
Wellness a SPA etiketa

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste rešpektovali Wellness a SPA priestory ako zónu ticha,
nepoužívali mobilné telefóny a správali sa ohľaduplne, pretože sú to priestory oddychu, pokoja a relaxovania.

Do wellness vstupujete v župane a papučkách, ktoré nájdete na izbe.
Osušku a plachtu Vám ponúknu naši wellness pracovníci na našej wellness recepcii.

Odporúčame dodržiavať zásady saunovania, ktoré nájdete v priestoroch nášho welness, za vstupom do saunového sveta.
Táto časť wellness je bezplavková zóna, ktorú žiadame rešpektovať.

Deti do 15 rokov môžu wellness využívať len do 19:00 hod.

Náš bazén ma štatút plaveckého bazéna, ktorý nesmie presiahnuť teplotu vyššiu ako 28 °C, 
podľa ÚVZ SR vyhláška č. 308/2012 Z. z.

Hotel nenesie zodpovednosť za osobné veci zabudnuté v priestoroch wellness a fitness.
Odporúčame našim hosťom odložiť si cennosti v trezore na hotelovej izbe.

Objednávanie wellness služieb
Odborní pracovníci na wellness recepcii Vám radi odporučia z našej bohatej ponuky vhodné ošetrenie pre Vás. Odporúčame 

Vám zarezervovať si ošetrenie v predstihu, aby ste ho mohli absolvovať vo Vami požadovanom čase.
Na procedúry sa môžete objednať priamo na wellness recepcii alebo telefonicky z hotelovej izby (klapka 502). Cenník a ponuku 

ošetrení nájdete na izbe alebo na našej webovej stránke www.hotelborovica.sk

Vaša príprava pred príchodom na wellness procedúry

Žiadame vás prísť na masáž, ošetrenie 5-10minút pred objednaným časom, aby ste stihli vyplniť zdravotný dotazník a poprípade 
sa prezliecť. V prípade meškania bude Vami objednané ošetrenie krátené v závislosti od doby meškania z dôvodu plynulého a 

bezproblémového zabezpečenia ďalších objednávok. Ošetrenie bude účtované v plnej cene pôvodne objednaných služieb.

Chcete rezerváciu zrušiť? Dajte nám vedieť včas.
Pokiaľ ste sa rozhodli zrušiť Vašu rezerváciu, pamätajte, že ak nechcete platiť storno poplatky, je nutné nás o zrušení informovať 
minimálne 6 hodín vopred. Za každé ošetrenie, ktoré bude zrušené po uvedenom čase, bude účtovaný storno poplatok vo výške 

50% z ceny ošetrenia. Ak sa nedostavíte na ošetrenie, uplatníme si 100% platbu za objednané ošetrenia.

Wellness and spa etiquette

We would like to ask you to respect the Wellness and SPA areas as a zone of silence, not to use mobile phones
and to behave considerably, as they are areas of relaxation, peace and relaxation.

Spa facilities include bathrobes and slippers, which can be found in the room.
Towels and sheets will offer you our wellness staff.

We recommend that you follow the sauna principles found in our wellness area after entering the sauna world.
This part of the wellness is no swimwear allowed, which we ask to respect.

Children up to 15 years can use the wellness until 7:00 pm.
Our pool has the status of a swimming pool, which must not exceed a temperature higher than 28 °C, 

according to ÚVZ SR Decree no. 308/2012 Z. z.

The hotel is not responsible for personal belongings forgotten in wellness, fitness.
We recommend our guests to store valuables in the safe in the hotel room.

Ordering wellness services

Professional staff at the wellness reception will be happy to recommend you from our rich offer of appropriate treatment and 
time. We recommend you book your treatment in advance so that you can receive it at the desired time.

SPA services can be booked directly at the wellness reception or by phone from the hotel room (extension 502). Price list and 
treatment offer can be found in the room or on our website www.hotelborovica.sk

Your preparation before coming to massage, treatment

We ask you to come for a massage, treatment 5-10 minutes before the ordered time, so that you can fill in the health 
questionnaire and change your clothes if necessary. In the case of a delay, the treatment ordered by you will be reduced 

depending on the time of the delay due to the smooth and trouble-free securing of further orders. The treatment will be charged 
in the full price of the originally ordered services.

