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Arckezelések
Arcmasszázs
20 perc

5.900 Ft

Az arcmasszázs célja többféle lehet. Elősegíthetjük általa a ráncok kisimulását, a vérellátás frissítését, az arcbőr rugalmasságának megőrzését. A masszázs természetesen a pszichénkre
is hat, nyugalmat, frissességet eredményez.

Roll and lift speciális bőrfeszesítő arcmasszázs
20 perc
8.500 Ft
Egy különleges professzionális arcmasszázs, mely egyszerre
ötvözi a Roll&Lift masszázsrúdban található 42 db fekete Germánium kristály kedvező élettani, méregtelenítő, szabadgyök
megkötő és a masszázsgörgők különleges akupresszúrás,
izomstimuláló, bőrfeszesítő hatását. A masszázs megelőzi a
korai bőröregedés tüneteinek kialakulását. Rövid idő alatt kisimítja a szarkalábakat, feszesíti a bőrt, tónusfokozó és újramodelláló hatású. A masszázst a klasszikus arcmasszázzsal együtt
és/vagy a rövid luxuskezelésekhez ajánljuk!

Daily beauty nyitány
45 perc

9.900 Ft

A hidratáló kezelés legfontosabb célja a vízhiány pótlása,
valamint a sejtek vízmegtartó kapacitásának növelése. A
kezelés során aktív hatóanyagokat tartalmazó termékeket
használunk. A bőr letisztítása után hidratáló maszkot
használunk, amelyet egy tápláló hatással rendelkező arcmasszázs követ. A dehidratált bőrre jellemző kellemetlen
tünetek elmúlnak. A hatóanyagok vízmegtartó hatásának
köszönhetően a bőr hidratáltsága hosszan megmarad.

Daily beauty ápoló arckezelés
60 perc
Mélytisztítással
90 perc

18.900 Ft
21.900 Ft

A kezelés során a bőrdiagnózist követően minden esetben a
vendég bőrtípusának megfelelő alap ápolást végzünk. Legyen
ez hidratáló, szabályozó, vitalizáló vagy regeneráló eljárás. A bőr
tömörebbé válik, a mikrobarázdák kitöltődnek, így megvalósul
a bőrfeszesítés. A kezelés képes az egyensúlyi folyamatokat
helyre állítani, a bőr hidratáltságát biztosítani, érzékeny bőrtípusra is ajánljuk!
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Daily beauty ápoló arckezelés aknés bőrre
60 perc mélytisztítással,
arcmasszázs nélkül
18.900 Ft
Elsősorban a hormonális változások hatására a bőr faggyútermelése fokozódik, gyulladások, aknék keletkeznek. A tisztító
kezeléssel a faggyú eltávolítható a bőrről, a faggyúmirigyek
működése szabályozható. A pórusok tisztulnak, a faggyúréteg
eltűnik. Gyulladáscsökkentő, baktériumölő, irritációcsökkentő
hatású.

Cell Vitale bőrfiatalítás őssejt terápiával
60 perc
19.900 Ft
Mélytisztítással
90 perc
22.900 Ft
A kezelés során a bőrdiagnózist követően minden esetben a
vendég bőrtípusának megfelelő ápolást végzünk, speciális
maszkkal kiegészítve. Legyen ez dehidratált, száraz, fénykárosított, érzékeny vagy érett bőr. A száraz, vitalitását vesztett bőr
a bőröregedés első jeleit mutatja. Az aktív összetevőknek köszönhetően, mint az Alpi Rózsából előállított őssejt derivátum
intenzíven hidratálja a bőrt és gyorsítja a bőrsejtek megújulását. A gyömbér hatékony antioxidáns, a C-Vitamin megvédi a
bőrt a szabadgyökök károshatásaitól, az aloe vera nyugtató,
a kókuszkivonat puhít és kisimít, a bisabolol és zabkivonat
nyugtatja az érzékeny bőrt.

