NEGA OBRAZA

cena

trajanje
v min.

NEGA OBRAZA S KOZMETIKO PRIORI
Medicinska kozmetika z naprednimi AHA kislinami
Priori AHA kisline so edina linija izdelkov, ki vsebujejo AHA kisline z LCA kompleksom : mlečne kisline ( z ustrezno pH
vrednostjo) in močnih antioksidantov : vitaminov A, C, E in protivitamina A. Kemični piling Priori – 30% AHA kisline so
najboljša rešitev za zdravljenje aken, obnovitev suhe, zrele in poškodovane kože, odstranitev črt in gub.

Kemični piling PRIORI AHA kisline (prilagojena nega glede na vašo kožo)

45,00 €

30-40 min

Deluxe nega proti staranju (vse vrste kože)

55,00 €

60-70 min

NEGA OBRAZA REVALE SKIN
Z izdelki Priori REVALESKIN® lahko upočasnimo staranje kože. Sistem Priori REVALESKIN® predstavlja klinično
preizkušeno zaščito pred prostimi radikali, ki so najpogostejši vzrok za predčasno staranje kože. Kozmetika temelji
na kombinaciji izvlečkov rastlin, pridobljenih iz sadežev in začimb, in maksimira raznolikost antioksidantov polifenol
in flavonoid.
Botanični encimski piling – nega je namenjena vsem tipom kože –
globinsko čiščenje, encimski piling – maska, masaža

38,00 €

Nega z botaničnim encimskim pilingom – nega obnovi in posvetli utrujeno kožo
s pomočjo učinkovitih sestavin (buča, papaja, kurkuma, acai jagode, kloragenska
kislina) – globinsko čiščenje, encimski piling- maska, masaža, nega rok in dekolteja.

62,00 €

50 min

25,00 €

Barvanje obrvi ali trepalnic

5,00 €

Oblikovanje obrvi

5,00 €

Manikura Zala (Vključuje osnovno manikuro, piling rok, masažo rok in lakiranje nohtov)

27,00 €

Manikura z lakiranjem

20,00 €

Striženje nohtov
Polovična manikura s shell ali gel II lakiranjem (lakiranje z obstojnostjo laka do 2 tedna+
zaščita nohtov po sistemu IBX)
Odstranjevanje shell ali gel II laka

depilacija
z voskom

5,00 €
23,00 €
5,00 €

Nexgenails * (brez podaljševanja)

30,00 €

Nexgenails * (s podaljševanjem)

35,00 €

Odstranjevanje Nexgenails *

10,00 €

SISTEM IBX** samostojna storitev – luksuz za vaše nohte

10,00 €

DOPLAČILA
Poslikava nohtov (1 noht) – 1,00€

1,00 €

Francosko lakiranje (navadno ali permanentno lakiranje) 3,00€

3,00 €

*Bistvo podaljševanja nohtov NEXGENAILS je, da nohta ne izpostavljamo UV svetlobi in prav tako ne pilimo
povrhnjice. Prahi so sestavljeni iz d - TITANA in KAVČUKA. Kot je znano, je titan izredno trd material in njegova
vloga je utrditi noht, vloga kavčuka pa je prožnost, zato je tudi postopek odstranjevanja enostaven in popolnoma
neboleč.
**Sistem IBX je nova tehnika za popolno nego in zaščito šibkih in poškodovanih nohtov. IBX sistem s toploto in UV
svetlobo prodre v notranjost nohta in z mešanico jojobinega in avokadinega olja utrjuje sam noht. IBX je inovativen
utrjevalec nohtov, saj deluje od znotraj in ne na površini nohta, kot ostali izdelki. Nanašamo ga na površino nohta,
vendar po končanem tretmaju ni nič vidno na nohtu; deloval bo v notranjosti nohta kot permanentni dodatek
nohtu. IBX je edini proizvod na trgu, ki ga nanesete pod permanentnim lakom, UV gelom ali akrilom in zaščiti vaše
naravne nohte.

