
„Stejně jako každá rostlina vyjadřuje květem plné rozvinutí 
vlastní jedinečnosti, originality, krásy a harmonie,  

je vizí společnosti Nobilis Tilia podporovat růst a rozkvět 
jedinečnosti a krásy každého z nás.“

kvalita
garantována
profesionální 

služby

Při všech procedurách jsou používány 
certifikované 100% přírodní a bio produkty 

nejvyšší kvality.

Nyní si můžete procedury nabízené 
Minilázněmi Veronika 

užít v Penzionu Sedlácký dvůr.



Relaxační masáž 250 Kč/30 min.

Klasická masáž zad a šíje 260 Kč/30 min.

 390 Kč/45 min., 520 Kč/60 min.

Klasická masáž nohou, rukou, břicha či hrudníku dle výběru  260 Kč/30 min.

 390Kč/45 min., 520 Kč/60 min.

Celotělová masáž  690 Kč/90 min.

Sportovní aroma masáž  390 Kč/45 min.

Masáž pro tělo a duši  500 Kč/60 min.

Královská tandemová masáž celotělová  730 Kč/45 min.

Havajská celotělová masáž  720 Kč/90 min.

Masáž zad lávovými kameny  250 Kč/30 min.

Masáž zad a nohou lávovými kameny  500 Kč/60 min.

Masáž celého těla lávovými kameny  680 Kč/90 min.

Masáž zad drahými kameny  250 Kč/30 min.

Masáž zad a nohou drahými kameny  500 Kč/60 min.

Masáž celého těla drahými kameny  680 Kč/90 min.

Masáž horkými mušlemi  650 Kč/45 min.

Bambusová masáž  600 Kč/60 min.

Baňky  250 Kč/30 min.

Dornova metoda (manuální terapie uvolňující klouby a obratle)  400 Kč/60 min.

Breussova masáž (uvolňuje a regeneruje páteř)  400 Kč/60 min.

Celotělová lymfodrenáž  450 Kč/60 min.

Anticelulitidní masáž a formování postavy  500 Kč/60 min.

Těhotenská masáž  360 Kč/45 min.

Masáže
Po všech procedurách může následovat suchý zábal, který zesiluje 
intenzitu vstřebávání aktivních látek do pokožky.



Indická masáž hlavy  250 Kč/30 min.

Regenerační omega masáž hlavy a vlasový zábal  440 Kč/60 min.

Regenerační masáž obličeje  650 Kč/60 min.

Exkluzivní růžové ošetření rukou  750 Kč/60 min.

Exkluzivní levandulové ošetření chodidel  750 Kč/60 min.

Thajská masáž nohou  390 Kč/45 min.

Reflexní terapie dle Ing. Janči  390 Kč/45 min. 

Biofáze – ošetření metodou enzymatické regenerace  420 Kč/45 min.

 720 Kč/90 min.

Aroma masáž čtvero ročních období  390 Kč/45 min.

Zlatá masáž arganovým olejem  390 Kč/45 min.

Medová masáž  290 Kč/30 min.

Kokosová masáž  390 Kč/45 min.

Vanilková masáž  410 Kč/45 min.

Čokoládová masáž  410 Kč/45 min.

Ananasová masáž  410 Kč/45 min.

Chmelová masáž  410 Kč/45 min.

Masáž perlovým olejem  410 Kč/45 min.

Kineziotaping  1 Kč/1cm

Ušní a tělové svíce  40 Kč/ks

Harmonizace čaker + čakrové svíčky  500 Kč/60 min.

Reiki, shamballa (holistická metoda, práce s energií)  250 Kč/30 min.

Rituál pěti elementů  590 Kč/90 min.

Autotrakční lehátko  10 Kč/2 min.

