
 
 

NEGA OBRAZA 
 
 

Osveţilna nega  
(površinsko čiščenje + piling + negovalna maska + masaža obraza in dekolteja) 45m          26 eur 
Čiščenje koţe  
(površinsko čiščenje + piling + globinsko čiščenje + visoka frekvenca + pomirjevalna 

 maska) 45min                      26 eur  
Osnovna moška nega  
(površinsko čiščenje + piling + globinsko čiščenje + visoka frekvenca + negovalna maska + 

masaža obraza) 60min                    35 eur  
Klasična nega  
(površinsko čiščenje + piling + globinsko čiščenje + visoka frekvenca +  

negovalna maska + masaža obraza in dekolteja) 60min                 35 eur 
Aktivna nega  
(površinsko čiščenje + piling + globinsko čiščenje + visoka frekvenca +  
negovalna maska + sonoforeza ali termoforeza z ampulo ali serumom +  

masaža obraza in dekolteja) 70min                  46 eur 
Specialna nega  
(površinsko čiščenje + piling + globinsko čiščenje + medicinsko-estetski aparat za takojšen lifting 

obraza in vratu + specialna maska + masaža obraza in dekolteja) 80min           70 eur    
Premium nega  
(površinsko čiščenje + piling + globinsko čiščenje + medicinsko-estetski aparat za takojšen lifting 
obraza in vratu + ampula ali serum +  

specialna maska + masaža obraza in dekolteja) 90min                85 eur 
Ekskluzivna nega  
(površinsko čiščenje + piling + globinsko čiščenje + medicinsko-estetski aparat za takojšen lifting 
obraza in vratu + ampula ali serum + specialna maska z DNK tehnologijo + masaža obraza in 

dekolteja) 90min                            115 eur 
 
 
 
 

DODATKI k negi obraza 
Barvanje trepalnic ALI obrvi                        5 eur              Površinsko čiščenje                                 2 eur           

Oblikovanje obrvi:                                      eur             Masaža obraza                                      20 eur                                       
5 minut                                            5 eur            Piling               3 eur  
10 minut                                          6 eur           Encimski piling                               15 eur  
15 minut               7 eur          Ampula / serum            7 eur 
Ultrazvok z ampulo / serumom           18 eur            Kremna maska                  10 eur 
Thermodyn z ampulo / serumom        18 eur           Specialna maska            35 eur 
Ionoforeza z ampulo / serumom         18 eur   

  

Nega hrbta  
( piling, globinsko čiščenje, visoka frekvenca, pomirjevalna maska )           30 eur  
Čiščenje hrbta  
(piling, globinsko čiščenje, visoka frekvenca)                 20 eur 
 



 

 

 

Dr. BABOR 
NOVO: Za vidno mlajši izgled-brez kirurškega posega 
Kirurški posegi so z leti postali pravi hit. Veliko ljudi pa se kljub želji po večjih lepotnih spremembah ne 
odloči za tako radikalen poseg. Zato je Babor kozmetika, ki je med vodilnimi proizvajalci negovalne 
kozmetike na svetu, razvil novo linijo DOCTOR BABOR.  
DOCTOR BABOR je nežna rešitev z izjemnimi učinki. Visoko koncentrirani izdelki, ki spodbujajo in 
aktivirajo hitro obnavlanje kože in rešujejo najpogostejše problematike kože kot so: drobne linije in 
gube, temne podočnjake in zabuhlost okrog oči, pigmentacijske madeže in poškodovano kožo. 
Linija DOCTOR BABOR se deli na dve pod liniji in sicer BIOGEN CELLULAR in DERMA CELLULAR. Razlika 
med obema linijama je da je BIOGEN CELULAR z izjemnim rastlinskim izvlečkom BIOGEN namenjen 
ekstremno hitri obnovi celic, zagotavlja senzacionalne rezultate pred in po lepotnih operacijah. 
DERMA CELLULAR linija pa se lahko kosa s kirurškimi posegi, saj deluje na probleme kože, ki jih 
povzroča proces staranja. 
Z redno uporabo izdelkov linije DOCTOR BABOR so rezultati vidni že v zelo kratkem času. Redna 
uporaba pa kožo osveži in ji povrne mladosten in sijoč videz. 
DOCTOR BABOR-kozmetična linija za vse, ki si želite izjemnih rezultatov brez kirurških posegov 

Izkusite ta edinstven negovalni koncept ne le na podlagi proizvodov-temveč tudi 
na uspešnosti negovalnih tretmanov DOCTOR BABOR 
Skin Renewal Treatment  
izjemna obnova kože z nežnimi sadnimi kislinami za sijočo, vidno negovano in bolj  

gladko polt                 Cena: 85 eur 
Ultimate Face Lifting 
intenziven lifting tretma obraza za krepitev in obnovo kolagenskih vezi. Za vidno 

 sijočo in mladostno polt              Cena: 85 eur 
Cooling Post Tretmant 
intenziven pomirjevalni in hladilni tretma za kožo pod stresom oz. vneto in/ali poškodovano kožo (npr. 

po lepotnih operacijah in drugih kozmetičnih posegih- različni agresivni pilingi)         Cena: 70 eur 
Regenerative Preparatory or Post Treatment 
Spodbuja intenzivno regeneracijo kože in izboljša kakovost kožnega tkiva. Idealen tretma za pred in 

po lepotnih operacijah. Za svežo, rožnato in vitalno polt           Cena: 85 eur 
 
  

NEGE OBRAZA – preberi več 
BABOR 
Odkrijte svoje osebne lepotne skrivnosti z luksuzno kozmetično znamko BABOR, ki je tako edinstvena 
kot vi!  
Prepričani smo, da združujemo najboljše iz narave, z najbolj inovativnimi raziskovanji iz sveta znanosti. 
Zaradi tega vsebujejo vsi proizvodi v zbirki kozmetike BABOR ekskluzivne, na rastlinski osnovi aktivne 
sestavine, ki so proizvedena v naših laboratorijih – da hranijo in pomladijo vašo kožo. 

