
 

  

NABÍDKA JARNÍCH WELLNESS PROCEDUR 

 

… detoxikace organismu a probuzení životní energie … 

 

Jaro symbolizuje nový začátek - vše znovu ožívá a probouzí se po zimním spánku. Nastupující energie jara 

se projevuje v přírodě jako rychlý růst a vývoj, přibývání slunečního svitu, pučení semen a výhonků. 

Také náš organismus reaguje na tuto změnu - potřebujeme načerpat nové síly a zbavit se zimní únavy. 

Aktivními orgány, které je potřeba posilovat, jsou játra a žlučník - jaro tak představuje ideální okamžik pro 

celkovou detoxikaci. 

Vyzkoušejte naše originální jarní wellness procedury zaměřené na detoxikaci organismu a probuzení 

životní energie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 RITUÁL 
 

Augustiniánský detox 90 min 1 800 Kč 
 

 

  MASÁŽ 

 

Relaxační masáž – Jarní probuzení          50 min                             1 400 Kč 



 

Budete-li nuceni z jakéhokoliv důvodu objednanou proceduru zrušit, prosím, učiňte tak nejméně 24 hodin před plánovaným začátkem. 
V opačném případě Vám bude naúčtován storno poplatek ve výši 100% hodnoty wellness procedury. 
 

   

Augustiniánský detox  
 

   

… komplexní očista organismu … 
 
 

Tato celostní procedura je primárně zacílená na 

probuzení životní energie, zlepšení funkce vnitřních 

orgánů a celkovou detoxikaci organismu. Během 

celotělové masáže využíváme tradiční techniky na 

pročištění a odvodnění. Následuje detoxikační 

bahenní zábal. Kosmetické bahno je čistě přírodní 

produkt nejvyšší kvality bohatý na minerály a stopové 

prvky s neocenitelnými účinky pro zdraví. Terapie 

bahnem silně detoxikuje tělo, přináší úlevu stresované 

pokožce, zlepšuje krevní oběh a celkově posiluje. Při 

relaxaci v zábalu ošetřujeme chodidla reflexní terapií. 

Podporujeme tak nastartované očistné procesy, 

zlepšujeme funkci jater, žlučníku a celého lymfatického systému. K zesílení celkového účinku procedury 

Vám terapeut doporučí vhodnou domácí péči v jarním období a nabídne čistící drink. 

   

     90 minut / 1 800 Kč 

Relaxační masáž – Jarní probuzení    

… dokonalé ponoření do fyzické i mentální pohody …  

 

 

Revitalizující celotělová masáž uvolňuje fyzické blokády a 

odvádí nahromaděné psychické napětí. Vyberte si čistě 

přírodní olej dle Vašeho momentálního naladění a nechejte 

se unášet na vlnách relaxace. Během procedury posilujeme 

funkci hlavních detoxikačních orgánů, očistné procesy 

podpoří také závěrečný jarní nápoj. 

 

      

 

 

   50 minut / 1 400 Kč 

 



 

Budete-li nuceni z jakéhokoliv důvodu objednanou proceduru zrušit, prosím, učiňte tak nejméně 24 hodin před plánovaným začátkem. 
V opačném případě Vám bude naúčtován storno poplatek ve výši 100% hodnoty wellness procedury. 
 

 

VĚDOMÁ OČISTA V SAUNĚ 

... odkyselení a celková regenerace … 

 

Na jarní období jsme opět připravili oblíbené 

Augustiniánské saunovací rituály zaměřené na 

odkyselení a vědomou očistu organismu. V parní lázni 

používáme zásadito-minerální sůl s léčivou silou 8 jemně 

namletých drahokamů - achát, karneol, citrín, chrysopras, 

chalcedon, safír, křišťál a onyx. Díky vysoké zásaditosti 

použité soli dochází k eliminaci toxických a 

kyselinotvorných látek z těla. Tento proces dále pokračuje 

ve finské sauně, kde je Vaše tělo vystaveno intenzivnímu 

prohřátí s aromaterapií dle Vašeho výběru. Vyzkoušíte 

také tradiční detoxikační prostředek - včelí med - a jeho 

léčivé působení. 

Přijďte si zpestřit zážitek ze saunování a udělat něco pro své tělo i duši. 

 
*Pro více informací prosím neváhejte kontaktovat naši wellness recepci. 

 
 

LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY 

... vše, co potřebujeme ke zdraví, nám darovala příroda… 

Naše filozofie vychází ze souladu člověka s přírodou. Proto při 

všech ošetřeních používáme pouze nejkvalitnější rostlinné 

suroviny a využíváme účinků léčivých domácích bylin - 

všechny přípravky jsou certifikovanou přírodní kosmetikou 

nebo BIO kosmetikou. Neobsahují parafín, vazelínu, silikony 

ani jiné ropné produkty, žádné syntetické, vonné, konzervační 

a barvící látky ani geneticky modifikované suroviny. 

 

PITNÝ REŽIM 

Jedním z nejdůležitějších pravidel detoxikace je pravidelný pitný režim. Během celého pobytu v 

Augustiniánském domě si dopřejte popíjení detoxikačního čaje, který pro Vás mícháme z českých 

tradičních čistících bylin.   

   60 minut  / ZDARMA 