Masáže



Kleopatřina lázeň 440 Kč

Rubínová koupel  560 Kč

Borovicová koupel  410 Kč

Meduňková koupel  430 Kč

Levandulová koupel  450 Kč

Koupel dotek jara  390 Kč

Koupel na imunitu  400 Kč

Koupel příliv energie  390 Kč

Koupel radost ze života  400 Kč

Zásadito-minerální koupel  410 Kč
s drahými kameny 

Regenerační mořská koupel  420 Kč

Zkrášlující citrusová koupel  480 Kč

Kyslíková koupel  410 Kč

Koupel v živé magnéziové soli  390 Kč

Jodobromová koupel  450 Kč

Koupel proti nadváze  400 Kč

Lymfatická koupel  450 Kč

Pokožka, kůže  450 Kč

Klouby, záda  450 Kč

Rašelinová koupel  400 Kč

Koupel v Schindeleho minerálech 540 Kč

Koupel v 100% kakaovém prášku 550 Kč

Koupel v kokosovém oleji 390 Kč

Koupel v pivní lázni  750 Kč
+ soudek Bernard

Koupel se zeleným čajem  420 Kč

Koupel z hroznů + láhev vína  530 Kč

Koupel s brusinkovým extraktem  570 Kč

Ananasová koupel  430 Kč

Vanilková koupel  560 Kč

Banánová koupel  470 Kč

Skořicová koupel  360 Kč

Koupel s arganovým olejem  510 Kč

Mojito koupel  410 Kč

Koupel s kávou  370 Kč

Koupel v prášku z perel  380 Kč 

Koupele
 Cena platná pro jednu i dvě osoby, délka procedury 60 minut.



Zábaly
Rašelinový zábal  180 Kč

Detoxikační zábal  440 Kč

Výživný zábal  440 Kč

Zásadito-minerální zábal  190 Kč

Zábal s minerálním bahnem z Mrtvého moře 260 Kč 

Čokoládový zábal  290 Kč

Kokosový zábal  250 Kč

Medový detoxikační zábal  410 Kč

Pivní výživný zábal  440 Kč

Zahřívací zábal se zeleným čajem  350 Kč

Zábal s hroznovým vínem  330 Kč

Zábal s brusinkami  310 Kč

Parafínový zábal rukou nebo nohou  170 Kč

Parafínový zábal zad  200 Kč

Vanilkový zábal  350 Kč

Růžový zábal  330 Kč

Skořicový anticelulitidní zábal  250 Kč

Ananasový zábal s kaolinem 250 Kč

Banánový zábal  250 Kč

Levandulový zábal  250 Kč

Citrusový zábal  240 Kč

Zábal s arganovým olejem  300 Kč

Mátový chladivý zábal  230 Kč

Kávový zábal  210 Kč

Zábal s perlovým olejem  300 Kč 



Peeling – sůl z Mrtvého moře  280 Kč

Peeling s kakaovými boby  290 Kč

Kokosový peeling s gardénií  350 Kč

Medový peeling  280 Kč

Chmelový peeling  280 Kč

Peeling z lístků zeleného čaje  310 Kč

Peeling z vinných hroznů  410 Kč

Brusinkový peeling  410 Kč

Vanilkový peeling  320 Kč 

Růžový peeling  330 Kč 

Skořicový peeling  290 Kč

Ananasový peeling  340 Kč 

Banánový peeling  300 Kč

Levandulový peeling  310 Kč 

Citrusový peeling  310 Kč

Peeling s arganovým olejem  310 Kč

Mojito peeling  350 Kč

Kávový peeling  280 Kč

Peeling z perel  350 Kč 

Peeling



Složení rituálů lze upravit dle požadavků klienta. 
Čas rituálu je přibližně 3 hodiny včetně malého občerstvení. 

