
PONUKA MASÁŽÍ 4 ELEMENTS DAY SPA  

trinityhotels.sk

UVOĽNENIE TELA 
Relaxačná masáž lávovými kameňmi  (60 min.) 47,00 €
Bankovanie (45 min.)  35,00 €
Indická masáž hlavy a šije (30 min.) 35,00 €
Uvoľnenie napätia v chodidlách 4 ELEMENTS (30 min.) 29,00 €
Uvoľňujúca masáž časti tela podľa výberu (30 min.) 35,00 €
Uvoľňujúca celotelová masáž (60 min.) 47,00 €

4 ELEMENTS DAY SPA LUXURY CONCEPT 
Omamný sen – okúzľujúci telový rituál  (80 min.) 55,00 €
Relaxačná aromaterapeutická masáž   (45 min.) 39,00 €
Zamatové pohladenie – telový peeling  (30 min.) 29,00 €
Relaxačná celotelová masáž + Telový peeling  (80 min.) 52,00 €

OŠETRENIA ZNAČKY 4 ELEMENTS – HIGH TATRAS CONCEPT
Magická starostlivosť Tatranských bylín (80 min.) 55,00 €
Antistresová masáž tváre HIGH TATRAS (30 min.) 35,00 €
Tatranské ošetrenie dolných končatín  (60 min.) 45,00 €

OŠETRENIA ZNAČKY THALION
Slimming pearls – telové zoštíhľujúce ošetrenie (30 min.) 40,00 €
Mineral therapie magnezium – telové ošetrenie (60 min.) 55,00 €
Thalisvelt 3D cellulite - anticelulitídne telové ošetrenie (60 min.) 65,00 €
ALGO CALM – kozmetické tvárové ošetrenie (60 min.) 75,00 €
ANTI - JETLANG – relaxačné tvárové ošetrenie (45 min.) 40,00 €

DETSKÉ MASÁŽE
Masáže sú vhodné pre deti od 3 do 12 rokov ( od 3 do 6 rokov za účasti jedného z rodičov)

Zdravé dieťa – celotelová masáž (45 min.) 33,00 €
Hravé dieťa - masáž časti tela podľa jeho výberu (30 min.) 22,00 €
Vitálne dieťa – masáž chrbátika a šije (15 min.) 17,00 €
Aktívne  dieťa – masáž končatín (15 min.) 17,00 €
Spokojné dieťa – masáž bruška + hrudník                (15 min.) 17,00 €

STAROSTLIVOSŤ O TVÁR A TELO
Energizujúce BIO ošetrenie pleti 4 Elements  (45 min.) 45,00 €
Energizujúci DETOX 4 Elements  (80 min.) 52,00 €
Medová detoxikačná masáž (20 min.) 20,00 €
Bahenný zábal (45 min.) 22,00 €

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Cenník je platný od 1. 4. 2022.