Aquawear integrált hidratáló arckezelés
60 perc
19.900 Ft
Mélytisztítással
90 perc
22.900 Ft
Az Aquawear hidratáló kezelést azzal a céllal fejlesztette a Selvert
Thermal, hogy speciális hatóanyagokkal stimulálja a bőrben
végbemenő természetes hidratáló folyamatokat. A kezelés hatására a bőrrétegek megőrzik a bőr természetes hidratáltságát,
míg egyes összetevők meggátolják a nedvesség elpárolgását, a
bőr vízveszteségét, így a felhám egészséges struktúrája helyre
áll. A vízhiányos bőrrétegek feltöltődnek, a lipidhiányos bőrterület természetes védőpajzsa helyre áll.
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Luxus arckezelések
Urban Response Defense bőrvédő-oxigenizáló
kezelés
60 perc
23.500 Ft
Az Urban Response úgy hat, mintha egy védőpajzsot tennék bőrünk elé. Köszönhetően a hatékony Pajzs MP technológiának, védelmezi a bőrt a szabad gyökök káros hatásaitól, a légszennyezés okozta bőrkárosodástól. Az aktív
összetevők újra építik fény-és külső szennyező anyagok
hatására már sérült bőrt. A kezelés hatására a sejtek oxigén
ellátása megnövekszik, a sejtek anyagcseréje javul, melynek
hatására a bőr természetes, fiatalos, ragyogó megjelenésűvé
válik.

Regeneration Absolue – intenzív regeneráló
arckezelés csiga proteinnel
60 perc
23.500 Ft
A Regénération Absolue csigaproteines arckezelés azon
alapötletre épül, mely szerint a csiga sérülését követően
természetes módon képes gyorsan regenerálni sérült
bőrszövetét és házát. A csigaprotein kivonatban gazdag
termékek hatására az elhalt hámsejtek távoznak, a baktériumok elpusztulnak, a bőr kitűnően és gyorsan regenerálódik,
megújul. Többdimenziós bőrmegújulás megy végbe. Az
eredmény kiváló, az alapvető fehérjék szintézise fokozódik,
az elasztikus rostok hálózata sűrűsödik, a bőr tömörödik,
természetes módon feltöltődik. A bőr tónusa javul, a ráncok
hossza és mélysége csökken.

Tiszta C-vitamin + revitalizáló arckezelés
antioxidáns hatással
60 perc
23.500 Ft
A kozmetikai kezelés során a C Vitamint széles körben alkalmazzák. A + Pure C Vitamin kezelés megerősíti a C Vitamin
védelmi mechanizmusát, semlegesíti a szabad gyököket, védi
a bőrt a fénykárosodástól, a káros ultraibolya sugárzástól,
serkenti a sejtek megújulási folyamatait és az új kollagén rostok keletkezését. A kezelés hatására a bőr megfelelően feszessé válik, visszanyeri természetes fényét, fiatalos megjelenését. Ősztől-tavaszig ajánlott.
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Absolute Luxus kezelések
Peptid Lift Ultra bőrfeszesítő – arckontúr
modelláló kezelés
75 perc
30.500 Ft
SELVERT THERMAL az új PEPTIDE LIFT arckezelés az innovatív peptide technológián és egyéb rendkívül értékes
összetevőkön, mint az EGF (Epidermális Növekedési Faktor) alapul. Ezen összetevők hatékonyan helyre állítják a bőr
szerkezetét, csökkentik a mimikai ráncok mennyiségét. A
peptidek egy része mikro bőrfeszesítő hatású, melyek javítják
és helyre állítják a sejtek közötti kohéziót, intenzíven feszesítik
a bőrt, újra modellálják az arckontúrt, továbbá védik a bőrt a
korai öregedéstől.

Cell Vitale Anti Age bőrfiatalító kezelés őssejt
és EGF terápiával
75 perc
30.500 Ft
A terápiához szükséges őssejtek az Uttwiler Spätlauber alma
derivátuma a cytozol, mely liposzómákkal jut a bőrbe, ahol
serkentik a sejtek megújulását és késleltetik a bőr öregedési
folyamatait. Az OVALISS™ (glaucine) koncentrátum segíti a
sejtek fokozott oxigénfelvételét és anyagcseréjét. Hatására a
bőr feszessé, kitöltötté válik.Semlegesíti a szabad gyököket,
segíti a bőr regenerálódását. Az EGF és peptid koncentrátum
serkenti a kollagén képződést. Hatására a bőr feszes, tömör,
térben kitöltött lesz.
6

SELVERT THERMAL CORPORELLE
Corporelle méregtelenítő – nyirokkeringést
fokozó kezelés
Egésztest peeling pakolással
50 perc
20.900 Ft
A kezelés célja a keringésfokozás, melynek segítségével
a szervezetben felhalmozódott méreganyagok a
nyirokkeringésen keresztül távoznak a szervezetből. A kezelés
során alkalmazott koncentrátum serkenti a méreganyagok
oldódását, míg a pakolás hatására a méreganyaggal teli
pangó vizek távoznak a problémás pontokról.