Rituály

Dary Mrtvého moře 1210 Kč
• peeling ze soli z Mrtvého moře
• koupel v soli z Mrtvého moře
• zábal minerálním bahnem z Mrtvého moře              
• relaxační masáž + závěrečné ošetření těla

Kakaové pokušení   1430 Kč 
• peeling s kakaovými boby
• koupel v 100% kakaovém prášku
• čokoládový zábal               
• relaxační čokoládová masáž 
 + závěrečné ošetření těla

Kokosový s horkými mušlemi 1510 Kč 
• kokosový peeling s gardénií
• koupel v kokosovém oleji
• zábal kokosový
• masáž horkými mušlemi + závěrečné ošetření těla

Kleopatřin medový  1420 Kč
• peeling medový
• koupel v medové lázni
• zábal medový detoxikační
• medová masáž + závěrečné ošetření těla

Chmelové opojení 1770 Kč
• pivní peeling
• koupel v pivní lázni + soudek Bernard
• pivní výživný zábal  
• relaxační chmelová masáž 
 + závěrečné ošetření těla 

Zelený čaj  
(Japonský čajový obřad) 1330 Kč           
• peeling z lístků zeleného čaje
• koupel se zeleným čajem
• zahřívací zábal se zeleným čajem 
• relaxační masáž + závěrečné ošetření těla

Hroznové víno  
(dovolená v Burgundsku) 1520 Kč                             
• peeling z hroznů
• koupel z hroznů + láhev vína
• zábal s hroznovým vínem 
• relaxační masáž + závěrečné ošetření těla

Brusinky  
(chladivá krása z Norska) 1540 Kč
• peeling s brusinkami
• koupel s brusinkovým extraktem
• zábal s brusinkami 
• relaxační masáž + závěrečné ošetření těla

Vanilkové pohlazení 1540 Kč 
• vanilkový peeling
• vanilková koupel
• vanilkový zábal
• relaxační vanilková masáži 
 + závěrečné ošetření těla

Harmonizační rubínový 1530 Kč 
• růžový peeling
• rubínová koupel
• růžový zábal
• relaxační masáž růžovým olejem
 + závěrečné ošetření těla



Rituály
Hřejivý skořicový 
(s anticelulitidními účinky) 1190 Kč           
• skořicový peeling
• skořicová koupel
• skořicový anticelulitidní zábal
• relaxační skořicová masáž 
 + závěrečné ošetření těla

Havajský ananasový 
(s anticelulitidními účinky) 1320 Kč           
• ananasový peeling
• ananasová koupel
• ananasový zábal s kaolinem
• relaxační havajská masáž zad 
 + závěrečné ošetření těla

Hořčíková bomba 1310 Kč
• banánový peeling
• banánová koupel
• banánový zábal  
• relaxační masáž banánovým olejem   
 + závěrečné ošetření těla

Procházka v Provence 1310 Kč
• levandulový peeling
• levandulová koupel
• levandulový zábal 
• relaxační masáž levandulovým olejem   
 + závěrečné ošetření těla

Citrusové osvěžení 1315 Kč
• citrusový peeling
• zkrášlující citrusová koupel
• citrusový zábal
• relaxační citrusová masáž   
 + závěrečné ošetření těla

Zlatý arganový 1410 Kč
• peeling s arganovým olejem
• koupel s arganovým olejem
• zábal s arganovým olejem
• zlatá relaxační masáž arganovým olejem  
 + závěrečné ošetření těla

Letní vánek  1290 Kč
• mojito peeling
• koupel s mátou a citrusy
• chladivý zábal s mátou
• relaxační mojito masáž  + závěrečné ošetření těla 

Kávový požitek  1160 Kč
• kávový peeling
• koupel s kávou
• kávový zábal
• relaxační kávová masáž + závěrečné ošetření těla

Kouzelný perlový  1330 Kč
• peeling z perel
• koupel v prášku z perel
• zábal s perlovým olejem
• relaxační masáž perlovým olejem 
 + závěrečné ošetření těla

rituál na přání: 
Večer pro kamarádky  
Romantický večer ve dvou

Odpovědná osoba: Veronika Brzoňová
Provozovna: Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice 26
IČ: 02552850
Kontakt: 776 183 580
brzonova.veronika@seznam .cz
www.minilazne-veronika.cz
Provozní doba: dle objednávek
Všechny ceny jsou včetně DPH.