 
Nega High Skin Refiner  
Nega z inovativnim štirikratnim HSR lifting efektom:  
- v trenutku omili sledi časa in vašo kožo naredi intenzivno vlažno in tonirano  
- krepi elastičnost kože in stimulira regeneracijo celic  
- ščiti vašo kožo pred prostimi radikali in škodljivimi vplivi okolja  
- preprečuje nastajanje drobnih gub in gubic  

HSR Skin Energy System                      Cena: 85 eur  
HSR Power Lifting – brez masaže                            Cena: 70 eur  
HSR Expres lift – brez masaže in brez spec. flis maske              Cena: 46 eur  
 



Nega kuperozne koţe  
Nega za vse tipe in stanja kož, ki so podvržene kuperozi. Učinkovine krepijo stene kapilar in 
preprečujejo pordelost kože. Nega v kombinaciji z masko kolagen biomatrix vzpodbuja sintezo 
kolagena, pomirja in popravlja vsebnost vlage v koži, aparat za krioforezo pa pripomore h krčenju 

kapilar.                     Cena:70 eur  
 
( Anti – kuperozni tretma se izvaja v kombinaciji s podaljšano nego doma s preparatom Calming 
Sensitive Couperose Serum za dosego optimalnih učinkov. V salonu je priporočljivo izvesti serijo 
programov (6 – 10).  

Colloagen Biomatrix  
Nega zreducira manjše gubice, pomirja, vrača koži čvrstost in elastičnost           Cena: 70 eur  
Nega Selection  
Posebna regeneracijska in revitalizacijska nega zrele kože na visoki ravni. Aktivne sestavine, kot je 
šampanjski kvas, krepijo zrelo kožo in ji vračajo njeno naravno lepoto. Luksuzna peneča maska v 
trenutku poživi kožo.  

Selection Ultimate Treatment                     Cena:70 eur  
Selection Quick Vitality – brez masaže                             Cena:60 eur  
Nega Sea Creation  
Masaža obraza s filipinskimi školjkami ali Sea Creation se priporoča kot pomlajevalna nega zrele 
kože. Termofil ( mikroorganizem iz Tihega oceana ) stimulira kožo tako, da nastanejo nove, sveže 
celice – keranociti. Poveča se tvorba kolagena in elastina v podkožju, pospeši se detoksikacija, koža 
je čvrsta in elastična. Proteini biserov iz bisernih školjk, katerih aminokislinska sestava je podobna 
hidratantnemu  
faktorju kože, nadomestijo izgubo aminokislin in proteinov v koži in krepijo naravno odpornost kože. 
Morska svila oblikuje svilenkast film na koži ter preprečuje izgubo vlage, črne alge stimulirajo 
mikrocirkulacijo in delujejo kot antioksidant, morska sol pa stimulira metabolizem celic in ima 

energetski in revitalizirajoči učinek. Tehnologija inteligentnih celic!        Cena:115 eur  
Nega Re – Beauty  
Masaža obraza z rožnimi kristali in nego obraza s preparati, katerih aktivne učinkovine kožo 

revitalizirajo, regenerirajo in pomirjajo.                Cena: 70 eur  
Nega Derma Refiner  
Čista koža, brez rdečih ali rjavih madežev, je vse bolj popularna. Večina žensk meni, da so ti pojavi 
na koži zelo neatraktivni. Sedaj so na voljo zelo učinkoviti proizvodi ter specialni tretma, ki omogočajo, 
da koža ponovno postane enakomerno pigmentirana. Izredni rezultati so tudi pri odpravljanju drobnih 
gubic, razširjenih porah in komedonih. Izdelki vsebujejo visoko koncentracijo stabilnega vitamina C in 

kombinacijo različnih kislin ter peptidov.                 Cena:46 eur  
( tretma je priporočljivo izvajati večkrat, na primer 1x tedensko v obdobju 2-eh mesecev, odvisno od 
stanja kože, prav tako je nujna uporaba odgovarjajočih izdelkov doma, po navodilih proizvajalca )  

BABOR for men: Antistresna nega za moške  
Kratka sprostitvena nega z masažo obraza                 Cena:35 eur  
BABOR for men: Specialna nega  
Specialna nega z masko collagen biomatrix                 Cena:70 eur  
 
THALGO 
Na Azurni obali pod vplivom blagega sredozemskega podnebja že več kot 20 let nastaja 
profesionalna kozmetika THALGO. Zaradi posebnih tehnoloških postopkov pridobivanja in predelave 
morskih alg in drugih elementov morja, si je kozmetika THALGO ustvarila sloves širom po svetu med 
vodilnimi proizvajalci vrhunske kozmetike.THALGO kozmetiko lahko najdete samo v izbranih 
kozmetičnih salonih. Vsi proizvodi so dermatološko testirani brez poskusov na živalih, so visoke 
kakovosti in pod najstrožjo zdravstveno in kozmetično kontrolo. 
 
 
 



Nega Elixir Thalgo  
Biološki lifting obraza z naravnimi hormoni iz alg, ki zmanjšajo gube, izboljšajo napetost kože in ji 
vrnejo svež ter mladosten videz. Posebni ruski masaži ENERGILIFT sledi specialna maska iz biološke 

celuloze.                   Cena: 85 eur  
Delicius Comfort  Nega  
Specialna nega za suho in zelo suho kožo. Bogate sestavine olja vrtnice, Shea masla in morskih alg 
kožo navlažijo, pomirijo in osvežijo. Nova linija vlažilnih negovalnih postopkov za nego obraza 

primerna tako za hladnejše kot toplejše mesece.           Cena: 46 eur  
Nega O2 Marine  
Regenerativna nega z BHA kislinami iz alg za utrujeno, dehidrirano kožo s slabim tonusom, za kožo 
zaznamovano od stresa in negativnega načina življenja. Aktivne substance preskrbijo kožne celice s 
kisikom, delujejo kot antioksidant, nahranijo kožo in ji povrnejo naravno svežino.  

