PONUDBA TRETMAJEV
Babor Signature Spa HABAKUK

BABOR NEGE OBRAZA

OSVEŽILNA NEGA OBRAZA (dve izbiri)

30 min

40 €

60 min
90 min

60 €
70 €

60 min

60 €

90 min

92 €

- Z dodatkom pilinga
- Z dodatkom Babor ﬂuida
Krajša osvežilna nega obraza z izbrano kozmetično linijo BABOR.
Kožo poživi in intenzivno navlaži.
30 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

NEGA OBRAZA SKINOVAGE
Osnovna nega obraza, za vse tipe kože. S svojimi učinkovinami kožo obnovi,
poživi, regenerira, razstruplja, intenzivno navlaži in zaščiti.
Koža bo po negi vitalna, mehka, sveža in bolj odporna na okoljske vplive.
60 min brez / 90 min z oblikovanjem obrvi in globinskim čiščenjem.

BABOR MEN NEGA OBRAZA
Nega obraza z izbrano moško linijo.
Kljub časovni stiski, delovnim obveznostim, stresu, pogostim letalskim letom,
pomanjkanju spanca …, boste po tretmaju izgledali in se počutili odlično v svoji koži.
BABOR MEN nega obraza prežene utrujenost, stres ter kožo naredi vitalno,
okrepljeno in negovano.
60 min / brez globinskega čiščenja.

HSR ROYAL NEGA OBRAZA
Luksuzna lifting nega obraza proti vsem vrstam gub, ki daje koži bolj gladek videz
s čvrstejšimi konturami.
Zmanjša linije, ki jih povzroča upad elastina in kolagena, povezan s staranjem.
Optimizira gravitacijske, glikacijske, mimične in dehidracijske gubice.
90 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

BABOR NEGE OBRAZA

REVERSIVE NEGA OBRAZA

90 min

130 €

120 min

199 €

45 min

38 €

Razkošna novodobna vsestranska anti-aging nega obraza, ki ohranja individualno
lepoto kože in ji vrača mladosten videz. Izboljša čvrstost, odpravi pigmentne
nepravilnosti in zaščiti celice vaše kože. Med nego poskrbi za intenzivno sprostitev,
pomladitev ter prebudi občutek sreče.
90 min / brez globinskega čiščenje in oblikovanja obrvi.

SEA CREATION
Revolucionarna razkošna nega obraza proti staranju kože. Prestižna nega za
regeneracijo in aktiviranje kožnih celic, s koncentrati mikroorganizmov in proteinov
iz bisernih školjk iz globin Atlantskega in Indijskega oceana.
120 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

MASAŽA OBRAZA Z MASKO
Kožo predhodno površinsko očistimo, sledi masaža obraza z izbrano tehniko
sproščanja. Po masaži nanesemo masko glede na tip kože.

DOCTOR BABOR
SKRBNO IZBRANE NEGE OBRAZA S KOZMOCEVTIKO in ULTRAZVOKOM.
Vsebujejo natančne naravne formule za neverjetno hitre in učinkovite rezultate!

PURITY CELLULAR
(nega kože proti akutnim aknam)
Z ULTRAZVOKOM

100 min

110 €

90 min

73 €

90 min

95 €

95 min

130 €

Nega obraza za ekstremno nečisto kožo in kožo z akutnimi aknami. Vidno zmanjša
nečistoče in pomiri iritirano kožo.
100 min / z globinskim čiščenjem in oblikovanjem obrvi

NEURO SENSITIVE CELLULAR
(nega kože za ekstremno suho, srbečo, alergeno in kožo z luskavico)
Z ULTRAZVOKOM
Intenzivno pomirjajoča in regenerativna nega obraza s specialno nevro-kozmetično
kombinacijo aktivnih sestavin.
Uravnovesi izsušeno in alergeno pri pojavu nevrodermatitisa.
90 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

REFINE SKIN RENEWAL
(nega kože proti pigmentnim madežem in nepravilnostim )
Z ULTRAZVOKOM
Visoko učinkovita nega za izpopolnjeno, obnovljeno in bolj gladko kožo. Popravi
nepravilnosti (pigmentacijo) in doseže ravnovesje v tenu kože.
90 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

LIFTING CELLULAR
(hitro učinkovita nega kože za intenzivno učvrstitev tkiva
in popravilo že nastalih gubic)
Z ULTRAZVOKOM
Priporoča se do 6 neg 1 krat tedensko
Intenzivno obnovi in zapolni kožo od znotraj. Učinkovito zmanjšuje trdovratne gubice
in vidne linije. Nega občutno in vidno izboljša čvrstost kože, elastičnost in voljnost.
Izgled je svilnat in mladosten.
95 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

DOCTOR BABOR
SKRBNO IZBRANE NEGE OBRAZA S KOZMOCEVTIKO in ULTRAZVOKOM.
Vsebujejo natančne naravne formule za neverjetno hitre in učinkovite rezultate!

