0950
ali email wellness@pohorje-resort.si
- Odpoved rezervacije najkasneje 24 ur pred storitvijo
- Obvezno opozorilo o zdravstvenih težavah oz. tveganjih pred
storitvijo
- Pred in po obisku savn se je potrebno stuširati
- Prepovedana uporaba kopalk
- Prepovedan vstop v wellness vinjenim osebam
- Prepovedan vstop otrokom mlajšim od 16 let
-Vse cene vključujejo ddv

3 urni najem wellnessa
od 9.00 do 12.00 ure - 140, 00 EUR
(možnost koriščenja turške, infra rdeče, ﬁnske ekstremne in
ﬁnske savne s kropoterapijo, whirlpool, počivališča) +
(piling telesa, 30 min masaža hrbta, sadno-sirna nabodalca, kozarec penine)
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