O2 nega z gel masko               Cena:46 eur  
O2 nega z matrix masko                       Cena:70 eur  
Nega Wrinkle Control  
Nega z novimi morskimi učinkovinami, ki pospešujejo tvorbo kolagena v koži za 50%. Toplota, ki jo 
daje Modelling maska omogoča sestavinam, da se vsrkajo globoko v kožo, pospešijo cirkulacijo, 

oxigenacijo in stimulacijo kožnih funkcij. Nastajanje gub je upočasnjeno.         Cena:70 eur  
Nega Seve Marine  
Dehidrirana koža izgubi svoj lesk in vitalnost, obledi in se hitreje stara. Ne  
glede na vrsto in starost kože, dovolj vlage je ključ do lepote.  

Seve Marine I. – za suho kožo s quenching masko                                   Cena:46 eur  
Seve Marine II. – za srednje suho kožo z gumi masko                           Cena:70 eur  
Seve Marine III. – za zelo izsušeno kožo s hydra patch masko                                Cena: 85 eur  
Nega Thalgogive  
Nega temelji na naravnem morskem kolagenu in elastinu in jo odlikuje individualen pristop glede na 
različno morfologijo obraza. Primerna je za zelo suhe, dehidrirane kože, za kožo poškodovano od 
sonca, oziroma za zrelo kožo, ki izgublja na količini in kvaliteti kolagena.  
Koži vrne čvrstost in elastičnost ter jo optimalno navlaži.  

Thalgogive nega z gel masko                        Cena: 46 eur  
Thalgogive nega s patch masko                      Cena:70 eur  
Nege Controlamine  
* Nega s Thalgodermyl masko kombinira antiseptične in protiseboreične učinke eteričnih olj in 
kompleksa Ac.Net z nežno sprostitveno masažo in uporabo morske maske, ki kožo ovije v gladko in 
svežo teksturo. Specialna maska uravnava delovanje žlez lojnic in preprečuje nastajanje rdečih 
madežev. Z odgovarjajočo nego doma, se koža pozdravi in dobi gladek videz. Priporoča se pri 

aknasti koži.                                                   Cena: 70 eur  
* Nega z Mikroniziranimi Morskimi Algami  
specialna nega za zelo mastno, mešano ali za utrujeno kožo. Bogastvo mineralov,  
oligoelementov, vitaminov,… v maski iz mikrooprašenih alg, ki stimulira cirkulacijo, razstruplja  

kožo in ima proti bakterijski učinek. Po negi se normalizira delovanje žlez lojnic.           Cena: 70 eur  
* Čistilna nega za kombinirano koţo posebno sestavljena formula z algo Controlamine in 

vlažilnim kompleksom Seve Marine v kombinaciji z ročno limfno drenažo          Cena:46 eur 
* Rebalance nega za mastno kožo s čistilno masko                           Cena:46 eur  
Nega Hyposensine  
Nega za občutljivo in kuperozno kožo s specialno masko Cold Marine, ki zmanjšuje površinsko 
občutljivost kože in zmanjšuje reakcije celic v povrhnjici, ki so odgovorne za alergične reakcije. 

Priporoča se podaljšana nega doma.              Cena:70 eur  
 
 
 



 
Nega Modelling  
Individualno prilagojena nega potrebam kože s toplotno mineralno modelling masko ( vlaženje / 
učvrščevanje / hranjenje / proti gubam…) Aktivne sestavine modelling maske stimulirajo obnavljanje 
celic in izboljšajo strukturo kože obraza, zmanjšujejo gubice in vračajo napetost kože. Toplota, ki jo  
ustvari nepropustna plast modelling maske deluje kot katalizator za prehod učinkovin, katere smo 

predhodno penetrirali in nanesli na kožo obraza.              Cena: 70 eur  
Moška Nega Ocean Treatment  
Intenzivna anti-age in protistresna moška nega s specialno masko iz Alge Blue Vitale iz Klamatskega 

jezera, ki stimulira celično obnovo in globinsko regenerira kožo.           Cena:70 eur  
 

Specifični tretma za oči  
Nega s kolagensko masko – vlaženje, učvrščevanje, proti gubam        Cena:25 eur  
Nega s patch masko – vlaženje, osvežitev, proti podočnjakom                   Cena: 25 eur  

 
KLAPP 
Rezultati te izredno učinkovite kozmetike, kjer se tesno prepletajo dognanja medicine, kozmetike 
in tradicionalne kitajske medicine so včasih kar neverjetni. Visoke koncentracije učinkovin 
naredijo na koži prave čudeže 

