MASAŽE
TAJSKA MASAŽA (50 min.)

60,00 €

Masaža pri kateri z raztezanjem sprostimo mišice, izboljšamo prekrvavitev, zmanjšamo
stres, lajšamo bolečine v hrbtenici ter vračamo vitalnost našemu telesu. Pri masaži ne
uporabljamo olj, zato ste lahko oblečeni v svoja udobna oblačila.

RELAKSACIJSKA MASAŽA STOPAL (30 min.)

42,00 €

Relaksacijska masaža stopal je vrsta masaže, pri kateri s posebno ročno tehniko odkrivamo
blokirane energetske kanale, jih z masažo sprostimo ter spodbudimo pretok energije.

BERBERSKA MASAŽA TELESA (50 min.)

62,00 €

Tretma zajema tehnike klasične masaže, kateri s dodajanjem arganovega olja, pričaramo
edinstveno sprostitev s pridihom Maroka. Arganovo olje je odličen antioksidant, bogat z
vitaminom E in pravi eliksir za kožo. Pravijo mu »tekoče zlato«.

BERBERSKA MASAŽA TELESA (80 min.)
KLASIČNA MASAŽA (30 min.)

77,00 €
40,00 €

Masaža združuje grške, kitajske, egipčanske in rimske ročne tehnike masiranja. Aktivira
sproščanje hormonov sreče, prinaša energetsko ravnotežje in osvobaja stres. Za popolno
sproščenost vašega telesa in duha.

KLASIČNA MASAŽA (50 min.)
KLASIČNA MASAŽA (80 min.)
ČOKO MASAŽA V DVOJE

52,00 €
67,00 €
100,00 €

Čokoladno masažno razvajanje ob soju sveč, kozarčku penine in sladkemu presenečenju.

KLINIČNA AROMATERAPEVTSKA MASAŽARAZSTRUPLJANJE (50 min.)

62,00 €

Stimulirajo se akupresurne točke na meridianih telesa, ki uravnavajo prebavne in
razstrupljevalne funkcije. S stimulacijo teh točk se uravnava delovanje imunskega sistema
in sprošča napetost v organizmu. Nepogrešljiva je med razstrupljevalnimi in shujševalnimi
(slim) tretmaji, saj s tehniko limfne drenaže pomagamo odplavljati sproščene strupene
produkte iz telesa.

KLINIČNA AROMATERAPEVTSKA MASAŽA-ANTISTRES
(50 min.)

62,00 €

Antistres terapija je osredotočena na hrbet, ramenski obroč, vrat, obraz in glavo. S
tehnikami akupresure, limfne drenaže in masaže se sprošča zakrčenost mišic in živčni
sistem. Eterična olja, ki se uporabljajo, so: timijan, sivka, janež, pomaranča, v primernih
razmerjih.

KOKTAJL SPROSTITVE (50 min.)

62,00 €

Tretma pri katerem na osnovi različnih tehnik masaže in vpojnih dišavah eteričnih olj,
dosežemo popolno sprostitev celega telesa. Koži bomo, tako na telesu kot tudi obrazu,
povrnili sijaj, izboljšan njen tonus in hkrati pa poskrbeli za vrhunsko doživetje.

MASAŽA ZA NOSEČNICE (50 min.)
Z masažo sprostimo napete in utrujene mišice, s katerimi se nosečnice spopadajo v času
nosečnosti. S prilagojeno masažo, bomo bodočim mamicam pričarali občutek udobnosti
in sprostitve. Masaža se priporoča po 20. tednu nosečnosti.

58,00 €

AYURVEDA
ABHYANGA (80 min.)

100,00 €

Je ayurvedska tehnika masaže celega telesa, ki je prilagojena potrebam posameznika in
njegovemu tipu doše. Pri masaži se uporablja toplo ayurvedsko olje.

PADABHYANGA (40 min.)

57,00 €

Ayurvedska masaža, kjer pospešujemo limfno breme in izločanje toksinov iz telesa. Ne
obremenjujemo bezgavk, saj se bremena izločajo skozi izločala. M bčutek lažjih nog in
vsesplošnega boljšega počutja.

INDIJSKA MASAŽA GLAVE (30 min.)

40,00 €

Za vse, ki jih pestijo glavoboli, migrene, stres ali pa želijo samo uživati.

LEPOTNI TRETMAJI ZA OBRAZ
NEGA OBRAZA »LA VITA« QUICK (30 min.)

40,00 €

Kratka obrazna nega namenjena problematični koži.

