
 

 

CENIK TERME DOBRNA 2021 

MASAŽNO-LEPOTNI CENTER  »BEAUTY LA VITA« 

MASAŽE Cene v € 

KLASIČNA ROČNA MASAŽA (50 min) 
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. 

54,00 € 

KLASIČNA ROČNA MASAŽA (30 min) 40,00 € 

KLASIČNA ROČNA MASAŽA (20 min) 30,00 € 

ŠPORTNA MASAŽA (50 min) 
Posebej zasnovana masažna tehnika za absolutno udobje in sprostitev, 
ki združuje globoko glajenje, pritiske in vtiranje po področjih napetosti. 
Pomaga lajšati obremenitve zaradi stresa, vadbe in slabe drže. 

62,00 € 

TAJSKA MASAŽA (50 min) 
Močnejša športna masaža, ki z raztezanjem telesa in pritiski na 
energetske točke sprosti telo. Vpliva na večjo gibljivost sklepov in 
izboljša krvni obtok. Krepimo notranje organe in njihovo vitalnost. 

62,00 € 

KLINIČNA AROMATERAPEVTSKA MASAŽA RAZSTUPLJANJE (50 min) 
Stimulacija akupresurnih točk na meridianih telesa, ki uravnavajo 
prebavne in razstrupljevalne funkcije, delovanje imunskega sistema in 
sprošča napetost v organizmu. 

64,00 € 

KLINIČNA AROMATERAPEVTSKA MASAŽA ANTISTRES (50 min) 
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. 

64,00 € 

MASAŽA Z ARGANOVIM OLJEM (50 min) 
Zajema tehnike klasične švedske masaže z arganovim oljem, ki je 
odličen antioksidant, bogat z vitaminom E in pravi eliksir za kožo. 

62,00 € 

KOKTAIL SPROSTITVE (50 min) 
S počasnimi in ritmičnimi gibi sproščamo stres in  napete mišice, 
mešanica olja in kreme bo dodatno nahranila kožo. 

62,00 € 

REFLEKSNA MASAŽA STOPAL (30 min) 
Masaža, pri kateri s posebno ročno tehniko izvajamo pritisk na 
določeno točko na stopalih. S tem odkrivamo blokirane energetske 
kanale, jih  sprostimo, ter spodbudimo pretok energije in izboljšamo 
svoje zdravje. 

42,00 € 

ČOKOLADNA MASAŽA V DVOJE (50 min) 
Čokoladno masažno razvajanje ob soju sveč, kozarčku penine in 
sladkemu presenečenju 

100,00 € 

MASAŽA »LA VITA« (50 min) 
Posebnost te masaže je v aktivnih učinkovinah eteričnih olj z dodano 
termalno vodo vrelca Term Dobrna. Vse našteto izboljšuje obrambni 
mehanizem kože ter spodbuja njeno prekrvavitev in delovanje. 
Visoko hranljiva maščobna olja kožo varujejo, spodbujajo njeno 
sposobnost obnavljanja in dobronamerno vplivajo na vezno tkivo kože. 

62,00 € 

KRALJEVSKO RAZVAJANJE (50 min) 75,00 € 



 

 

Več različnih ročnih tehnik, ki zajemajo telo in obraz. Ponudite sebi 
popolno sprostitev hranljivih olj, ki bodo vaši koži povrnili sijaj, 
elastičnost in nasmeh na obrazu. 

PRESTIŽNA MASAŽA (50 min) 50 min 
Tretma, ki na telesu nudi razkošje razvajanja in blagodejno vpliva na 
vaše počutje.  

75,00 € 

RITUALI Cene v € 

RITUAL RAZSTRUPLJANJA IN SPROSTITVE (90 min) 
Masaža telesa, ki jo navdihuje shiatsu metoda za sproščanje stresa in 
obremenitve. Telo bo razstrupljeno in stimulirano, koža pa mehka in 
negovana 

115,00 € 

RITUAL »INDIJSKA MODROST« (90 min) 
Zahvaljujoč posebni masažni tehniki, ki jo navdihujejo indijski predniki 
lepotnih ritualov. Zagotavlja dobro počutje telesa in uma skozi obnovo 
energijskega ravnovesja 

115,00 € 

RITUAL »LAVITA« (120 min) 
tretma združuje kronobiologijo z dodanim vitaminskim ali mineralnim 
kompleksom. koža na obrazu in telesu bo po tretmaju nahranjena in 
sijoča 

135,00 € 

AYURVEDA Cene v € 

ABHYANGA (80 min) 
Razvajanje telesa in duha v čudovitem svetu ayurvedskega maziljenja. 
Tretma celega telesa s toplim oljem, ki je izbrano glede na došo, 
namenjen ponovni vzpostavitvi ravnovesja telesa. 

100,00 € 

PADABHYANGA (40 min) 
Ayurvedska limfna drenaža celega telesa, ki pospešuje izločanje 
limfnega bremena in toksinov iz vašega telesa. Ne obremenjuje 
bezgavk, saj se bremena izločajo skozi izločala. Občutek lažjih nog in 
vsesplošnega boljšega počutja. 

57,00 € 

INDIJSKA MASAŽA GLAVE (30 min) 
Tretma je namenjen osebam, ki se pogosto srečujejo s stresom, 
napetostjo, s pogostimi glavoboli, slabšim vidom ali težavami s 
koncentracijo. 