 
Osveţilna Nega s C Vitaminom              
 Vitamin C spada v vsakdanje življenje ravno tako kakor zrak, ki ga dihamo. V našem organizmu je 
vključen v številne procese in ima nenadomestljivo vlogo, da krepi organizem in deluje proti prostim 

radikalom.                  Cena: 70 eur 
Thermo Face Gym z A Vitaminom             
Vitamini so za lep in zdrav izgled bistvenega pomena, njihovo pomanjkanje kožo postara in 
oslabi. Prav posebnega pomena je vitamin A, saj je osnovna učinkovina proizvodov, ki se 
uporabljajo v boju proti gubam in staranju kože. KLAPP proizvodi s čistim vitaminom A delujejo 

stimulirajoče na sintezo kolagena in vzpodbudno na encymsko aktivnost kože.    Cena: 70 eur 
Hyaluron Vlaţilna Nega               
Pozabite na probleme suhe kože, saj jo lahko negujete z linijo Extreme hydra complete. Vsaka koža, 
predvsem zrela potrebuje kvalitetno nego za uravnavanje zaščitnega plašča na koži. Hormonske 
spremembe pripomorejo k manjši sposobnosti regeneracije kože. Kvalitetna rastlinska olja povrnejo 

lipide, svileni proteini ustvarijo zaščito na koži in nudijo prijeten občutek.           Cena: 70 eur 
Ekskluzivna Zlata Nega s 24 Karatnim Zlatom           
Zlati trenutki za lepoto. Znanstvena dognanja in medicinsko delovanje so kreirali učinkovanje 
zlata v ZLATO LEPOTNO NEGO. Luksuzni programi, ki delujejo izjemno sproščujoče, in zaradi 
bogatih hranilnih sestavin ter čistega 24 karatnega zlata tudi vidno upočasnijo staranje.  
Organizmu dodajo energijo in moč ter ga ščitijo pred škodljivimi vplivi okolja. Moč zlata krepi 

kožo in organizem in polepša vsakdanjik.             Cena: 85 eur 
Caviar Power Pomlajevalna Nega            
Podarite vaši koži prestiž, lepoto in mladost. Nega s kaviarjem je vse kar potrebuje zahtevna koža. 
Negovalni program nege s kaviarjem odlikuje skrbno zbrane proizvode, ki intenzivno delujejo na kožo 

in jo globinsko negujejo. Naj mladost zasije na vaši koži.          Cena: 70 eur 
 

ASA Intenzivna Regenerativna Nega                  Cena: 85 eur  
 
Chi Yang Lepotna Nega                    Cena: 85 eur  
 
 
 



 
 

NEGA ROK 
Klasična manikura  
(oblikovanje nohtov, urejanje nohtne kožice, poliranje nohtov, serum za nohte, krema za roke, 

lakiranje)                Cena:13 eur 
Welnes manikura  
(oblikovanje nohtov, urejanje nohtne kožice, poliranje nohtov, kopel za roke,  

maska za roke, serum za nohte, krema za roke, masaža, lakiranje)                     Cena: 21 eur  
Specialna nega - proti staranju / beljenje madeţev / hranilna nega  
(oblikovanje nohtov, urejanje nohtne kožice, poliranje nohtov, kopel za roke, peeling  

ampula za roke, maska za roke, serum za nohte, krema za roke, masaža, lakiranje)   Cena: 35 eur  
Manikura - moška                       Cena:10 eur  
Osnovna manikura naravnih nohtov            Cena:10 eur  
Umetni nohti  
Izdelava gel nohtov -  šablone                     Cena:55 eur  
Izdelava gel nohtov -  špice                     Cena:40 eur 
Korekcija gel nohtov  
(če so zlomljeni več kot štirje nohti, se računa izdelava umetnih nohtov)         Cena:30 eur  
Korekcija enega nohta                         Cena:  8 eur  
Premaz naravnih nohtov z gelom             Cena:30 eur  
Korekcija premaza                      Cena:20 eur  
Manikura umetnih nohtov              Cena:10 eur  
Lakiranje                Cena:  4 eur  
Okrasni kristal, kom.              Cena:  2 eur 

 
NEGA NOG 

Pedikura klasična                      Cena:18 eur  
Pedikura zahtevna ( otiski, kurja očesa )                    Cena:25 eur  
Pedikura manj zahtevna              Cena:15 eur  
Welnes pedikura 
(klasična pedikura, peeling, maska za noge, serum za nohte, masaža, lakiranje)     Cena: 35 eur  
Otiščanec 1kom                                                                                    Cena: 5 eur 
Nanos laka                Cena:  4 eur  
Pilica – papirnata (obvezno doplačilo)            Cena:  2 eur 
 

LIČENJE 
Vizaţist:  
Dnevno ličenje                Cena:15 eur  
Večerno ličenje                Cena:25 eur  
Poročno ličenje                     Cena:35 eur  
Make-up po negi               Cena:10 eur  
 
Masker: 
Poročno ali večerno ličenje              Cena:60 eur  
 
 



DEPILACIJE 
Depilacija celih nog              Cena:20 eur  
Depilacija nog do kolen                      Cena:13 eur  
Depilacija bikini               Cena:  8 eur  
Depilacija - brazilska               Cena:15 eur  
Depilacija nad zgornjo ustnico ali brada           Cena:  5 eur  
Depilacija roke - cele               Cena:15 eur  
Depilacija roke – do komolca                       Cena:  8 eur  
Depilacija hrbta ali prsi                      Cena:15 eur  
Depilacija pazduhe              Cena:  8 eur 

 
APARATI 

Medicinsko - estetski aparat  
- s takojšnjim učinkom liftinga in/ali lipolize in/ali odstranjevanja celulita: 
 Trebuh               Cena:  70 eur 
 Zadnjica              Cena:  80 eur 
 Noge (od kolena navzgor)                   Cena:  90 eur 
 Noge (od kolena navzdol)             Cena:  80 eur 
 Obraz              Cena:  60 eur 
 Vrat                     Cena:  60 eur 
 Roke               Cena: 60 eur 
 Čelo                 Cena: 40 eur 
 Oči                  Cena: 40 eur 
 Podbradek                 Cena: 40 eur 
 Okoli ustnic                            Cena: 40 eur 
 Dekolte – lifting prsi                     Cena:  60 eur 
 Hrbet              Cena:  70 eur 
 Trebuh + Noge + Zadnjica                          Cena:180 eur 
 Noge + Zadnjica                   Cena:150 eur 
 Trebuh + Noge                     Cena:150 eur 
 Trebuh + Zadnjica                   Cena:150 eur  
 Trebuh + Noge + Zadnjica + Hrbet                                Cena:220 eur 
  Obraz + Vrat                              Cena:  96 eur 
  Obraz – terapija proti Aknam            Cena:  45 eur       
  Vrat – terapija proti Aknam                            Cena:  35 eur   
  Hrbet – terapija proti Aknam            Cena:  50 eur  
  Laserska terapija proti bolečinam - 10min.                                        Cena: 15 eur 
 