NEGA OBRAZA »LA VITA« DELUXE (60 min.)

60,00 €

Nega obraza, ki zajema čiščenje, masko in masažo. Namenjena je pomiritvi kože, čiščenju
ter negovanju. Nega je prilagojena stanju kože.

NEGA OBRAZA »LA VITA« PRESTIGE (90 min.)

115,00 €

Nega s proti starostnimi in proti stresnimi učinki. Globinsko čiščenje kože, maska s takojšnim
lifting efektom, posebna sproščujoča tehnika masaže obraza, vratu in dekolteja. Za popolno
razvajanje.

INTENZIVNA PILING NEGA OBRAZA (60 min.)

70,00 €

Nega, ki deluje kot intenzivni piling in vlažilna nega hkrati, saj kožo gladi, zmanjšuje
površinska vnetja in odstrani nečistoče. Izenači ten kože, odpravlja vse vidne temne
madeže, ki so posledice sončenja, aken ali brazgotin.

ZLATA NEGA OBRAZA (120 min.)

180,00 €

Tretma, ki obrazu nudi razkošje razvajanja z ne invazivno revolucionarno nego obraza, ki
zagotavlja brezhiben videz. Nega pri kateri izvajamo posebne tehnike masaž, pomaga pri
zmanjševanju oteklosti okoli oči, dvigu dvojne brade in obenem ponuja nepozabno
doživetje. S pomočjo več različnih svetlobnih tehnik 3D LED maske, bomo odpravili
nepravilnosti kot so akne, gube, rezocea, pigmentacije in vaši koži povrnili tonifikacijo ter
mladost.

MASAŽA OBRAZA (20 min.)

27,00 €

Masaža, ki nudi sprostitev, odpravlja napetost, vrača energijo in mladostni videz vašemu
obrazu vratu in dekolteju.

OBLIKOVANJE OBRVI
BARVANJE OBRVI IN TREPALNIC
LIČENJE

15,00 €
20,00 €
40,00 €

LEPOTNI TRETMAJI DLANI IN STOPAL
NEGA ROK (30 min.)

40,00 €

Nega rok s skrivnostno močjo negovalnih sestavin, katero obogatimo s pilingom,
oblikovanjem nohtov, masko ter masažo dlani. Kožo rok intenzivno nahranimo,
pomladimo, ter ji podamo nadaljnjo zaščito za vsakodnevne potrebe vaših rok.

LAKIRANJE

15,00 €

Različne barve za različne želje in priložnosti.

PARAFINSKA OBLOGA ROK

20,00 €

Obloga, ki neguje roke in s pomočjo toplotnega učinka parafina, lajša težave s sklepi.

KLASIČNA PEDIKURA
MEDICINSKA PEDIKURA
DEPILACIJA - OBRAZ
DEPILACIJA - NOGE, DELNA
DEPILACIJA - NOGE
DEPILACIJA - BIKINI
DEPILACIJA - BRAZILSKA

37,00 €
47,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
35,00 €

LEPOTNI TRETMAJI ZA TELO
PILINGI TELESA (20 min.)

28,00 €

Nežen postopek, kjer odstranimo odmrle kožne celice in dosežemo svilnati občutek kože.

»LA VITA« BODY DETOX & REFRESH (60 min.)

75,00 €

Nega telesa pri kateri z ustrezno izbiro izdelkov za izvedbo tretmaja, glede na želje in potrebe
stranke, poskrbimo za bodisi zmanjšanje celulita, učvrstitev kože ali zmanjšanje obsega telesa.
Koža telesa po tretmaju je vidno bolj gladka in napeta, zmanjša se izgled »pomarančaste
kože«, koža deluje bolj sijoča in nahranjena.

OBLOGE ZA TELO (20 min.)

30,00 €

Izjemno hranljiva obloga bo izrazito zmehčala kožo, izboljšala njen tonus in jo
navlažila.

BODY WRAPING (40 min.)
Spodbuja difuzijo in osmozo v telesu. Zaradi kompresije se odprejo limfni kanali, tako
pa odstranimo odpadne produkte iz problematičnih predelov, ki se potem izločijo iz
telesa. Ugodno pa vpliva tudi na odvajanje vode in tako resnično zmanjša obseg
problematičnega predela.

40,00 €

OBLIKOVANJE TELESA IN POMLAJEVANJE
OBRAZA, VRATU TER DEKOLTEJA
LIFTING EFFECT - OBRAZ / TELO (60 min.)

