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                                                                                          Thalasso terapie - léčba mořem 

 

Klasická lázeňská koupel v teplé vaně (t35-38C) s přísadou přírodní Mořské soli, přírodních éterických olejů, 

extraktem ze spiruliny a vysokým obsahem přírodního olivového a mandlového oleje. Mořská sůl působí úžasně 
blahodárně a má široké regenerační účinky. Slaná voda zbaví tělo únavy a příjemně osvěží. Koupel vyplavuje z 
těla škodliviny a organismus přijímá minerální látky.   Mořská sůl obsahuje bohaté množství stopových prvků, 
zejména jód, bróm, sodík a draslík. Tyto minerály pozitivně ovlivňují činnost štítné žlázy, působí na nervy a 

zlepšují soustředění.  Koupel z mořské soli hydratuje spodní vrstvy pokožky a tím zlepšuje její elasticitu a 
kvalitu. Koupel posiluje naši obranyschopnost a má ty skvělé účinky, že dokáže vyplavovat z těla škodliviny.  

 
        Velmi příznivě působí také na kožní obtíže.  Koupel pokožku zklidní, vyčistí a dezinfikuje. Zmírňuje 
podráždění a stimuluje krevní oběh. Uplatní se při ekzémech i lupence, při revmatismu, bolestech kloubů, 
svalů, případně ischiasu. Koupel má očistné, a antioxidačními účinky, pomáhá osobám s nahromaděním 

nečistot i toxinů v těle v důsledku špatných životních návyků. Osoby  s nadváhou, celulitidou, s otoky kůže a se 
špatným vzhledem pokožky, lupenku.   
Užijte si po koupeli příjemný pocit hebké a hladké hydratované pokožky. Tohoto Plus efektu je dosaženo 

díky působení olivového a mandlového oleje, které jsou unikátním výrobním procesem zakomponovány do této 
koupelové směsi. 

Mořská slaná terapie je nejúčinnější lázeňská procedura na kloubní, nervová a kožní obtíže ! 

Vzhledem k tomu, že jde o minerální procedury, kdy účinek terapie je radikálně posílen opakovám procedůr, je doporučené 

absolvovat teprapie ve frekvenci min. 1 - 2x týdně a to po dobu  min. 4 týdnů ( plná lázeňská kůra ).   

Mořská solná koupel s řasou a oleji 35 min ( vhodné setrvat i v chladné vodě do 18 ti stupňů ),  Horká sprcha.  

   

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

                                                         Vhodné i jako DÁRKOVÝ POUKAZ !!     
RELAX CENTRUM  BEROUN           
Havlíčkova 130,  266 01 Beroun – Centrum,   
nad kavárnou FUTURE – proti "zelenému domu", 1.patro 
Recepce :  608 860 283 (objednávky termínů) 
E-mail: relax.beroun@seznam.cz 

 www.relax–beroun.cz 
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