Body former ( 45 minut )              Cena: 20 eur 
PresoterapIja  

  30 minut               Cena: 15 eur  
  60 minut               Cena: 25 eur  
Thermodyn z ampulo ali serumom ( 30 minut )          Cena: 27 eur  
Sonoforeza z ampulo ali serumom ( 30 minut )                    Cena: 27 eur  
Body former + Presoterapija            Cena: 29 eur  
Ionoforeza z ampulo ali serumom ( 10 minut )                   Cena: 15 eur  



 
MASAŢE 

Klasična masaţa celega telesa ( 60 minut )                 Cena: 30 eur  
Klasična masaţa celega telesa ( 45 minut )                 Cena: 25 eur  
Klasična masaţa celega telesa in obraza ( 60 minut )         Cena: 36 eur  
Klasična masaţa telesa delna ( 30 minut )                  Cena: 18 eur  
Limfna drenaţa celega telesa ( 60 minut )            Cena: 39 eur  
Limfna drenaţa telesa delna ( 30 minut )            Cena: 25 eur  
TUI-NA kitajska masaţa celega telesa ( 60 minut )                 Cena: 39 eur  
TUI-NA kitajska masaţa delna ( 30 minut )           Cena: 25 eur  
TUI-NA terapevtska masaţa z akupunkturo ( 90 minut )                Cena: 54 eur 
Akupunktura ( hujšanje, proti bolečinam,… )           Cena: 25 eur  
Refleksna masaţa stopal ali dlani ( 30 minut )                 Cena: 25 eur  
Aromaterapija celega telesa ( 90 minut )  
(shujševalni, odvajalni, vitalnost, sproščujoči program)                          Cena: 45 eur  
Aroma anticelulitni program ( 45 minut )                   Cena: 30 eur  
Anticelulitna ruska masaţa - Slim & Sculpt - Thalgo ( 45 min )            Cena: 33 eur  
Body Wrap                       Cena: 33 eur  
Tradicionalna Tajska Masaţa ( 120 minut )                  Cena: 58 eur  
Piling telesa + Klasična masaţa telesa                   Cena:40 eur  
            
LEPOTNE MASAŢE TELESA - KLAPP cosmetic 
Chi Yang Lepotna Nega Telesa 60min                    
Masaža z oljem 22-karatnega zlata.Deluje proti slabim notranjim in zunanjim vplivom, stimulira 
organizem in dušo s pozitivno energijo, odpravlja blokade, vitalizira in aktivira pretok življenjske 
energije, in nudi optimalno telesno počutje, tako, da ponovno pridobljena svežina zasije v vsej svoji 

lepoti.                           Cena:60 eur  
Herbal Siam Masaţa z Aroma Snopki 75min          
Začinjeno, čutno poudarjeno… Eksotični vonj, ki spominja na zeliščni raj. Vonj narave vas popelje v 
zasanjani svet Siamov. Šopek toplih izbranih zelišč stisnjenih v laneno krpo, nežno drsi preko vašega 
telesa. Tako kot sončni žarki vas ogrejejo in obogatijo z energijo. 
Sprostijo se vse napetosti v telesu, svežina in vitalnost vas prevzame; kakor napoj pravljično 

mladostnega izvira.                Cena: 60 eur  
Hot Chocolate Masaţa 60min             
Prepustite se harmoniji tople čokolade in se potopite v svet sladkih sanj. Sproščujoča topla 
čokoladna masaža za prestižno razvajanje in relaksacijo duše in telesa. 
Le kdo je ne obožuje, te mamljive, dišeče, nebeško slastne iz kakavovega zrna pridobljene 

dragocenosti? Nežno telesno razvajanje…              Cena: 50 eur  
Hammam Aroma Peeling 20min                    Cena:35 eur  
 
Hammam Peeling z Vlaţilno Beauty Oblogo 45min         
Razvajajte se z negovalnim hammam peelingom z aromatično peno arome magnolije. Nežno in 

dišeče razvajanje in peeling telesa, ki ga zaključimo z vlažilno negovalno oblogo    Cena: 35 eur  
Beauty Masaţa z Zlatim Prahom 60min                   Cena:45 eur  
Ekskluzivna Zlata Nega 60min             
Zlati trenutki za lepoto. Znanstvena dognanja in medicinsko delovanje so kreirali učinkovanje zlata v 
ZLATO LEPOTNO MASAŢO. Luksuzni programi, ki delujejo izjemno sproščujoče, in zaradi bogatih 
hranilnih sestavin ter čistega 24 karatnega zlata tudi vidno upočasnijo staranje. Organizmu dodajo 
energijo in moč ter ga ščitijo pred škodljivimi vplivi okolja. Moč zlata krepi kožo in organizem in 

polepša vsakdanjik.                         Cena:75 eur  



 
 
 
MASAŢE ZA SPROSTITEV 
Zimska sprostitev ( 60 minut )             
Masaža energetskih točk na stopalih za vzpodbujanje energetskih tokov v telesu, v kombinaciji s 
sprostitveno masažo hrbta. Kombinacija, ki ogreje dušo in telo ter dviguje 

psihično razpoloženje.               Cena:35 eur 
Spomladansko prebujanje ( 45 minut )           
Masaža celega telesa za splošno dobro počutje in sprostitev. Deluje poživljajoče na prekrvavitev in 

odvod toksinov iz telesa. Za popolno sprostitev in povrnitev telesne energije.           Cena: 30 eur 
Poletna osveţitev ( 45 minut )                
Prijetna kombinacija masaže hrbta za popolno sprostitev in sproščanje napetosti ter masaže nog za 

