Od 4 nocí za 189 Eur/os
Kontakt: info@floradudince.sk
Tel.: +421 45 558 31 32, +421 910 955 070

Lymfo pobyt Flóra
Relaxačno - očistný pobyt pre telo i myseľ
Platnosť ponuky od 01.09.2020 do 30.04.2021
(okrem Veľkej noci, Silvestra a Vianoc)
Pre koho je pobyt určený?
Procedúry BTL Lymphastim sú používané pri liečbe opuchov končatín, ale aj ako
bezpečná prevencia pre zdravých pacientov, ktorí chcú zmenšiť svoje problémy tam,
kde iné metódy zlyhali. Metóda je vhodná najmä pre tých, ktorí túžia po estetickom
zlepšení bez vysokých nákladov a bez invazívneho zákroku.







Zlepšuje lymfatický obeh
Jedno z najúčinnejších liečení celulitídy na trhu
Regeneruje a detoxikuje telo
Znižuje edém (opuch)
Nevyžaduje žiadny spotrebný materiál
Žiadna bolesť, žiadna rekonvalescencia

Pobyt zahŕňa:
 Ubytovanie v izbe s balkónom
 Stravovanie - podľa zvoleného variantu plná penzia (v deň nástupu večera, v
deň odchodu raňajky) alebo polpenzia
Procedúry 4-nocový pobyt:
 2x lymfodrenáž 30 min.
 1x klasická masáž chrbta a šije 20 min.
 1x morský kúpeľ
Procedúry 6-nocový pobyt:
 3x lymfodrenáž 30 min.
 1x klasická masáž chrbta a šije 20 min.
 1x morský kúpeľ
 1x parafínový zábal rúk 20 min.
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Bonus:
 Neobmedzený vstup do hotelového bazéna v prevádzkovom čase 9:30 21:00
 Neobmedzený vstup do sedacieho bazéna s teplotou vody 36°C
 Každý piatok alebo sobotu tanečná zábava pri živej hudbe
 10% zľava na dokúpené procedúry

Cena:
- 4 noci: 189 EUR/osoba polpenzia, 199 EUR/osoba plná penzia
- 6 nocí: 239 EUR/osoba polpenzia, 249 EUR/osoba plná penzia
Parkovanie: možnosť bezplatného parkovania v blízkosti hotela alebo parkovanie na
stráženom poistenom parkovisku za 2,50 € / noc
V cene nie je zahrnutý kúpeľný poplatok (platí sa pri nástupe na pobyt) 1,50 €
/os./deň. Pobyt sa začína večerou v deň nástupu a končí raňajkami v deň odchodu.
Nástup na pobyt je po 14:00 hod. a odchod z izby je do 10:00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu!
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