NEGA NOG
Pedikura Zala (vključuje klasično pedikuro, piling stopal, masažo stopal in lakiranje nohtov )

DEPILACIJA

cena

30 min

S pomočjo kombinacije obeh linij in nege obraza Priori bomo vaši koži pomagali do zdravja in lepšega izgleda.
S pomočjo kozmetičarke lahko izberete svoj paket, ki je namenjen vaši koži. Ob nakupu vsaj treh neg kozmetike
PRIORI® vam priznamo 20 % popusta. OPOZORILO: Pred in po negah obraza odsvetujemo obisk sveta savn in
sončenje.
Ličenje

NEGA ROK

depilacija
s sladkorno
pasto

cena

40,00 €

Pedikura – problematična stopala (vraščeni nohti, otiščanci, kurja očesa, diabetično stopalo)

35,00 €

Pedikura – osnovna (uredimo stopala in nohte, vključuje lakiranje)

30,00 €

Pedikura – polovična ( uredimo in postrižemo nohte ali uredimo stopala)

15,00 €

Obraz

6,00 €

10,00 €

Pedikura - celotna s shell ali gel II lakiranjem

43,00 €

Roke

13,00 €

18,00 €

Sanacija vraščenega nohta

10,00 €

Pazduhe

8,00 €

13,00 €

Sanacija kurjega očesa

10,00 €

Hrbet

20,00 €

25,00 €

BS sponka (reši težavo z vraščenimi nohti) – namestitev

10,00 €

Hrbet delno

18,00 €

23,00 €

Namestitev kovinske sponke za vraščene nohte

20,00 €

Prsi

18,00 €

23,00 €

Premestitev kovinske sponke za vraščene nohte

10,00 €

Polovica nog

15,00 €

20,00 €

Permanentno lakiranje - shell ali gel II lakiranje (obstojnostjo laka do 2 tedna)

23,00 €

Cele noge

20,00 €

30,00 €

Cele noge + bikini

25,00 €

33,00 €

Bikini

10,00 €

13,00 €

Celotna (cele noge, bikini, roke, pazduha)

35,00 €

45,00 €

Brazil

22,00 €

Najem garažnega prostora za dnevne obiskovalce

CENIK

storitev
Wellness Center Zala

3,00 €

Vse cene so podane v EUR in vsebujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen.
Vabljeni tudi v kavarno in restavracijo Luna.

Cenik velja od 1. 10. 2017

MEDICO WELLNESS

pon-pet

sob, ned,
prazniki

Triurni vodeni program s pilingom (sol, med, glina),
oblogami, kromo terapijo, meditacijo in presenečenjem

vse dni

15,00 €

FITNESS
Enkratni vstop
Enkraten vstop za hotelske in apartmajske goste
Mesečna vstopnica
Mesečna vstopnica 4 vstopi*
Mesečna vstopnica 8 vstopov*
Mesečna vstopnica neomejeno število vstopov*
Mesečna vstopnica neomejeno število vstopov*
+ 4x vstop v savno
Trimesečna vstopnica neomejeno število vstopov 90 dni
Osnovni program vadbe
Celoletna neomejena vstopnica

5,00 €

6,00 €
4,00 €
20,00 €
34,00 €
45,00 €
70,00 €
110,00 €
Brezplačno
353,00 €

*Mesečne karte veljajo 31 dni od dneva nakupa in jih je možno
podaljšati največ 7 dni.

SAVNA
Celodnevna vstopnica
Dnevni vstop za hotelske in apartmajske goste
Celodnevno savnanje ob polni luni
Celodnevno savnanje ob polni luni za hotelske in apartmajske goste
4 vstopi (30 dni)
12 vstopov (90 dni)
Dnevna vstopnica za bazen + svet savn
Savna + kosilo v restavraciji Luna
Izposoja dodatne brisače ali rjuhe
Izposoja dodatnega kopalnega plašča

17,00 €
11,00 €

19,00 €
12,00 €
21,00 €
13,00 €
56,00 €
145,00 €

22,00 €
25,00 €

24,00 €
27,00 €
3,00 €
5,00 €

Vstop po 19h (ned - čet) 14 eur in vstop po 20h (pet - sob) 16 eur*
(*Ne velja ob polni luni)

ZASEBNI WELLNESS
Najem VIP zasebnega wellnessa – 3 ure
(parna kopel, finska savna, whirlpool, počivališče, za največ 6 oseb)*
Dodatna ura v VIP zasebnem wellnessu
Najem VIP zasebnega wellnessa s kosilom/večerjo
za dve osebi
Razvajanje v dvoje – 3 ure
(parna kopel, finska savna, jacuzzi, počivališče)
Dodatna ura razvajanja v dvoje
Najem VICHY prostora
(parna kopel, finska savna). Za največ 8 oseb.
Dodatki v savni: sol, med, blato…
* penina, limonada, čaj, sadje

80,00 €
15,00 €
100,00 €
50,00 €
10,00 €
60,00 €
2,00 €

MASAŽE IN NEGA TELESA

cena

trajanje
v min.