čvrstost kože. Za popolno osvežitev telesa in duha.                      Cena:30 eur 
Barvita jesen ( 60 minut )                  
Vzpodbujanje vitalnih telesnih funkcij z masažo energetskih točk na stopalih in masaža nog za lahke 

noge. Daje občutek popolne sprostitve in ugodja.           Cena: 35 eur

           
DOŢIVETJE  - ZA 2 OSEBI                      Cena: 55 eur 
 
 
 
 
 

LEPOTNI PROGRAMI 
PROGRAM TELO IN OBRAZ    
Čas: 3 ure                      Cena:90 eur 
Piling telesa, Nega telesa + Specifična individualna nega obraza +  
Nega prsi in dekolteja + Specifični tretma za oči + Specialna nega rok + Make- up po želji  

PROGRAM »MOŠKI«  
Čas: 3 ure                 Cena:67 eur 
Hidratantna in relaksacijska nega obraza + Piling hrbta z masažo + Specialna nega rok  

LEP IN UREJEN VIDEZ  
Čas: 3 ure                          Cena:67 eur 
Klasična manikura + Klasična pedikura + Sprostitvena masaža hrbta + Klasična nega obraza  

 
WELLNES – ODMOR ZA SPROSTITEV IN LEPOTO 

INDOCEANE- potovanje po kontinentih in oceanih 
Indoceane sprostitveni program, ki je Thalgo-jeva novost je namenjen  
intenzivni relaksaciji na vseh področjih človekovih zaznavanj; psihičnih, fizičnih  
in čustvenih. Vzhodnjaško obarvan ritual Indoceane filozofije z vsemi elementi  
sprostitve in dobrega počutja je dosegel izjemen uspeh pri uporabnikih.  
Zaznamujeta ga posebnost izvajanja, individualen pristop, patentirana  
masaža z intenzivnimi elementi sproščanja in doživljanja drugih občutkov.  
mediteranski piling telesa + egipčanska Kleopatrina kopel + indijska masaža telesa +  

kitajska maska telesa + pitje indoceane čaja                             Cena:95 eur  
OCEAN MEMORY program - telesno razvajanje  
Popolnoma nov telesni program združuje izjeme peeling z aromatizirano morsko soljo in lističi 
posušenih nori alg. Sledi sproščujoča telesna masaža z vročim mineralnim snopkom in oljem nori alg. 



Po sprostitveni morski kopeli se program zaključi s toplo, penasto,mineralno oblogo, ki telo sprosti, 

navlaži in mu podari svežino in energijo.                                                   Cena: 95 eur 
DAN WELLNES  
Čas:. 3,5 ure                       Cena: 87eur 
Piling telesa + Masaža telesa + Klasična manikura + Klasična pedikura + Klasična nega obraza + 
Make-up po želji  

DAN SPA  
Čas: 3 ure                           Cena:99 eur 
Aroma morski piling telesa + Aromaceane (obloga iz termalnega morskega blata z dodatkom soli ali 
eteričnega olja) + Klasična nega obraza z morskimi koncentrati + Hidromasažna in biserna kopel + 
Presoterapija  

DAN SPROSTITVE  
Čas: 5 ur               Cena:125 eur 
Aroma morski piling + Sprostitvena kopel + Masaža telesa + Ekskluzivna nega obraza + Obloga 
telesa + Make up po želji + Dodatne storitve po želji ( ureditev obrvi, barvanje trepalnic )  

 
A Y U R V E D A 

Ajurveda je najstarejši medicinski sistem, ki sega tisoče let pred Kristusovo življenje. Več 
kot 5000 let uporabe ga gotovo uvršča med najbolj zanesljive sisteme preventive in 

zdravljena. V prevodu beseda 'ajurveda' pomeni vedo ali znanost o življenju.  
Cilj ajurvede je doseči zdravje s tem, da dosežemo ravnotežje in harmonijo in ne z borbo proti 
bolezni. Večji poudarek je na preventivi (preprečevanju) kot kurativi (zdravljenju). Ayur – Veda opisuje 
tri osnovne principe ( doše ) – Vata, Pitta, Kapha – ki jih najdemo vsepovsod v naravi, kot tudi v 
našem telesu in duši. Za normalno in zdravo delovanje našega telesa, kot tudi za umirjeno in 
zadovoljno počutje, je ravnotežje treh doš nujno potrebno.  
 
AYURVEDSKA NEGA OBRAZA 
Ayurvedska nega obraza; vata, pitta ali kapha                 Cena: 35 eur  
Nega aknaste koţe kristali himalajske soli                  Cena: 35 eur  
 