42,00 € 

AJURVEDSKI RITUAL (120 min) 
Strokovno usposobljeni terapevti vam bodo pomagali pri čiščenju, 
razstrupljanju in sprostitvi. Ritual pokriva vse vidike zdravja, saj 
spodbuja telesno, umsko, čustveno in duhovno dobro počutje 

160,00€ 

LEPOTNI TRETMAJI ZA OBRAZ Cene v € 

NEGA OBRAZA (30 min) 
površinsko čiščenje, peeling, serum,  zaščitna krema prilagojena tipu 
kože 

40,00 € 

NEGA OBRAZA (60 min)  
Zajema površinsko čiščenje, peeling,  globinsko čiščenje, masko in 
masažo. Namenjena je pomiritvi kože, čiščenju in negovanju, 
prilagojena stanju kože 

65,00 € 

INTENZIVNA NEGA OBRAZA (90 min) 
Nega s proti starostnim in proti stresnim učinkom. Stimulativna 
energijska masaža, povrne koži energijo, maska z razstrupljevalnim 
efektom pomaga, da se koža v vseh razmerah brani pred škodljivimi 
vplivi okoljskega stresa 

115,00 € 

PRESTIŽNA NEGA OBRAZA (120 min) 180,00 € 



 

 

Tretma, ki na obrazu nudi razkošje razvajanja. Obnavljamo barierno 
funkcijo kože in spodbudimo kožo k obnavljanju S pomočjo 3D led 
tehnologije bomo odpravili nepravilnosti kot so akne, rozacea, 
pigmentacije in koži povrnili napetost ter mladost 

NEGA OBRVI IN TREPALNIC 15,00 € 

LEPOTNI TRETMAJI DLANI IN STOPAL Cene v € 

NEGA ROK (30 min) 
Vključuje potiskanje kožice, oblikovanje nohtov, masažo dlani)   

40,00 € 

SPA NEGA ROK (50 min) 
Nega s skrivnostno močjo negovalnih sestavin, katero obogatimo s 
peelingom, oblikovanjem nohtov, masko ter stimulacijsko masažo dlani. 

55,00 € 

LAKIRANJE NOHTOV  
visoko zmogljivi laki, ki vsebujejo inovativno nanotehnologijo, s tem 
povečajo in ustvarijo neverjetno obstojnost, moč in sijaj 

15,00 € 

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

20,00 € 

ESTETSKA PEDIKURA (50 min) 
vključuje namakanje nog v masažni kopeli, odstranjevanje trde kože, 
oblikovanje nohtov ter odstranjevanje obnohtne kožice, nego nohtov in 
stopa 

38,00 € 

MEDICINSKA PEDIKURA (80 min) 
Primerna za osebe, ki jih pestijo diabetična stopala, sanacija vraščeni 
nohtov, kurja očesa, zelo trda koža, otišanci in podobno 

48,00 € 

SPA NEGA NOG IN STOPAL (80 min) 
razvajanje v spa zeliščni kopeli, piljenje in oblikovanje nohtov ter 
odstranjevanje trde kože na stopalih, piling nog do kolen , masaža nog 
do kolen z masažno kremo, nanos laka 

50,00 € 

DEPILACIJE Cene v € 

NOGE 30,00 € 

DELNA NOGE 20,00 € 

BRAZIL 35,00 € 

BIKINI 20,00 € 

OBRAZ 15,00 € 

LEPOTNI TRETMAJI TELESA  Cene v € 

CRYODERM (60 min) 
Edinstveni tretma, ki zajema več aparaturnih tehnik. V enournem 
razvajanju bomo vaši koži povrnili vlago, odstranili nepravilnosti, 
povečali elastičnost in povrnili sijaj. 

70,00 € 

ANALIZATOR TANITA 
S pomočjo nanalizatorja telesne sestave ugotovimo odstotek vode v 
telesu, odstotek maščobnega tkiva v telesu, maso mišic in maso 
maščevja. 

15,00 € 

KISIKOVA KAPSULA Z OBLOGO TELESA (30 min) 
Združuje ogrevano vibro masažno posteljo, suho savno z ionizirajočo 
paro in aromo, kromoterapijo za sproščanje in obnavljanje kože. 

45,00 € 

SPRAY TAN-CELO TELO 
edinstven sistem pršenja barve na telo, ki zagotavlja takojšnjo 
porjavitev in doseže videz naravne zagorelosti, neguje kožo ter je 
prijetnega vonja. 
 

30,00 € 



 

 

PRESOTERAPIJA - DRENER  
Aparaturna tehnika limfne drenaže za odpravo odvečnih toksinov iz 
telesa.  

30,00 € 

 

CENIK TERME DOBRNA 2021 

LA VITA HAIR – FRIZERSTVO 

ŽENSKE Cene v  € 

UMIVANJE LAS 5,00 € 

STRIŽENJE  18,00 € 

STRIŽENJE FRU-FRU 10,00 € 

ČESANJE 3,00 € 

FEN FRIZURA 17,50 € 

VODNA ONDULACIJA 14,00 € 

BARVANJE KRATEK LAS 24,00 € 

BARVANJE SREDNJI LAS 26,00 € 

BARVANJE DOLG LAS 30,00 € 

BARVANJE (BREZ MATERIALA) 12,00 € 

PRAMENI 22,00 € 

PRAMENI (DELNO) 11,00 € 

TRAJNA PREPARACIJA KRATEK LAS 24,00 € 

TRAJNA PREPARACIJA SREDNJI LAS 26,00 € 

TRAJNA PREPARACIJA DOLG LAS 30,00 € 

SVEČANE PRIČESKE 40,00 € 

MOŠKI Cene v  € 

UMIVANJE LAS 3,00 € 

STRIŽENJE 13,00 € 

OTROCI Cene v  € 

UMIVANJE LAS 3,00 € 

STRIŽENJE 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 07. 01. 2021. Cene so v EUR. DDV je vključen v ceni. Pridržujemo si pravico do spremembe 

prodajnih pogojev, cen in tiskarskih napak. 

 

 