REFINE COUPEROSE
(nega kože s poškodovanimi kapilarami,
proti majhnim vidnim žilicam in akutni rdečici)
Z ULTRAZVOKOM

80 min

70 €

95 min

120 €

Optimizira sintezo kolagena in posledično krepi zaščitne pregrade kapilar. Zaščiti
kapilare z visoko vsebnostjo antioksidantov, zmanjša rdečico in luščenje. Koža
dobi enakomerno polt.
80 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

HYDRA CELLULAR
(intenzivna nega pri pomanjkanju vlage)
Z ULTRAZVOKOM
Visoko učinkovite sestavine kožo multidimenzionalno navlažijo v vseh slojih. Nega
ima takojšen učinek vlaženja, hkrati kožo zaščiti pred izgubo vlage.
95 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

DODATKI
Ultrazvok
Radiofrekvenca obraza in dekolteja
Mikrodermoabrazija (ali diamantni piling)
Globinsko čiščenje (izključno samo pri negi obraza, ki traja nad 60 minut)
Oblikovanje obrvi
Barvanje obrvi
Barvanje trepalnic
Dnevno ličenje - Babor dekorativa
Svečano ličenje - Babor dekorativa

20 min
50 min
20 min
30 min

30 min
60 min

20 €
70 €
20 €
10 €
8€
8€
8€
29 €
49 €

75 min

66 €

75 min

68 €

30 min
70 min

33 €
69 €

30 min
45 min

33 €
45 €

20 min
40 min

22 €
39 €

MASAŽE
AROMATERAPIJA
Masaža za popolno sprostitev duha in telesa z eteričnimi olji in aromami, ki telesu
zagotavljajo popoln mir in harmonijo.

MASAŽA HABAKUK
Edinstvena masaža po receptu vašega izbranega maserja. Po razgovoru z vašim/vašo
maserjem/maserko bo ta za vas pripravil/a ustrezno masažno tehniko, ki je lahko
zdravilna ali sproščujoče narave.

SPA AROMA MASAŽA
Masaža s sproščujočo tehniko ter prijetno toplim naravnim masažnim aromatičnim oljem.
Pri izbiri 70-minutne masaže zmasiramo tudi obraz in lasišče.

KLASIČNA MASAŽA ali ŠVEDSKA MASAŽA
V kombinaciji blažjih in močnejših masažnih tehnik izboljšujemo delovanje krvnega
in limfnega pretoka. S tem odpravljamo bolečine v mišicah in sklepih ter pomirjujoče
vplivamo na živčni sistem.

REFLEKSNA MASAŽA STOPAL
S pritiski določenih točk na stopalih uravnovesimo energijski pretok in s tem
sproščamo napetost. Obenem zmanjšujemo stres ter izboljšamo krvni obtok.

NEGA TELESA

PILING TELESA

20 min

22 €

40 min

42 €

60 min

70 €

- NADLAHTI
- STEGNA IN ZADNJICA
- TREBUH

20 min
30 min
20 min

20 €
50 €
30 €

PRESOTERAPIJA

45 min

35 €

Abrazivni piling, ki ga z nežno masažo vtremo v telo. Koži vrne prožnost
in jo naredi prijetno mehko.

ANTICELULITNA MASAŽA
Kombinacija klasične masaže in aromaterapije. Aktivira globje ležeče celice.
S tem se povečata prekrvavitev kože in celična obnova, hkrati se zmanjšuje količina
škodljivih snovi v telesu. Masaža je namenjena vsem, ki želijo povrniti tonus kože
in zmanjšati celulit.

ANTICELULITNI FAT BURNING BABOR RITUAL
Babor ritual učinkuje na zmanjševanje videza celulita, maščobnih oblog, krepi vezivno
tkivo in gladi površino kože. Postopek se prične s solnim pilingom, nadaljuje z Babor
body wrapom, limfno stimulacijo nog in nanosom anticelulitnega Babor 3D losjona.