AYURVEDSKE MASAŢE 
Padabhyanga (masaža nog) ( 30 min. )                Cena: 25 eur  
Mukhabhyanga (masaža obraza in dekolteja), Shirobhyanga  
(masaža glave) in Karnapurana ( masaža ušes) ( 45 min. )                     Cena: 35 eur  
Abhyanga hrbta ( 30 min. )                  Cena: 25 eur  
Garshan - masaža celotnega telesa s svileno rokavico ( 30 min. )                       Cena: 25 eur  
Abhyanga – masaža celotnega telesa ( 90 min. )                         Cena: 58 eur  
Abhyanga – masaža celotnega telesa z obrazom ( nega ) ( 120 min. )                    Cena: 6 eur  
Masaţa abhyanga s himalajskimi kristali soli ( 90 min. )               Cena: 68 eur  
Masaţa abhyanga s himalajskimi kristali soli  
z obrazom ( nega ) ( 120 min. )              Cena: 75 eur 
SCEN TAO - masaža celotnega telesa ( 90 minut )                        Cena: 58 eur  
SCEN TAO - masaža celotnega telesa z obrazom ( nega ) ( 120 minut )           Cena: 68 eur 
Starodavna umetnost masaže z vročimi kamni je harmonija različnih masažnih tehnik, ki zagotavljajo 
popolno sprostitev. Mešanica masaže in pretoka energije ob dotiku toplih kamnov vas bo navdušila 
in napolnila s prijetnimi občutki. Vaše telo se bo napolnilo z novo energijo in življenjsko močjo. 
Energijsko polje telesa se uravnoteži in okrepi. Spoj masaže starodavnega znanja na edinstven način 
odpravlja telesne, duhovne in čustvene težave. Masaža s toplimi kamni bo vnesla v vaše življenje 
popolno harmonijo in ravnovesje telesa in duha.  
Kamni, ki jih uporabljamo pri masaži, so dar narave. V sebi skrivajo njeno zdravilno moč, ki se prenaša 
med masažo. Razgreti, naravno zglajeni kamni vulkanskega izvora so izreden vir globoke sprostitve. 



Prepojeni z zdravilnimi eteričnimi olji pospešujejo prekrvavitev in sproščajo utrujene mišice. S to 
masažo lahko odpravimo mnoge težave: napetost, nespečnost, bolečine v mišicah in sklepih.  
Prepustite se edinstvenem doživetju in ponovno odkrijte sebe.  

Pinda Sweda – masaža telesa z zeliščnimi blazinicami ( 90 min)                     Cena: 68 eur 
Pinda Sweda – masaža telesa z obrazom ( nega ) ( 120 minut )                     Cena: 75 eur  
Srankam, ki pridejo na masažo s problemom napetosti in krči v mišicah na začetku masaže, po 
potrebi pa tudi na koncu, na problematične dele telesa polagamo PINDE. To so posebne vrečke 
(pinda = sweda so antična zdravila indijanskega izvora ) napolnjene z glino, zelišči, začimbami in 
eteričnimi olji, ki jih segrete polagamo po problematičnem delu. Toplota, ki jo povzročijo pinde ublaži 
probleme, ki so povezani z mišičnimi krči in napetostmi.  
Masažna tehnika z vročim oljem iz vzhodne Azije. Lanene pinde se segrejejo na 120 stopinj,  
s hitrimi gibi se zmasira telo. Hiter in kratek dotik pinde s kožo pošlje opozorilni signal možganom iz 
kožnih termoreceptorjev, toda opeklina ne nastane! Posledica tega je, da se odstranijo odmrle kožne 
celice hkrati pa se aktivira nova celična produkcija.  

Shirodhara - poliv čela s toplim oljem            Cena: 45 eur 
Energetska masaţa telesa s poldragimi kristali ( 90 minut )           Cena: 58 eur  
Energetska masaţa telesa s poldragimi kristali  
z obrazom ( nega ) (120 minut)                 Cena: 68 eur    
Swedana - ayurvedska parna kopel             Cena: 12 eur 
 
AYURVEDSKI LEPOTNI PROGRAMI 
AYURVEDSKA NEGA OBRAZA  
z aromaterapevtsko masažo stopal, glave in ramen                       Cena: 53 eur  
LUKSUZNA MANIKURA  
z brezparafinskim toplotnim tretmajem                          Cena: 25 eur  
LUKSUZNA PEDIKURA  
z brezparafinskim toplotnim tretmajem                          Cena: 29 eur  
SHIRO LEPA – balzam za lase  
z aromaterapevtsko masažo glave in obraza                         Cena: 28 eur  
KRALJEVA MLEČNA KOPEL  
z garshan in aromaterapevtsko masažo telesa                Cena: 74 eur  
 
AYURVEDSKE POMLAJEVALNE TERAPIJE  
ABHYANGA / SWEDANA                          Cena: 68 eur  
Ayurvedska masaţa telesa, parna terapija in zeliščni piling telesa   
je ayurvedska prečiščevalna, razstrupljevalna masaža, pri kateri se uporablja toplo medicinirano 
rastlinsko olje. Masaža abhyanga razkroji toksine (ama) , izboljša krvni in limfni obtok, preprečuje 
utrujenost in mišično napetost ter izboljša imunost - odpornost organizma. Tradicionalno to masažo 
izvajata dva terapevta, na medsebojno usklajen način. Različni specifični prijemi in pritisk, se 
razlikujejo, glede na pacientovo došo (energetski tip). 60 minutna masaža s toplim oljem je popolna 
sprostitev. Po masaži se na telo nanese prijetna dišeča mešanica zeliščnega pudra, ki nežno odstrani 
odmrle kožne celice ter ostanke olja. Nato sledi parna terapija, v posebni savni - swedana. Za 
ayurvedsko parno terapijo je značilno, da mora biti glava izven savne, da se ohrani hladna, na obraz 
in glavo se nanese posebna rožna voda, ki jo se dodatno hladi. Swedana odpre pore, odstranijo se 
nečistoče, telo se dodatno razstrupi. Sledi tuširanje, nato pa se celo telo osveži z zeliščnim tonikom.  

