
 

Brusinkový tělový zábal 
Zvláčňující zábal pro celkovou relaxaci doprovázený příjemnou vůní brusinek. 

Obsažené přírodní oleje a vosky pokožku omlazují a zanechávají ji příjemně hebkou. 

 

Čokoládový tělový zábal 
Uvolňující zábal pro regeneraci psychických i fyzických sil. Vhodný je rovněž na 

suchou pleť a pokožku vystavenou každodennímu stresu. Obsažené přírodní oleje a 
vosky tlumí projevy stárnutí, hydratují a zvyšují elasticitu kůže.  

Jablečný závin - tělový zábal 
Zvláčňující zábal pro celkovou relaxaci doprovázený příjemnou vůní jablka a skořice. 
Obsažené přírodní oleje a vosky pokožku omlazují a zanechávají ji příjemně hebkou. 

Jalovcový tělový zábal s rakytníkem 
Zjemňuje a zvláčňuje pokožku. Určeno k zábalům nohou, zad, paží a dalších 

tělesných partií. Tyto lázeňské procedury podporují uvolnění svalového napětí a 
ulevují při revmatických potížích 

Kokosový tělový zábal 
Zábal s obsahem včelího vosku je vhodný na dehydrovanou pleť, která je vystavena 

nepříznivým podmínkám. Zábal napomáhá 
obnově psychických sil, vyhlazuje a dokonale zjemňuje pokožku. 

 

Konopný tělový zábal 
Obsahuje 90 % konopného oleje. Konopný olej se využívá jako účinná pomoc pro 
problematickou pokožku. Vhodný je rovněž na suchou pleť a pokožku vystavenou 

každodennímu stresu. Konopný olej zvyšuje obsah ceramidů v pokožce, a tím 
zvyšuje její přirozenou bariérovou funkci. Konopný zábal tlumí projevy stárnutí 

pokožky, hydratuje a zvyšuje elasticitu kůže. 

Růžový tělový zábal  
Růží provoněné okamžiky dodávají sílu a pohodu ke zvládání každodenního stresu. 

Vhodný je rovněž na suchou pleť. Obsažené přírodní oleje a vosky tlumí projevy 
stárnutí, hydratují a zvyšují elasticitu kůže. 

 
 



Skořicový tělový zábal s rakytníkem 
Jemně prohřívá, zpevňuje a do hloubky hydratuje pleť. Napomáhá k revitalizaci 

pokožky a tím omezuje projevy celulitidy. Určeno k zábalům nohou, hýždí, paží a 
dalších tělesných partií. 

Švestkový tělový zábal 
Sladce provoněné okamžiky dodávají sílu a pohodu ke zvládání každodenního 
stresu. Vhodný je rovněž na suchou pleť. Obsažené přírodní oleje a vosky tlumí 

projevy stárnutí, hydratují a zvyšují elasticitu kůže. 

Tělový zábal - Whisky  
Mužným aroma provoněné okamžiky dodávají sílu a pohodu ke zvládání 

každodenního stresu. Vhodný je rovněž na suchou pleť. Obsažené přírodní oleje a 
vosky tlumí projevy stárnutí, hydratují a zvyšují elasticitu kůže. 

Zázvorový tělový zábal 
Šetrný zábal s příjemnou zázvorovo-citrónovou vůní. Díky obsažené zázvorové silici 
napomáhá omezit projevy celulitidy. Určeno k zábalům nohou, hýždí, paží a dalších 

tělesných partií. 

Zelený čaj - tělový zábal 
Detoxikační zábal se silou zeleného čaje. Jemně mleté listy zeleného čaje zvyšují 

pružnost pokožky, její textura se stává viditelně mladší. Zábal má své místo v 
programech na rozproudění lymfy a k celkově očistným kúrám. Při aplikaci zábal 

uvolňuje teplo, které urychluje látkovou výměnu v podkoží a napomáhá vstřebávání 
bioaktivních látek ze zeleného čaje. Určeno k zábalům celého těla. 

 

Jednorázový parafínový zábal - konopí 

Jednorázový parafínový zábal obsahuje přírodní konopný olej, který posiluje imunitu 
a zároveň působí proti bolesti kloubů, páteře a svalů. Tento zábal je také vhodný při 

kožních obtížích. 

Rašelinový zábal 
Jednorázový rašelinový zábal je generacemi prověřené řešení při chronických 
problémech způsobených revmatem nebo potížích traumatického původu, 
bolestivých stavech v oblasti zad, páteře a kloubů a při svalových kontrakturách a 
artróze. 
 