Cancel reservation? Let us know in time.
If you decide to cancel your reservation, please remember to notify us at least 6 hours in advance with no cancellation fees. Any 

treatment canceled after that time will be charged at 50% of the treatment price. If you don‘t come to the treatment, we will 
make a 100% payment for the treatments ordered.
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Pridaním bylín a morskej soli do kúpeľa vstupujeme do 
ďaleko vyššej úrovne pôsobenia. Byliny zvyšujú prekrvenie 
pokožky, sila bylín nastoľuje v tele aktivitu – reguláciu teploty, 
dýchania, harmóniu. Po kúpeli si vaše nohy oddýchnu v teplom 
parafínovom zábale, ktorý je doslova balzamom na vysušenú, 
namáhavú, popraskanú pokožku. Po aplikácii teplého  parafínu 
ostane pokožka zamatovo hebká. Pre lepšiu regeneráciu nôh 
môžete zvoliť naopak chladivý zábal, ktorý zmierňuje bolesť, 
pomáha proti opuchu nôh a navodzuje príjemnú úľavu pri únave 
a napätí svalstva.

So zmenou ročného obdobia je tiež vhodné zmeniť starostlivosť 
o pleť. Toto hydratačné ošetrenie intenzívne hydratuje a vyživuje 
pleť. Výsledkom je žiarivá a hebká pleť bez nepríjemného pnutia.

K ošetreniu ako bonus ponúkame úpravu obočia.

Aktívne detoxikačné ošetrenie tela začína celotelovou aplikáciou 
jemného pílingu, ktorého cieľom je prekrviť celé telo a odstrániť 
odumreté čiastočky kože. Bahenný zábal príjemne zahreje 
pokožku, aby mohla vstrebať všetky telu prospešné látky .

Medová masáž sa už odpradávna používala ako detoxikačná 
liečiteľská metóda. Med obsahuje dôležité minerálne látky a 
stopové prvky. Za pomoci špeciálnej techniky rúk – pumpovania 
a vysávania - sa masáž stáva relaxačnou, detoxikačnou a 
ozdravnou metódou, pri ktorej sa telo zbavuje toxických látok, 
zároveň sa pokožka zjemňuje a hydratuje. Priaznivo pôsobí na 
krvný obeh a nervový systém čím masáž ošetruje nie len telo ale 
aj dušu.  

Laminácia obočia je metóda na báze použitia keratínovej 
výživy určenej špeciálne na obočie. Výsledkom je upravenie 
a usporiadanie „neposlušných „ chĺpkov, ktoré pôsobia husto 
a prirodzene. Cieľom laminácie je dosiahnuť modelované a 
výrazné obočie bez zásahu do jeho prirodzenej štruktúry. Patrí 
k najmodernejším a najnovším technikám a vďaka aplikovanej 
keratínovej výžive podporuje aj jeho rast. 

Prírodná morská soľ získavaná priamo z Mŕtveho mora je 
obohatená o vysoký obsah magnézia (až 46%) a mnohých ďalších 
významných minerálov. Soľný kúpeľ vášmu telu zabezpečí 
dokonalú regeneráciu svalstva a uvoľnenie napätia. Morská soľ 
zároveň čistí a revitalizuje pokožku, odstraňuje z nej škodlivé 
látky a má priaznivé účinky aj pri reumatických a dýchacích 
ochoreniach. 

JESENNÉ POTEŠENIE PRE UNAVENÉ NOHY

HYDRATAČNÉ OŠETRENIE PLETI MARIA GALLAND

UVOĽŇUJÚCE TELOVÉ OŠETRENIE MARIA 
GALLAND S BAHENNÝM ZÁBALOM CHRBTA 

DETOXIKAČNÁ MEDOVÁ MASÁŽ CHRBTA

LAMINÁCIA  OBOČIA

REGENERAČNÝ SPA KÚPEĽ

35,00 €

35,00 €

50,00 €

25,00 €

30,00 €

19,00 €

45 minút

40 minút

60 minút

25 minút

40 minút

20 minút