MITTHI CHIKITSA 
Terapevtska blatna obloga in blatna kopel z aromaterapevtsko masažo        Cena:73 eur 
NASYA - sinus terapija z aromaterapevtsko masažo obraza in stopal    Cena: 39 eur 
SHIRODHARA  
Poliv cela s toplim oljem z aromaterapevtsko masažo  
stopal, glave in vratu               Cena:68 eur  
SHIROBHYANGA  



Masaža glave s kopeljo stopal v himalajski soli in aromaterapevtsko  
masažo rok                        Cena:39 eur  
 
 
PINDA SWEDA  
Oljna masaža in vroče zeliščne blazinice s hladnim tušem in  
hidromasažno kopeljo              Cena: 70 eur  
PIZICHILLI - kraljevi tretma  
Oljna masaža telesa ( masaža z oljnim curkom ), Masaža ušes,  
swedana, piling telesa,hladen tuš in aromaterapevtska kopel.        Cena:154eur      
UDVARTANA  
Zeliščna maska za telo z aromaterapevtsko kopeljo in masažo.       Cena: 73 eur

                     
OBLOGE TELESA 

Telesna obloga s Thalgo algami - delna            Cena: 35 eur  
Telesna obloga  s Thalgo algami - cela            Cena: 50 eur  
Telesna obloga s Thalgo algami in peelingom           Cena: 55 eur  
Nanos kreme na celo telo              Cena:   7 eur  
Telesna obloga s Thalgo gelom iz alg            Cena: 45 eur  
Telesna obloga s Thalgo morskim blatom            Cena: 55 eur  
Telesna obloga s Thalgo Prelud Marine            Cena: 60 eur  
Frigi Thalgo                Cena: 45 eur  
Slim & Sculpt  Thalgo nega telesa             Cena: 65 eur  
Thalgomince telesna obloga              Cena: 70 eur 
 

PILINGI TELESA 
Indoceane mediteranski peeling             Cena: 25 eur  
Ocean memory peeling                   Cena: 20 eur 
Morski peeling z algami in soljo             Cena: 22 eur 
Peeling z blatom in soljo iz mrtvega morja                 Cena: 20 eur  
Blag smetanast telesni peeling             Cena: 20 eur  
 

KOPELI 
SLANO - OLJNE KOPELI  
Čas: 30 minut                  Cena enotna: 20 eur 
Slano - oljna kopel  
Kopel s kristali himalajske soli  
Aroma kopel  
RELAKSACIJSKE KOPELI  
Čas: 30 minut                  Cena enotna: 18 eur 
Klasična kopel  
Rožmarinova kopel  
Sproščujoča kopel  
Kopel z oljem sena  
Kopel proti prehladu  
PREČIŠČEVALNE KOPELI  
Čas: 30 minut                  Cena enotna: 35 eur 
Thalasso kopel (alge)  



Oligo Spa kopel (termalno morsko blato)  
ZELIŠČNE KOPELI    
Čas: 30 minut                    Cena enotna: 23 eur 
Kopel s cvetovi vrtnice  
Kopel s cvetovi pomaranče  
Kopel s cvetovi sivke  
Kopel z aroma cvetovi  
MLEČNO-OLJNE KOPELI  
Kleopatrina kopel                      Cena: 35 eur  
 

 

 

POSEBNA PONUDBA 
ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 

DO – 40% POPUSTA NA DOLOČENE STORITVE 
cene s popustom: 
nega obraza ( površinsko čiščenje + peeling + globinsko čiščenje +  

pomirjevalna maska + masaža + negovalna maska )                 Cena: 28 eur  
zdravljenje aken ( površinsko čiščenje + peeling + VF + serum z  

ultrazvokom + specialna maska z algami )             Cena: 28 eur  
nega hrbta ( površinsko čiščenje + peeling + globinsko čiščenje + VF +  

pomirjevalna maska )                Cena: 26 eur  
oblikovanje obrvi                        Cena:   3 eur  
barvanje trepalnic ali obrvi                      Cena:   3 eur  
manikura                        Cena:   8 eur  
pedikura                        Cena: 14 eur  
izdelava gel nohtov ( LCN )              Cena: 39 eur  
korekcija nohtov              Cena:  23 eur  
premaz naravnih nohtov z gelom                     Cena: 23 eur  
korekcija premaza               Cena: 18 eur  
ličenje – svečano                Cena: 20 eur  
  
ponudba velja samo za študente in dijake z rednim statusom in ob predloţitvi 

študentske izkaznice 

 

 

 

 

DARILNI BONI 
Ţe imate darilo za svoje najbliţje, prijatelje in poslovne partnerje? 
Bodite izvirni in podarite DARILNI BON za eno od mnogih storitev, ki jih 
ponujamo v Ayurveda SPAcentru. 
Pripravili smo vam darilne bone vseh naših storitev ter pakete, ki zajemajo 
celotno sprostitev in razvajanje. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Popusti 
10 ali več storitev ( ob enkratnem nakupu storitev)                      – 10%  
20 ali več storitev (ob enkratnem nakupu storitev )                       – 15%  
30 ali več storitev (ob enkratnem nakupu storitev )                       – 20%  
Upokojenci (na vse storitve)               – 10%  
Člani kluba Vivinih naročnikov (na vse storitve)                                – 10%  
Vsaka 11.storitev GRATIS - v povprečni vrednosti 10 - ih 
Pitje zeliščnega čaja (Maharishi Ayurveda) ali čaja iz alg (Thalgo)                  0,00 eur 
 

Vsi posamezni popusti se med seboj izključujejo! 
 

VSI PROGRAMI ŢE VSEBUJEJO DO 30% POPUST! 
 

Popusti ne veljajo za medicinsko -  estetske aparate 

 
 
 
 

 
 

Delovni čas 
odprto vsak dan, razen nedelje in praznikov 

po predhodnem telefonskem naročilu 

 
REZERVACIJE TERMINOV SAMO PO PREDHODNEM TELEFONSKEM NAROČILU 

 
 

AYURVEDA & SPA CENTER 
SLOMŠKOV TRG 4, CELJE 

Tel.: 041 968 421 
 

spa.center@volja.net 
 

www.sloveniaholidays.com/kozmeticni-salon-ayurveda 
 
 
 
 
 
 
 
Cenik velja od 1.12.2011 
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