Corporelle karcsúsító anti cellulite kezelés
Egésztest peeling pakolással
50 perc
20.900 Ft
Nagy hatékonyságú karcsúsító-zsíroldó kezelés, melynek során
az aktív hatóanyagok, mint a Selvert Thermal által kifejlesztett
koncentrátuma a Gym Activator Cosmetic (GAC), oldja és
a felhalmozódott zsírt, csökkenti a felhalmozódott cellulite
formákat, továbbá lokálisan regenerálja és feszesíti a kezelt
testfelületet. Az oldott káros anyagok a kezelés keringésfokozó
hatása miatt gyorsan távoznak a szervezetből.

Csak pakolás 35 perc
Egésztest peeling 30 perc

13.000 Ft
8.900 Ft 7
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Christian Breton
luxus arckezelések

LIFTOX ránctalanító arckezelés
kígyóméreg peptiddel és kaviárral
60 perc
29.900 Ft
Nagy hatékonyságú ránctalanító kezelés a Liftox bizonyított
hatásával, mely kígyóméreg peptidet (botox hatás), orosz kaviár kivonatot és kollagént tartalmaz. Minden egyes fő hatóanyag önmagában értékes, de szinergikus hatásukkal kiváló
bőrfiatalító hatást biztosítanak.

Gyémánt és kaviár bőrfiatalító
és -feszesítő kezelés
60 perc

29.900 Ft

A tiszta és finom gyémántporral végzett kezelés egy valódi bőrfiatalító hatású kezelés kiváló bőrfeszesítő hatással. A
gyémántpor tonizáló hatású, különleges, finom csillogást ad
a bőrnek.
A proteinekben gazdag orosz kaviár kivonat extra táplálást és
bőrfiatalítást biztosít a bőrnek.

Arany és kaviár luxus arckezelés kaviár
és kolloidális aranykivonattal
60 perc
39.900 Ft
Az arany a legdrágább, legértékesebb fém a világon. Christian Breton a legkülönlegesebb ránctalanító, bőrfiatalító kezelést alkotta meg, mely állandó ragyogást biztosít a bőrnek.
Az aranylemez maszkok alkalmazása láthatóan csökkenti a
bőröregedés látható tüneteit. A proteinekben gazdag orosz
kaviár és az arany kombinációja tökéletesíti az arcvonásokat,
selymes tapintásúvá teszi a bőrt. Több mint ránctalanító korrektor, kitűnő pórusösszehúzó, kiváló bőrtápláló hatású kezelés.
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Arckezelések férfiaknak

A SELVERT THERMAL FOR MEN arckezelések a férfi arcbőr
speciális tulajdonságainak és tüneteinek megfelelően lettek
kialakítva, melyek hatására a férfi arcbőr megfelelően védetté
válik a külső környezetkárosító folyamatokkal szemben. A kezelések hatására a bőr tiszta, hidratált és fiatalos megjelenésű
lesz.

Kényeztető arckezelés
50 perc

14.900 Ft

Ez a speciálisan uraknak szánt kezelés hidratálja a bőrt, mely
láthatólag simább és puhább lesz. A rövid 50 perces kezelést
azon férfiak számára is ajánljuk, akik még nem vettek részt
arckezelésen, de szeretnék kipróbálni, milyen üdítő, frissítő
érzés az arcbőr megtisztulása, az izmok frissítése vitalizáló
masszázzsal és egy növényi komplexeket tartalmazó pakolással.

Mens cleaning kezelés
60 perc

19.900 Ft

Mélytisztítás és frissítő kezelés kombinációja, mely a megújulásérzését adja Önnek. Enyhíti a kisebb irritációkat. A férfiak bőre gyakran csillog, fényes, melynek a faggyúmirigyek
túlműködése az oka. Ez a kezelés erre a problémára nyújt
megoldást. Az olajos-zsíros bőr nehezen lélegzik, gyakran vízhiányossá válik, ez pedig előbb, vagy utóbb idő előtti ráncosodáshoz vezet. A kezelés során, először alaposan letisztítjuk
a bőrt, melyet mélytisztítás követ, majd természetes növényi
kivonatokat tartalmazó hatóanyagokkal szabályozzuk a faggyúmirigyek működését.