Masaža obraza, vratu in dekolteja – masaža osnovana na tehnikah klasične
masaže, shiatsa in limfne drenaže. Primerna za vse ki si želijo razvajanja in še posebej
za tiste, ki imajo težave s sinusi, prehladi, glavoboli…

cena

trajanje
v min.

25,00 €

30 min

Masaža ZALA – je edinstvena masaža Wellnessa Zala, osnovana na tehnikah klasične
masaže, ki se dopolnjuje z ostalimi tehnikami naših masaž. Maser uporablja kot medij
naravno karitejevo maslo.

50,00 €

70 min

Ročna klasična masaža – celotna – je masaža celega telesa. Je najbolj naravna
metoda zdravljenja in ohranjanja zdravja s pomočjo dotika – masaže.

38,00 €

50 min

ZA NAJMLAJŠE

Ročna terapevtska masaža – polovična – ima enake pozitivne učinke na telo kot
celotna masaža. Je masaža polovice telesa.

25,00 €

25 min

Razvajati želimo tudi vaše najmlajše, ki so v današnjem napetem vsakdanjiku v šoli, pri športu, raznih interesnih
dejavnostih potrebni sprostitve. Storitve so namenjene otrokom od 2 do 12 leta starosti.

Ročna terapevtska masaža – delna – ima enake pozitivne učinke na telo kot
celotna ročna masaža. Je masaža enega dela telesa.

20,00 €

20 min

Antistres masaža celega telesa – je masaža določenih delov telesa osnovana na
tehnikah klasične masaže. Učinkovito blaži stres, sprošča napetost v telesu in deluje
energijsko.

41,00 €

50 min

Aroma masaža – celotna (eterično olje rožmarin, limonska trava …) – je masaža
celega telesa osnovana na tehnikah klasične masaže. Učinkovito blaži stres, sprošča
napetost v telesu in deluje energijsko.

40,00 €

50 min

Anticelulitna masaža – delna - je ena izmed masaž, ki je podobna klasični masaži s
kombinacijo prijemov limfne drenaže. Osredotočena je na problematično področje
spodnjega dela telesa, kjer se pojavlja celulit in se ne izvaja po celem telesu. Aktivira
se delovanje limfe in s tem odvajanje strupov iz telesa ter tako zmanjšuje celulit.

20,00 €

Športna terapevtska masaža – celotna – je masaža celega telesa, ki je namenjena
športnikom in rekreativcem. Izvaja se močneje kot klasična ročna masaža, vendar je
specifična glede na športno panogo

43,00 €

Športna terapevtska masaža – polovična – masaža polovice telesa, najpogosteje
se izvaja na hrbtenici.

27,00 €

Otroška masaža + sladko presenečenje
Mini manikura + sladko presenečenje (oblikovanje in lakiranje nohtov)
Mini pedikura + sladko presenečenje (oblikovanje in lakiranje nohtov)
Mini masaža obraza + sladko presenečenje

20,00 €
13,00 €
13,00 €
15,00 €

20 min

35,00 €
25,00 €

60 min
45 min

Klasična nega – namenjena je vsem, ki si želijo čisto in lepo kožo, brez nečistoč s
povrnjeno vlago (globinsko čiščenje, piling in maska)

40,00 €

60 min

Hyaluron nega za globinsko hidratacijo kože – nega temelji na revolucionarni
patentirani obliki 100% naravne hialuronske kisline. Le ta zaradi nizke molekulske
mase prodre v globlje plasti kože in s tem spodbudi nastajanje vitalnih celic, ki tvorijo
dva pomembna proteina v koži: elastin in kolagen. Koža postane mladostna, vitalna,
gladka, žametno mehka in sveža.

43,00 €

60 min

Medeno – mlečna luksuzna nega obraza - omamno zapeljiva nega z vonjem
sladke vanilije za naravno pro-age nego kože, ki ponuja vlaženje in regeneracijo.
Milk & Honey hranljiva maska zaradi vsebnosti matičnega mlečka, koksovega mleka
in olja deluje kot »čudežni eliksir življenja in mladosti«.