70,00 €

Edinstven tretma za obraz in telo, ki zajema več aparaturnih tehnik z vrhunsko kozmetiko. S
pomočjo tretmaja bomo odstranili nepravilnosti, povečali rast koži lastnega kolagena in
povrnili mladost ter sijaj.

DIAMANTNI PILING S SPROŠČUJOČO
MASKO OBRAZA (30 min.)

50,00 €

Zagotavlja enostavno in natančno odstranjevanje vrhnjih plasti kože brez stranskih učinkov.
Diamantni piling je tako prva izbira za odstranjevanje različnih nepravilnosti na koži. S
pomočjo sproščujoče maske prilagojene tipu kože, bo koža ponovno zadihala.

3D LED SVETLOBNA MASKA (30 min.)

60,00 €

Z neinvazivno svetlobno terapijo stimuliramo celice v katerih se pričnejo obnovitveni
procesi, ki pomlajujejo kožo in upočasnijo staranje, ter pomagajo pri regeneraciji kože.
Priporočljivo za aknasto kožo, kožo brez sijaja na obrazu in predvsem za vse, ki želijo svoji
koži na obrazu ponuditi največ.

PRESOTERAPIJA - DRENER

30,00 €

Aparaturna tehnika limfne drenaže za odpravo odvečnih toksinov iz telesa.

OXY SPA KAPSULA Z OBLOGO TELESA

45,00 €

Kisikova kapsula, združuje skupek različnih postopkov, kjer se s pomočjo molekularnega in
naravnega kisika, arom, vibro masaže, suhe savne z ionizirajočo paro, ter kromo terapije
sprošča telo in obnavlja koža. S pomočjo obloge telesa bomo vaši koži povrnili mladost in
sijaj.

ANALIZATOR TELESNE STRUKTURE - TANITA
SPRAY TAN - CELO TELO

15,00 €
30,00 €

Naravna in hitra zagorelost, ki bo koži na obrazu in telesu podarila svežino in sijoč videz ter
lep ten kože. Odtenek tena boste lahko izbrali sami.

SPRAY TAN – DEL TELESA

15,00 €

Naravna in hitra zagorelost, ki bo koži na obrazu in telesu podarila svežino in sijoč videz ter
lep ten kože. Odtenek tena boste lahko izbrali sami.

LA VITA HAIR – FRIZERSTVO
ŽENSKE

UMIVANJE LAS
STRIŽENJE
STRIŽENJE FRU-FRU
ČESANJE
FEN FRIZURA
VODNA ONDULACIJA

5,00 €
18,00 €
10,00 €
3,00 €
17,50 €
14,00 €

BARVANJE KRATEK LAS
BARVANJE SREDNJI LAS
BARVANJE DOLG LAS
BARVANJE (BREZ MATERIALA)
PRAMENI
PRAMENI (DELNO)
TRAJNA PREPARACIJA S KREATINOM KRATEK LAS
TRAJNA PREPARACIJA S KREATINOM SREDNJI LAS
TRAJNA PREPARACIJA S KREATINOM DOLG LAS
SVEČANE PRIČESKE
OBLOGA LASIŠČA
LIKANJE
DODATKI

24,00 €
26,00 €
30,00 €
12,00 €
22,00 €
11,00 €
24,00 €
26,00 €
28,00 €
40,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €

MOŠKI

UMIVANJE LAS
STRIŽENJE
OBLIKOVANJE BRADE

3,00 €
13,00 €
10,00 €

OTROCI

UMIVANJE LAS
STRIŽENJE

3,00 €
8,00 €
Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna
LA VITA - SPA & BEAUTY, MASAŽNO - LEPOTNI CENTER
T: 03 78 08 555
E: lavita@terme-dobrna.si
Odpiralni čas:
- ponedeljek - sobota: od 08.00 do 21.00
- nedelja: od 08.00 do 14.00

Goste prosimo, da prihajajo ne storitve pravočasno, kajti v primeru neopravičene zamude se ustrezno skrajša
čas storitve, v kolikor je zamuda prevelika, se storitev šteje kot opravljena in se zaračuna. Odpovedi storitev
javite najmanj 24 ur pred storitvijo. Če ne odjavite vsaj 5 ur pred terminom, zaračunamo 100% cene.
Cenik je veljaven od 15. 01. 2020. Cene so v EUR. DDV je vključen v ceni. Pridržujemo si pravico do spremembe
prodajnih pogojev, cen in tiskarskih napak.