Cell Vital Mens mélytisztító és feszesítő hidratáló kezelés
90 perc
22.900 Ft
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A Selvert Thermal megalkotta a kifejezetten férfi arcbőrápolását segítő vitalizáló professzionális arckezelését, hogy hatékonyan segítse a férfiak bőrének ápolását. A kezelés tartalmaz
egy kifejezetten méregtelenítő és relax hatású arcmasszázst,
mellyel még élvezetesebbétesszük a kezelést. A méregtelenítő aktív maszk azonnali ránctalanító, mattosító hatásával
rendkívüli eredményeket, igazi élményt biztosít.
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Ultratone Futura ®Pro
A világon a legújabb, egyedi, arc- és testformáló készülék az
Ultratone Futura Pro. Teljes körű testkezelő és arckezelő rendszer, mely egyedülálló Hévízen és környékén.

Arckezelések

A plasztikai sebészet nélküli face lifting, arcfiatalító kezelések,
gyengéd arc-izom torna a felszíntől a mély tartóizom struktúrákig hatva, helyreállíthatják az arc karakterét, csökkenthetik az arc ráncait, feszessé és rugalmassá tehetik a bőrt.

Kezelési lehetőségek:

• ultrahangos hatóanyag bevitel
• plasztika nélküli arc emelés, face-lifting
• elektro-porációs, klinikai tisztaságú hatóanyag bevitel,
mezoterápia
• nyirokmasszázs

30 perc

60.000 Ft / 3 alkalom

Testkezelések

Személyre szabott kezelések, a vendégeink egyéni adottságaihoz mérten. A nem, kor, súly, testalkat, életviteli sajátosságok alapján a problémás zónákat és az elérendő célt
figyelembe véve alakítjuk a kezelési tervet, megjelölve a
kezelések számát és gyakoriságát.

Kezelési lehetőségek:

• karcsúsítás, alakformálás,
• zsírbontás, méretcsökkentés,
• méregtelenítés, nyirokmasszázs,
cellulitkezelés, kavitációs ultrahang
• tónusfokozás & izomfejlesztés,

60 perc
29.000 Ft / alkalom
minimum 3-5 alkalom javasolt!
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Kinek ajánljuk?

A kezelés mindazok számára ajánlott, akik rövid idő alatt
szeretnének javítani alakjukon, bőrük állapotán.

Kinek nem ajánljuk?

• szív pacemakerrel rendelkezőknek,
• epilepszia vagy hasonló állapot gyanúja vagy
diagnosztizálása esetén,
• áldott állapotban,
• szívproblémák esetén, a felsőtesten,
• érrendszeri rendellenességek esetén, beleértve DVT,
visszérgyulladás és artéria betegség,
hacsak orvosilag nem tanácsolt
• kiálló anyajegyek, csomók és visszértágulatos területek
felett
• nyílt seb felett, friss műtétek után
• rák esetén, hacsak orvosilag nem tanácsolt
• diagnosztizálatlan fájdalom esetén
• ha allergiás reakciót vált ki az elektródákkal való érintkezés
• bőrgyógyászati probléma estén, hacsak orvosilag nem
tanácsolt
• fémimplant átumok esetén ott, ahol az implantátum
elhelyezkedik.
• láz esetén
• erős menstruációs vérzés idején
• anyagcserezavarok esetén
• plasztikai beavatkozások után két héttel vehető igénybe
• botox injekció után a face lifting nem javasolt
A kezelések előtt és után javasolt a bő folyadékfogyasztás. Étkezés után minimum fél óra teljen el a program megkezdése
előtt.
Testkezelő kúra alkalmazása idején törekedjen a szénhidrátban szegény, fehérjében dús, kiegyensúlyozott táplálkozásra,
illetve iktasson be több mozgást a napirendjébe! Ajánljuk
sport programjainkon való részvételt és az infrakabin használatát!
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Fürdők és pakolások
Hydroxeur-pezsgőmasszázs
20 perc

7.800 Ft

A kezelés meleg, 31-32°C hőmérsékletű vízben történik, ahol
a masszázst az áramló víz biztosítja, amitől javul a vérkeringés
és oldódik az ízületek és izmok merevsége.

Relaxáló-kényeztető fürdő
20 perc

8.200 Ft

A fürdő magas vitamin, ásványi anyag és nyomelem tartalma
revitalizál és védelmet nyújt a külső hatásokkal szemben. Felfrissíti a testet, elűzi a fáradtságot és a feszültséget, javítja a
közérzetet.

Gyógynövényfürdő
20 perc

8.200 Ft

A fürdővízhez gyógynövényes illóolajat kevernek, amely
nyugtató, lazító vagy élénkítő hatást fejt ki. Salaktalanít és
serkenti a vérkeringést valamint a légúti megbetegedések
tüneteit is hatékonyan enyhíti.