48,00 €

75 min

Nega Afrodita Gold 24 Ka – nega z zlatom in zlatimi lističi s takoj opaznim liftingom in
izboljšanim tonusom. Zlato zaradi električnega naboja spodbuja življensko energijo,
zato je nega z zlatom privilegij za kožo

56,00 €

75 min

Moška nega obraza – namenjena vsem moškim, ki si želijo razvajanja in čiste kože.
Nega vsebuje piling, globinsko čiščenje in masko.

35,00 €

40-50 min

25 min

OBLOGE TELESA
Obloga celega telesa – čokolada ali alge
Polovična anticelulitna obloga

20 min

NEGA OBRAZA
50 min

25 min

Shiatsu – celotni – je masaža, ki prihaja z Japonske in se izvaja na blazini, na tleh.
Terapevt uporablja prste, palce, členke, dlani, komolce, kolena in stopala. Z njimi
pritiska na akupresurne točke po telesnih meridianih in energijskih kanalih. Učinkovit
je za uravnavanje energije in tako sproži proces samozdravljenja. Masaža se izvaja v
športnih oblačilih.

45,00 €

Shiatsu – polovični – ima enake pozitivne učinke na telo kot celotni shiatsu, samo da
se obravnava polovica telesa. Masaža se izvaja v športnih oblačilih.

33,00 €

30 min

Shiatsu obraza in lasišča – izvaja se z nežnimi pritiski po energijskih točkah obraza
in lasišča. Sprošča bolečine in utrujenost. Primerna je za vsakogar, ki ima težave v
predelu vratu, s sinusi, z glavobolom in očmi.

25,00 €

20 min

60 min

Masaža z vročimi in mrzlimi vulkanskimi kamni – je kombinacija toplotne
masaže s 54 toplimi vulkanskimi bazaltnimi kamni in 18. hladnimi marmornimi kamni.
Vroči kamni telo dodatno ogrejejo in s tem sprostijo mišice ter pasivno povečajo
prekrvavitev delov telesa, ki so zaradi težav hladni. Hladni marmorni kamni telo
ohladijo in ga vzpodbudijo k delovanju. Vse to pripomore k uravnoteženju in popolni
harmoniji telesa.

60,00 €

Refleksna masaža stopal – masaža refleksnih con na stopalih, katere glavni cilj
je popolna sprostitev. Poskuša se odpraviti moteno delovanje notranjih organov.
Življenjska energija se pretaka po desetih kanalih, ki imajo začetek in konec na
stopalih.

28,00 €

30 min

Aroma refleksna masaža stopal – ima enake lastnosti kot refleksna masaža stopal,
le da se namesto klasičnih olj uporablja eterično olje.

30,00 €

30 min

Piling celega telesa – odstranijo se vse poroženele celice na telesu, koža postane
mehka in gladka.

20,00 €

20 min

Masaža po dr. Breussu – nežna in blagodejna oblika masaže hrbtenice. Masaža
odpravlja psihične in fizične blokade za boljši pretok energije po telesu. Je ena redkih
masaž, ki se lahko izvaja ob akutnem stanju hrbtenice.

25,00 €

NEGA OBRAZA S KOZMETIKO AFRODITA

90 min

NEGA OBRAZA S 100% NARAVNO KOZMETIKO EVE TAYLOR

30 min

Posebne nege obraza, kjer vas bomo razvajali s posebnimi penečimi »smoussy« ali »peel off« maskami z različnimi
sestavinami limone, jagode, arganovega olja, alge spirulina, hibiskusa… Kozmetika Eve Taylor je profesionalna
kozmetika. Njihovi izdelki so naravni in učinkoviti. Ne vsebujejo mineralnih olj, alkohola, parabenov in umetnih dišav.
Osvežilna nega obraza – osvežilna nega obraza s kisikom, hialuronsko kislino in
sproščujočo masažo akupresurnih točk. Nega bogata z naravnimi olji, esencialnimi
maščobami, vitamini A, E in D. Namenjena vsem tipom kože, ki si želijo svežo,
navlaženo in nahranjeno kožo.

75,00 €

45 min

»Lifting« nega obraza – privoščite svoji koži nekaj novega in svežega. Nega obraza
s posebno »lifting« masažo obraza in specialnimi proizvodi, ki povečajo tonus kože,
prepričujejo proces staranja, nahranijo in navlažijo vašo kožo. Prepustite se rokam
naših strokovnjakov in specialni ter naravni kozmetiki Eve Taylor.

48,00 €

90 min