RADIOFREKVENCA
Radiofrekvenčna metoda z aparatom Green IRF je primerna za športnike, za segrevanje
mišic, ima anticelulitni učinek in pomlajevalni učinek saj vzpodbodi nastajanje kolagena
in elastina:

Limfna drenaža, ki se izvaja s posebno napravo in je primerljiva z ročno limfno drenažo.
Stimulira odtekanje limfne tekočine, pospešuje krvni obtok, pomaga pri oblikovanju
postave, ugodno vpliva na odstranitev celulita in maščob. Predvsem v kombinaciji
z drugimi programi blagodejno in sproščujoče vpliva na celotni organizem; pomaga
pri izločanju strupenih snovi in odvečnih tekočin iz telesa.

NEGA TELESA
SOFT PACK SYSTEM

45 min

39 €

40 min

89 €

Vodna postelja je osnova za terapije z oblogami, ki zagotavljajo optimalno učinkovitost
naravnih substanc. Vodna postelja ima stalno temperaturo okrog 39 ⁰C in tako
zagotavlja popolno sprostitev telesa.
(Alge, Babor Vitaminska krema, Babor Body Pack – učvrstitvena krema).

KAVITACIJA
Stimulativno delovanje ultrazvočne kavitacije in vakuma. Predstavlja neinvazivno,
nebolečo, varno in hitro alternativo liposukciji. Najučinkovitejša neinvazivna metoda
za odpravljanje celulitnih stanj in trdovratnih maščobnih oblog.

RITUALI
BE FIT
V kolikor želite hitre rezultate pri preoblikovanju telesa, vam priporočamo BE FIT ritual.
BE FIT S KAVITACIJO

90 min

100 €

90 min

100 €

KAVITACIJA S PRESOTERAPIJO IN SLIM NAPITKOM
S kavitacijo učinkovito odpravimo celulitno stanje in maščobne obloge. Nato sledi
limfna drenaža, ki izloči maščobo in strupene snovi iz telesa po opravljeni kavitaciji.
Da bo vaše telo popolno, vam po končanem ritualu ponudimo Slim napitek.

BE FIT Z ANTICELULITNO NEGO
ANTICELULITNA FAT BURNING BABOR NEGA S 30-MINUTNO
ANTICELULITNO MASAŽO IN SLIM NAPITKOM
Babor ritual učinkuje na zmanjševanje celulitnega videza, maščobnih oblog, krepi
vezivno tkivo in gladi površino kože. Postopek se prične s solnim pilingom, nadaljuje
z Babor body wrapom, limfno stimulacijo nog in nanosom anticelulitnega Babor 3D losjona.
Sledi anticelulitna masaža, ki aktivira globlje ležeče celice. S tem se povečata
prekrvavitev kože in celična obnova. Da bo vaše telo popolno, vam po končanem
ritualu ponudimo Slim napitek.

RITUALI
BE QUICK
V kolikor je vaš urnik zapolnjen s številnimi obveznostmi in vas pesti
pomanjkanje časa, vam priporočamo krajše rituale. S tem bo tudi vaš delček
dneva namenjen resnično samo vam.

BE QUICK Z MASAŽO OBRAZA

50 min

70 €

30 min

55 €

50 min

65 €

PRESOTERAPIJA Z MASAŽO OBRAZA IN MASKO IN DETOX NAPITKOM
Limfna drenaža, ki se izvaja s pomočjo posebne naprave, izloči maščobo in strupene
snovi iz telesa. V času delovanja vam zmasiramo obraz, vrat in dekolte ter nanesemo
masko glede na vaš tip kože.
Da bo vaše počutje popolno, vam po končanem ritualu ponudimo Detox napitek.

BE QUICK Z REFLEKSNO MASAŽO STOPAL
BABOR OBLOGA TELESA Z REFLEKSNO MASAŽO STOPAL IN RELAX NAPITKOM
Babor vitaminska obloga neguje in nahrani kožo vašega telesa. V času delovanja
vam naredimo 20-minutno reﬂeksno masažo stopal. S tem se uravnovesita energijski
pretok in napetost telesa. Obenem se zmanjšajo simptomi stresa.
Da bo vaše počutje popolno, vam po končanem ritualu ponudimo Relax napitek.

BE QUICK Z MASAŽO HRBTA
BABOR OSVEŽILNA NEGA OBRAZA Z 20-MINUTNO MASAŽO HRBTA
IN RELAX NAPITKOM
Krajša osvežilna nega obraza z BABOR izbrano kozmetično linijo. Kožo poživi
in intenzivno navlaži. Nato sledi 20-minutna klasična masaža hrbta, ki odpravi
zakrčenost v mišicah in posledično pomirjujoče vpliva na živčni sistem.
Da bo vaše počutje po tretmaju popolno, vam po končanem ritualu ponudimo Relax
napitek.