Iszappakolás tengeri iszappal
20 perc

9.900 Ft

A wellness iszappakolás kiváló módszer a szervezetből hiányzó ásványi anyagok pótlására és a bőr pórusainak megtisztítására. A meleg iszap és annak kémiai alkotóelemei miatt ez a
kezelés kiválóan alkalmas a stressz, fáradtság és idegi problémák kezelésére. Az iszapban található mikroelemek hatására
az iszap bőrradírként viselkedik és eltávolítja az elhalt hámsejteket, így a kezelés után a bőr simább és fiatalabb lesz. A
wellness iszappakolás abban különbözik a hagyományos
iszappakolástól, hogy ehhez simább iszapot használnak, és
azt alacsonyabb hőmérsékleten és vékonyabb rétegben viszik fel a testre.

Wellness iszapkezelés
40 perc
14

14.900 Ft

Megegyezik a tengeri iszappakolással. A különbség, hogy ez a
kezelés egy rövid ellazító, kényeztető masszázst is tartalmaz.

Egyéb ápoló kezelések
Make up nappali / alkalmi
Szempillafestés vagy szemöldökfestés
Szőrtelenítés
Kézpeeling
Kézmasszázs

3.500 Ft / 5.900 Ft
2.500 Ft
1.000 Ft ártól
1.900 Ft
2.900 Ft

Manikűr

lakkal
6.900 Ft
lakk nélkül
5.900 Ft
Manikűr Deluxe 60 perc
10.200 Ft
(Kézfürdő · manikűr · peeling · kézmasszázs · paraffinmaszk)
Japán manikűr kb. 45 perc
7.900 Ft
Shellac manikűr nélkül
5.300 Ft
Shellac leoldás
2.300 Ft
Lakkozás
2.200 Ft
Körömvágás
1.800 Ft

Pedikűr

lakkal
8.500 Ft
lakk nélkül
7.500 Ft
Pedikűr Deluxe 70 perc
11.300 Ft
Aromás lábfürdő · pedikűr · Talp- és lábpeeling · kényeztető
lábmasszázs · lábparaffin
Paraffin kezelés kézre / lábra peelinggel
4.500 Ft
Tipp: Ingyenes láb- és kézdiagnózis (10 perc). Szakképzett kollégáink hasznos tippekkel és ápolási tanácsokkal látják el Önt.
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Mindenki más
- mindenki egyéniség

Kreativitás, innováció és partnerkapcsolat – három kulcsfontosságú ok, melyek miatt a világ legelismertebb fodrászai a
L’Oréal Professionnel-t választják.
A L’Oréal Professionnel-nél hisznek abban, hogy minden nő
más igényekkel rendelkezik, minden nő egy külön személyiség. Ezért filozófiájukat is így fogalmazták meg: mindenki
más – mindenki egyéniség.
A divattal szorosan összefonódva a L’Oréal Professionnel
a fodrászoknak minden eszközt megad ahhoz, hogy kiaknázzák a kreativitásukban rejlő lehetőségeket. Évente két
alkalommal új hajszínkollekciókkal jelentkezik, melyek segítségével a haj a divat alapvető részévé válik, a L’Oréal szakértelmét és a kifutók legújabb trendjeiből táplálkozó innovatív
szemléletét ötvözve. A világ top fodrászaival együttműködve
a L’Oréal Professionnel az új divatirányzatokat lefordítja a fodrászat nyelvére, hogy a legdivatosabb frizurák minden szalonvendég számára elérhetőek legyenek.

Fodrászat

Hajmosás, szárítás / rakás
Hölgyek
mosás, vágás, szárítás

7.300 Ft

Urak
mosás, vágás, szárítás
Gépi hajvágás

5.500 Ft
3.300 Ft

Gyermek
vágás, szárítás

3.200 Ft

Festés / Színezés
Melír
Urak szakállvágás 15 perc
Konty 60 – 90 perc
mosás, rakás, frizura készítés
Dauer
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5.900 Ft

8.800 Ft-tól
5.800 Ft-tól
2.500 Ft
6.700 Ft-tól
7.500 Ft-tól

Intenzív pakolás 10 perc
Speciális ampullák 10 perc

2.500 Ft
2.500 Ft

Keratinos hajszerkezet újraépítés kb. 90 perc
Az újraépítést követően mosás és szárítás

9.500 Ft
5.900 Ft

Hajápoló termékek széles választéka megvásárolható a SPA
recepción.

