
Výběr z ceníku procedur

BOUTIQUE SALONU MAXIMUS

KOSMETICKÉ PROCEDURY

Oxygen terapie, 45 min  1.290  Kč

Hyaluronová terapie, 50 min  1.890  Kč

Královská kosmetika, 80 min  2.190  Kč

Algae Natural kosmetika, 80 min 2.790  Kč

PROCEDURY PRO NOHY A RUCE

Královská manikúra, 75 min  790  Kč

Královská pedikúra, 90 min  1.290  Kč

TĚLOVÁ OŠETŘENÍ – MASÁŽE A RITUÁLY

Vrstvená aromaterapeutická masáž zad 
a nohou, 60 min  1.790  Kč

Lymfatické ošetření celého těla – manuální 
masáž, 120 min 2.500  Kč

Lymfatické ošetření dolních 
končetin – manuální masáž, 60 min 1.550 Kč

Celotělová peelingová masáž,  60 min 1.790  Kč

Detoxikační balíček 5.450  Kč

NAŠE TIPY 
na exkluzivní ošetření v České republice

Celotělová 

PEELINGOVÁ MASÁŽ 

Zahoďte zátěž všedních dnů a otevřete všechny své smy-
sly a  pokožku přijímání zážitků a  regenerační energie.   
Epsomská sůl jemně uvolní napětí a  dokonale vyhladí 
Vaši pokožku. Pečlivě vybrané esenciální oleje podpoří 
detoxikaci a relaxaci organismu. Vzácná másla a oleje se 
postarají o dokonalou výživu a zvláčnění pokožky.

TIP OD NÁS: dopřejte si tuto proceduru před návště-
vou saunového světa. Uvolníte detoxikační proces, 
který začne pobytem ve SPA. 

DETOXIKAČNÍ BALÍČEK 

Zůstáváte v našem resortu více dnů? Cítíe, že Vaše tělo 
potřebuje intenzivnější péči? Připravili jsme pro Vás 
Detoxikační balíček,  který obsahuje detoxikační péči 
o tělo, fotobiomodulační světelnou terapii a pitný režim 
skvělé filtrované vody 

Balíček obsahuje:

• celotělovoou peelingovou masáž pro nastartování 
detoxikačních procesů

•  vrstvenou aromaterapeutickou masáž zad a dolních 
končetin pro uvolnění energetických drah v těle

• 4 fotobiomodulační světelné terapie pro zvýšení 
energie v  těle, pro nastartování tvorby kolagenu, 
zjemnění pokožky a vyhlazená jemných vrásek

• po celou dobu pro Vás zajistíme pitný režim z jed-
noho nejlepších zdrojů filtrované vody na světě. 

• jako bonus od  nás obdržíte tělové mléko a  lotion 
v nejvyšší organické kvalitě

Tato péče je nádherně intenzivní, proto balíček roz-
kládáme minimálně na  dva po  sobě jdoucí dny. Vše 
s Vámi individuálně naplánujeme. 

Inspirováni světem přinášíme svět k vám.

BOUTIQUE SALON MAXIMUS 
najdete v 1. patře nad hotelovou recepcí

tel.: 702 830 774
www.kralovska-pece.cz

Těšíme se z každé Vaší návštěvy, 

protože milujeme, co děláme 

a milujeme, když se o to můžeme 

podělit. 
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Kosmetické procedury  
s unikátními produkty od 

LINDY MEREDITH
Kosmetika Linda Meredith se řadí mezi nejlepší kosme-
tiky světa jak z hlediska výsledku, tak kvalitou složení. 
Všechny kosmetické procedury jsou provázené jem-
ným přístupem se zaměřením na výsledek.

Kromě skvělých produktů jsou ošetření charakteris-
tická hloubkou lidského doteku s minimálním použi-
tím mechanických pomůcek či přístrojů, které by byly 
v přímém kontaktu s pletí.

Lidský dotek je v  kosmetice zázračný. Pomalé tahy 
na hranici meditace umožňují terapeutovi poskytnout 
klientovi stoprocentní pozornost a naladění. 

Výběr z procedur

KRÁLOVSKÁ KOSMETIKA (tzv. Haute Couture ošetření, 
šité na míru potřebám klienta). Své pleti dopřejete kom-
pletní péči se zaměřením na řešení aktuálních potřeb. 

OXYGENOVÁ TERAPIE kombinuje lékařský kyslík a uni-
kátní sérum. V  buňkách pleti se díky kyslíku okamžitě 
zvyšuje buněčný metabolismus, tím se spouští deto-
xikace, hluboká regenerace a  revitalizace. Ošetření je 
skvělé také jako příprava na večírek či obchodní jednání. 

HYALURONOVÁ TERAPIE je komplexní ošetření, které 
kombinuje kyslíkové ošetření s  hyaluronovou terapií. 
Jedná se o intenzivní péči, která startuje ozdravné pro-
cesy a silně redukuje vrásky. 

Ošetření nohou a rukou 
s fantastickými produkty  

a netoxickými laky na nehty 

U nás v salonu nabízíme skutečně komplexní procedury 
pro ošetření nohou i rukou. Ošetření je nesmírně uvolňu-
jící a relaxační, poskytuje okamžité dlouhodobé výsledky 
a nádherné zdravé nohy a ruce. Péče a pozornost je za-
měřena na zdravé a vitální nehty a na hloubkovou výživu 
a  regeneraci pokožky. Korunou krásy jsou NON TOXIC 
laky na nehty, které můžeme vidět v těch nejprestižněj-
ších časopisech světa.

Péče o nohy i  ruce je založená na tzv. suché metodě, 
která umožňuje nastartování regeneračních procesů 
pokožky. Ošetření obsahuje odbornou konzultaci před 
ošetřením, maximální péči o  nehty a  nehtové okolí, 
péči o pokožku dle jejich potřeb a regenerační nástav-
bu v podobě speciálního peelingu, koupele a masáže. 
Skvělého výsledku dosahujeme také díky  produktům, 
které získaly již mnoho mezinárodních ocenění.

Výběr z procedur

KRÁLOVSKÁ PEDIKÚRA je vlajkovou lodí v péči o nohy. 
Procedura s krásnými výsledky, kterou lze zažít v těch 
nejlepších salónech a  tam, kde skutečně milují péči 
o nohy.  

KRÁLOVSKÁ MANIKÚRA poskytuje skvělou péči nejen 
nehtům, ale zaměřuje se také na výživu a uvolnění celé 
ruky. Pokožka je prozářená, vyhlazená a  dlouhodobě 
hydratovaná.

Nechť jsou hýčkány

všechny vaše smysly.

#KRALOVSKAPECE

www.kralovska-pece.cz

Naše ruce se vždy pohybují 

do rytmu hudby. Je to jako balet. 

Žádné naučené tahy, jen naladění, 

jemnost, meditace, my a Vy.