NEGA ROK IN NOG
SPA MANIKURA (nega rok)

45 min

30 €

30 min

25 €

60 min

35 €

10 min

8€

30 min
10 min
20 min
40 min
20 min
10 min
20 min
10 min

12 €
7€
22 €
32 €
19 €
9€
16 €
12 €

Po krajši kopeli dlani lepo in pravilno oblikujemo nohte ter uredimo obnohtno kožico.
Z ustrezno kremo dlani in kožo primerno nahranimo in navlažimo.

MANIKURA ZA MOŠKE (nega rok)
Pravilno oblikujemo nohte in uredimo obnohtno kožico. Z ustrezno kremo dlani in
kožo primerno nahranimo in navlažimo.

SPA PEDIKURA (nega stopal)
Po krajši kopeli stopal poskrbimo za lepo in pravilno oblikovane nohte. Odstranimo
otrdelo kožo na stopalih in uredimo obnohtno kožico. Z nanosom Babor kreme so
stopala sproščena in koža primerno navlažena.

DODATEK K MANIKURI ali PEDIKURI*
Lakiranje

DEPILACIJA
Bikini
Brada ali pod nosom
Hrbet ali prsi
Noge, cele
Noge, do kolen
Pazduhe
Roke, cele
Roke, do komolca

RAZVAJANJE V DVOJE

SPA LUKSUZNO DOŽIVETJE ZA DVE OSEBI

120 min

90 €

140 min

125 €

90 min

70 €

Čas samo za vaju dva v Prive sobi z masažno kadjo. Sledi piling z vitaminsko oblogo
telesa ter sproščanje na vodni postelji, ob romantičnem prigrizku in prijetno ohlajeni
penini.

POPOLNA SPROSTITEV V DVOJE
Romantično razvajanje v Prive sobi z masažno kadjo. Sledi piling, masaža obraza ali
reﬂeksna masaža stopal. Razvajanje zaključite s sproščanjem na vodni postelji, ob
romantičnem prigrizku in prijetno ohlajeni penini.

NAJEM VIP SOBE ZA DVA
Samo za vaju dva SPA - VIP Prive kabina, whirpool, vodna postelja, romantičen
prigrizek in prijetno ohlajena penina.

UPORABNE INFORMACIJE:

ODPIRALNI ČAS:
WELLNESS SPA CENTER HABAKUK obratuje vsak dan od 9. do 21. ure.
INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
T: 02 300 83 84 (iz sobe 8384) / E: wellness@termemb.si
W: www.hotel-habakuk.si/wellness/beauty
Svetujemo vam, da želeno storitev rezervirate vnaprej. Doplačilo za storitve izven odpiralnega časa znaša 30 %
redne cene storitve. Če želite naročeno storitev odpovedati, storite to najmanj 24 ur pred rezerviranim terminom.
V kolikor rezervirane storitve ne boste odpovedali, bomo storitev smatrali kot opravljeno in vam zaračunali 50 %
njene vrednosti. Rezervacije in odpovedi sprejemamo: na velnes recepciji, telefonsko in po elektronski pošti.

DARILNI BONI:
Morda želite obdariti vam ljubo osebo z velnes storitvijo ali kakovostnim kozmetičnim izdelkom priznane
blagovne znamke Babor. Nič lažjega. Oglejte si naš cenik storitev, kontaktirajte nas in skupaj z vami bomo izbrali
primerno storitev. Darilni bon lahko osebno dvignete pri nas ali vam ga pošljemo po pošti.

KJE SE NAHAJAMO:
Nahajamo se v hotelu Habakuk. Neposredno smo povezani z bazenskim kompleksom s termalno vodo.
Izkoristite možnost združitve prijetnega s koristnim.
Hotel Habakuk **** / Pohorska ulica 59 / SI-2000 Maribor
* Dodatna storitev k osnovni storitvi / ta storitev ni možna kot osnovna oziroma samostojna storitev.
DDV je vključen v ceno. / ID za DDV: SI 50534220. Za morebitne tiskovne napake se vam
vnaprej opravičujemo. Zadržujemo si pravico do spremembe cen. Popusti se med seboj ne
seštevajo.
Cenik velja od 01. 08. 2017
Terme Maribor d.o.o. | Ulica heroja Šlandra 10, SI-2000 Maribor

Pohorska ulica 59 | SI-2000 Maribor

www.terme-maribor.si

