
terapie vo vašej izbe...

Mobile SPA Bratislava prináša masáž, kozmetiku,
jogu a pamper párty priamo k vám !!!

Rezervácie na recepcii - klapka č. 700
od 7:00 do 23:00

MOBILNÁ MASÁŽ

Zdravotná masáž
Masáž väčším tlakom, odstraňujúca bolesť,
chronické či akútne svalové napätie v tele.

Švédska masáž
Klasická masáž, ktorá zahŕňa dlhé tiahle techniky.
Vhodná na unavené boľavé telo.

Aromaterapia
Nechajte hýčkať Vaše telo vo vôňi, ktorá sa
Vám páči. Zároveň ho detoxikujete a okysličíte.

Čiastočná masáž
Táto masáž sa zameriava iba na problematickú časť tela.

Masáž tela a chodidiel
Masáž celého tela až po päty, ktorá zahŕňa
reflexnú masáž chodidiel.

Masáž tela a hlavy
Hlboko uvoľňujúca masáž celého tela,
zakončená indickou masážou hlavy.

Píling, zábal a masáž celého tela
Nie je lepší spôsob, ako začať detoxikovať svoje telo, než masážou a našim 
špeciálnym pílingom z morskej soli a revitalizujúcim zábalom.

MOBILNÁ KOZMETIKA

Blemish Buster
Vhodné na mastnú, problematickú pleť, akné.

Sensitive Souls
Vhodné na citlivú, podráždenú pleť.

Youth Elixir (pre 25+)
Vhodné na zrelú (25+), suchú pleť.

Damage Control
Táto masáž sa zameriava iba na problematickú časť tela.

Denný/Nočný make-up
Vyzerajte a cíťte sa krásne celý deň alebo večer.

Man Made
Vhodné pre mužov.  
Majte tvár, ktorú bude chcieť pobozkať každá žena. 

* Pri každom 60 min. ošetrení dostanete ako bonus masáž hlavy a rúk zadarmo.

60 min 45 €
90 min 63 €

60 min 45 €
90 min 63 €

60 min 45 €
90 min 63 €

30 min 33 €

90 min 63 €

90 min 63 €

120 min 99 €

60 min 45 €

60 min 45 €

60 min 45 €

60 min 45 €

40 min 33 €

60 min 45 €

MOBILNÁ MANI a PEDI

Spa Manikúra
Art Gel Lak
Pedikúra

* Masáž rúk alebo nôh ako bonus.

MOBILNÁ DEPILÁCIA
Celé nohy, Brazilian, chrbát, hruď a brucho
Ruky, podpazušie, bikiny, nohy po kolená
Obočie, pera, brada

MOBILNÁ JOGA

Power Joga
Inštruktor jogy príde za Vami
kedykoľvek a kamkoľvek
v rámci Bratislavy.

PAMPER PÁRTY

Pamper párty je nový vzrušujúci a zdravý spôsob oslávenia špeciálnych 
udalostí ako narodeniny, rozlúčka so slobodou, zásnuby, narodenie 
dieťaťa, alebo len obyčajná párty v kruhu Vašej rodiny či priateľov. Otvorte si 
fľašu šampanského (alebo viac), uvoľnite sa, relaxujte a my budeme tí, ktorí Vás 
budú rozmaznávať.

Mini Bliss Package
Vyberte si 1–2 z doleuvedených terapií. Každý klient bude mať 30 minút 
rozmaznávania. Akceptujeme rezerváciu pre minimálne 4 osoby.

Bliss Package
Vyberte si 2–3 z doleuvedených terapií. Každý klient bude mať 45 minút 
rozmaznávania. Akceptujeme rezerváciu pre minimálne 3 osoby.

Spoilt for Choice
Vyberte si 2–4 z doleuvedených terapií. Každý klient bude mať 60 minút 
rozmaznávania. Akceptujeme rezerváciu pre minimálne 3 osoby.

* Masáž chrbta a ramien
* Masáž hlavy a tváre

* Masáž rúk
* Masáž nôh a chodidiel

* Ošetrenie pleti
* Pleťová maska (bio-domáca výroba)

* Manikúra
* Pedikúra
* Depilácia

* Denný/Nočný make-up

45 min 39 €
90 min 45 €
60 min 45 €

30 €
18 €

9 €

60 min 30 €
(1 - 4 osoby)

60 min 7 € / os
(5 a viac osôb)

33 €

39 €

45 €

* Akceptujeme iba objednávky v minimálnej hodnote 30 €.
* Ceny sú uvedené vrátane dane.

Slovensky


