
NOVINKANOVINKA

Vyskúšajte novinku v KÚPEĽOCH LÚČKY
telové procedúry s francúzskou  
kozmetikou GERnétic 
KÚPELE LÚČKY a. s., 034 82 Lúčky, okres Ružomberok, www.kupele-lucky.sk

  Terapeutické ošetrenie chrbta
Špecifické, skôr zdravotné ošetrenie s hlbo-
kým termálnym, uvoľňujúcim a relaxačným 
účinkom. Prekrvuje tkanivá do hĺbky, 
uvoľňuje napätie chrbtového svalstva, 
znižuje tenziu. Zbavuje stresu a napomáha 
dokončiť ozdravný proces.
Doba ošetrenia: 45 min. Cena: 29 Eur

  Stimulačné ošetrenie končatín 
(horných alebo dolných)

Procedúra je určená na uvoľnenie a zmier-
nenie bolesti kľbov, na odstránenie opuchu 
a uvoľnenie svalového napätia. Prináša 
pocit okamžitej úľavy a odpočinku. 
Doba ošetrenia: 30 min. Cena: 15 Eur

  Detoxikačný zábal celotelový 
s morskými riasami

Procedúra je určená na povzbudenie lym-
fatického systému, na uvoľnenie a zvýšenie 
odplavovania toxických látok z tela, na uvoľ-
nenie blokády svalového napätia, doplnenie 
vitamínov, minerálnych látok, stopových 
prvkov. Okrem toho prispieva k zjemneniu 
pokožky a celkovému hlbokému relaxu. 
Doba ošetrenia: 60 min. Cena: 30 Eur

  Regeneračný antistresový zábal 
celotelový

Harmonizačná procedura určená na uvoľ-
nenie svalového a psychického napätia, 
povzbudenia lymfatického toku, uvoľnenia 
cievného systému a odvodu odpadových 
látok z tela. Prispieva k zlepšeniu celkového 
zdravotného stavu a navodzuje pocit hlbo-
kého relaxu.
Doba ošetrenia: 60 min. Cena: 25 Eur

  Celotelový regeneračný zábal 
VEGETAL

Obohacuje kožu o komplex vitamínov, 
minerálov, stopových prvkov a aminokyselín. 
Spevňuje, zvláčňuje, zlepšuje pružnosť. 
Vyrovnáva a posilňuje krvný obeh. Navyše 
prináša pocit hlbokého odpočinku a regene-
rácie, koža celého tela je hebká a vláčna. 
Doba ošetrenia: 60 min. Cena: 29 Eur

 Zoštíhľujúci zábal celotelový
Procedúra zabezpečujúca odvod odpado-
vých látok z tela a doplnenie proteínov, mi-
nerálnych látok a stopových prvkov. Zábal 
napomáha zvýšiť vitalitu, obranyschopnosť, 
účinne bojuje proti degenerácii pokožky, 
potláča prejavy starnutia. Produkt svojim 
zloženým hrá taktiež zásadnú rolu v procese 
zoštíhľovania a odstránenia celulitídy. 
Doba ošetrenia: 60 min. Cena: 29 Eur

  Aromatický regeneračný kúpeľ 
s morskými riasami

Kúpeľ je určený na uvoľnenie psychického 
a svalového napätia, má sedatívny účinok, 
tlmí stavy nepokoja a vyčerpania, stimuluje 
krvný obeh. 
Doba kúpeľa: 20 minút + 10 min. suchý zábal

Cena: 10 Eur

Predaj a časovanie procedúr:
casovanie@kupele-lucky.sk,  
+421 44 43 75 577