Gold professional
haircare

A Gold hajápoló termékei és hajfestékei innovatív és funkcionális termékek, nem tartalmaznak parabént, ammóniát, szulfátokat, PPD-t és resorcinolt – Dániában és Svédországban
fejlesztik és gyártják. A termékek megfelelnek a legszigorúbb
kozmetológiai minőségbiztonsági előírásoknak, melyek Dániában és Ausztráliában a legszigorúbbak a világon. A Gold
hajápoló termékek 100% VEGAN termékek.

Fodrászat
Hölgyeknek
Festés rövid haj
Festés középhosszú haj
Festés hosszú haj
Mosás, szárítás
Mosás, vágás, szárítás

9.800 Ft
10.800 Ft
11.800 Ft
6.900 Ft
8.300 Ft

Tipp: Ingyenes fejbőr és hajanalízis (10 perc); szakképzett
kollégáink hasznos tippekkel és hajápolási tanácsokkal látják
el Önt.

Ikoo hajkefék

„A haj gyengéd kifésülése egy kellemes masszázs kíséretében
a mindennapi fésülködést wellness élménnyé varázsolja.”
Megvásárolható a SPA recepción.
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Lotus Therme
Beauty Spa etikett
Köszönjük, hogy szépségszalonunk etikettjének elolvasásával
és betartásával hozzájárul ahhoz, hogy vendégeink számára
színvonalas szolgáltatást nyújthassunk!

Időpontfoglalás:
Kérjük, a Spa-recepción egyeztessen időpontot, amennyiben
bármely Spa-kezelést szeretne igénybe venni!

Érkezés: Javasoljuk, hogy 5 perccel korábban érkezzen a
lefoglalt időpontra - a kellemesebb ráhangolódás érdekében.
A kezelésre kényelmesen öltözetben, akár fürdőköntösben is
érkezhet. Kérjük, hogy ékszerek és smink nélkül jelenjen meg!
Férfi vendégeinket kérjük, hogy arckezelés előtt legyenek szívesek megborotválkozni! Késés esetén nem áll módunkban a
kezelés teljes időtartamát biztosítani.

Egészség, higiénia:
Test- és arckezelések során minőségi termékeket használunk
ezért az optimális hatás elérésének érdekében a kezelés előtt
szíveskedjen zuhanyozni! Tisztelettel kérnénk közreműködését arra az esetre, ha tudomása van fertőző, lázas betegségről,
esetleg herpesze van. Ilyen speciális esetben az Ön mielőbbi
gyógyulása és a fertőzés továbbterjedésének megelőzése érdekében javasoljuk, hogy teljes gyógyulását követő időszakra
legyen szíves időpontot foglalni! Kérjük, jelezze, ha tudomása
van valamilyen meglévő érzékenységéről, allergiájáról, ha állapotos, vagy bármilyen orvosi kezelés alatt áll! Bátran jelezze,
ha a kezelés az Ön számára kellemetlen, vagy valamilyen zavaró tényezőt tapasztal! Arc-és testkezelések után javasoljuk,
hogy legalább 1 óra pihenési időt követően tartózkodjon
napon, vegye igénybe a gyógy-és termálvizes medencéket,
szoláriumot és szaunákat – a bőrirritáció elkerülése és a bevitt
hatóanyagok hatékony felszívódása érdekében.

Nyugalom, mobileszközök, hang- és képfelvétel:
Engedje át magát a maximális pihenés és a feltöltődés élményének! Kezelés alatt kérjük, hogy némítsa le telefonját,
táblagépét és mellőzze annak használatát! Előzetes engedély
nélkül a szalon kül- és belterületén tilos bármilyen hang- és
képanyagot rögzíteni.

Lemondás:
Kérjük, hogy a kezelést megelőzően legalább 24 órával jelezze, ha az előzetesen lefoglalt időpontban nem tud megjelenni! Ellenkező esetben a kezelés árának 50 %-át szobaszámlájára terheljük.
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Megértését és együttműködését köszönjük!
Jó pihenést és kellemes kikapcsolódást kívánunk!
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#lotustherme
Lotus Therme Hotel & Spa HHHHH
8380 Hévíz, Lótuszvirág utca 1.
Telefon: +36 83 500 500
E-mail: info@lotustherme.net
www.lotustherme.net

www.facebook.com/lotusthermehotel
#lotustherme

