
 

  

  NABÍDKA PODZIMNÍCH WELLNESS PROCEDUR 

 

    … posilování imunity a nabírání sil na zimní období … 

Podzim ztělesňuje v přírodě přechodové období, kdy horké letní měsíce střídají první chladné dny. Je to 

také čas oddechu po letní aktivitě a příprav na zimu. V souladu s přirozeným cyklem se také mění potřeby 

našeho těla. Ve Wellness & Spa Augustiniánský dům pozorně nasloucháme těmto tělesným signálům a 

bereme v úvahu právě probíhající roční období. Proto jsme pro Vás na podzim připravili procedury 

zaměřené na posilování imunity a nabírání sil na nadcházející zimní období. 

 

 

 

 RITUÁL 

 

Podzimní rituál bylinnými pečetěmi  
  

  90 min 1 800 Kč 

 
 

  MASÁŽ 

 

Relaxační celotělová masáž - Podzimní naladění           50 min                             1 400 Kč 
 

Reflexní celotělová masáž – Podzimní uvolnění           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. 
 

 
Podzimní rituál bylinnými pečetěmi  
 

   
… detoxikace, odkyselení a povzbuzení imunitního systému … 

 

Při rituálu používáme zásadito-minerální sůl s jemně 

namletými kameny a ručně výraběné bylinní měšce se 

speciálně namíchanou směsí bylin na odkyselení a 

komplexní očistu organismu. Bylinné pečetě se nahřívají 

horkou párou a během procedury uvolňují šťávu, která přes 

kůži podporuje odbourávání a vylučování zplodin látkové 

výměny. Podzimní rituál zanechává dlouhodobý pocit tepla, 

posiluje imunitní systém a pomáhá rozproudit životní 

energii.   

     90 minut / 1 800 Kč 

Relaxační celotělová masáž – Podzimní naladění    

… ponoření do fyzické i mentální pohody … 

Revitalizující celotělová přírodními oleji uvolňuje blokády a 

odvádí napětí. Podzimní aromaterapie vonnými esencemi 

prohloubí pocit zklidnění a odlehčení.   

 

         

 

 

50 minut / 1 400 Kč 

Reflexní celotělová masáž – Podzimní uvolnění    

… uvolnění pohybového aparátu a zmírnění bolesti … 

Reflexní masáž je hloubková, velmi účinná metoda, která má 

léčebné i preventivní účinky na bolesti svalů, kloubů, páteře a 

hlavy. Zaměřuje se na oblasti nejvíce zatížené stresem a 

fyzickým napětím, hlavně tedy oblast zad, krku a šíje, chodidel 

a hlavy. Cíleným působením pomocí tlaku na reflexní body a 

zóny na těle dochází k celkové úlevě, obnově volného toku 

energie a zmírnění bolesti.   

 
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. 
 

 

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
 

Saunové rituály 

 

Také na podzimní měsíce jsme připravili pro všechny 

milovníky zážitkového saunování rituály s důrazem na 

tělesnou a duševní očistu. V solné nebo mentolové parní 

lázni vyzkoušíte peeling ze zásadito-minerální soli na 

podporu detoxikačního účinku saunování. Ve finské sauně 

poléváme žhavé kameny aromatickou esencí a následně 

víříme horký vzduch ručníkem. Tím vzrůstá v sauně 

vlhkost, jež způsobuje intenzivnější účinek přenosu tepla na 

tělo. 

                                                                                                                                    *Tato nabídka platí od měsíce října, pouze v předem určených termínech. 
                                                                                                                                      Pro více informací prosím neváhejte kontaktovat naši wellness recepci. 

 

BYLINNÉ ČAJE 

 
Během celého pobytu v Augustiniánském domě si dopřejte 

popíjení domácího čaje, který pro Vás mícháme z tradičních 

českých léčivých bylin. V podzimním období využíváme 

zejména bylinky na posílení organismu, zlepšení imunity a 

podporu trávení. 

 

AROMATERAPIE 

 

K vytvoření celkové atmosféry ve wellness i při procedurách 

využíváme aromaterapeutických účinků éterických olejů – 

přírodních výtažků z léčivých rostlin. Při vdechování pronikají 

účinné látky do organismu a pozitivně ovlivňují celkový 

tělesný stav, emoce i momentální náladu. Vhodně volenými 

éterickými oleji tak můžeme docílit bezprostřední úlevy při 

řadě problémů, posílit imunitu a preventivně předcházet řadě 

problémů. 

   ZDARMA 


