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Solná jeskyně
V solné inhalační jeskyni panuje unikátní mikro-
klima, vyznačující se vysokou bakteriologickou 
čistotou a  záporně ionizovaným vzduchem.  
Vzniklé mikroklima jeskyně příznivě působí 
na zdraví, obranyschopnost organismu a náladu 
dospělých i dětí.  Jeden 55ti minutový 
relaxační pobyt v  solné jeskyni 
nahradí 2 až 3 dny u  Mrtvého 
moře. Pro dosažení optimál-
ních léčebných účinků je 
doporučováno 10 návštěv.

Masáže 
Masáže jsou většinou vní-
mány jako příjemná forma 
uvolnění, mají však i vynikající re-
habilitační a terapeutické účinky. Měli 
by si ji dopřát lidé s  bolestmi zad a ti, kteří se 
potýkají se sníženou pohyblivostí či trpí stresem 
a nedostatkem energie. 

Tělové a ušní svíce
Aplikace tělové nebo ušní svíčky spojuje metody 
moxování (prohřívání) a  baňkování (podtlak). 
Uvolňují vzniklé blokace v toku energie těla, ak-
tivují lymfatický systém a přirozenou detoxikaci 

organismu, spouští samoléčebný proces. 

Biopedikúra
Bio péče o  kůži pomocí 

rybiček Garra Rufa. Pro-
cedura funguje na  bázi 
peelingu tzn., že rybičky 
odumřelou kůži požírají 
a  následně vypouští 

z  tlamičky  enzym ditra-
nol, který pokožku uklid-

ňuje, zároveň ji hojí a  novou 
zdravou kůži dokonale zaceluje. 

Rybičky nemají zoubky, proto je tato me-
toda šetrná a  příjemná pro všechny věkové 
kategorie. 

Infrasauna
Infrasauna je speciální typ sauny. K  ohřevu or-
ganismu využívá infračervené záření a tím velmi 
efektivně prohřívá tělo. Pracuje při teplo-
tách 30 - 60°C, což umožňuje sauno-
vání i lidem, kteří trpí potížemi se 
srdcem nebo těžce snášejí vy-
sokou teplotu klasické sauny.

Detoxikace
Metoda Mary Staggs Detox je 
založena na elektrolýze a pod-
poruje přirozenou detoxikaci, 
která  probíhá díky bioenergetické 
stimulaci tkání, orgánů a systémů, které 
tak mohou lépe vykonávat svoji funkci. Obnovu-
je rovnováhu, upevňuje zdraví.

 pondělí – pátek:   9  00 – 20  00

 sobota – neděle: 10 00 – 18 00

 rodinné prostředí, bezbariérový přístup
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