
MASAŽE SNOVIK Z ZELIŠČNIMI OLJI MIN EUR

Masaža EKO Snovik 80 69,00

Poživljajoča masaža Meta  50 45,00

Sproščujoča masaža Melisa 50 45,00

Masaža hrbta Sivka 40 42,00

Masaža nog Rožmarin 40 42,00

TEMATSKE MASAŽE MIN EUR

Protibolečinska masaža hrbta in stopal EKO Snovik 75 67,00

Protibolečinska masaža hrbta EKO Snovik 40 46,00

Energetska masaža  50 49,00

Refleksna masaža stopal 40 43,00

Klasična masaža 50 42,00

Klasična masaža 20 26,00

Antistresna masaža glave, obraza in dekolteja 30 34,00

Antistresna masaža 50 45,00

Cenik Wellness storitev



NEGA TELESA MIN EUR

Piling in masaža celega telesa   75 59,00

Piling telesa 25 23,00

NEGA OBRAZA MIN EUR

Masaža obraza 20 23,00

Limfna drenaža obraza - ročna 20 25,00

PAKETNA PONUDBA STORITEV »EKO Snovik« MIN EUR

Masaža EKO Snovik 3 x 80 207 186,30

Protibolečinska masaža hrbta EKO Snovik 3 x 40 138  124,20

Protibolečinska masaža hrbta in stopal EKO Snovik 3 x 75 201 180,90



Cenik Kneippovih storitev
KNEIPPOVE STORITVE „ EKO SNOVIK“ MIN EUR

Masaža Kneipp Detox 50 46,00

Toplotna masaža hrbta 30 15,00

Suhi naravni piling telesa 20 15,00

Topla senena obloga 30 10,00

Topli obliv vratu ali ledvenega dela 15 9,00

Vodni Kneipp piling celega telesa 30 9,00

Kneippov obliv telesa 10 8,00

Vodni Kneipp delni piling 20 7,00

Kneippov delni obliv 5 5,00

TRETMAJI ZA BOLJŠE POČUTJE OPIS MIN EUR

»Moja prebava«

Prebavnih težav se znebite hitro in na naraven način. Težave 
s prebavo nam običajno povzročajo slabo počutje in občutek 
napihnjenosti. Kneipp naravni tretma za boljšo prebavo, ki 
obsega masažo trebuha in refleksno masažo stopal, prinaša 
odlične rezultate. Počutite se olajšano in lahkotno.

40 47,00

»Za dober spanec« 

Pomaga pri vsakodnevnih nadlogah kot sta stres in nespečnost. 
Terapijo začnemo z antistresno masažo za stimulacijo določenih 
točk na obrazu, rokah, nogah in hrbtu. Sledi Kneippov kolenski 
obliv za umiritev telesa, ki dobro vpliva na prekrvavitev kože in 
mišic. Po terapiji ste sproščeni in pripravljeni na dolg in miren 
spanec.

60 49,00

»Sproščeni brez glavobola« 

Pri utrujenosti in glavobolu velikokrat  pomaga sprostitev, ki 
takoj privede do boljšega počutja. S posebnimi tehnikami med 
masažo „Melisa“ sprostite obraz, vrat, dekolte, roke, noge in 
hrbet. Sledi Kneippov obliv rok in obraza, ki prekrvavi kožo in 
sprosti mišice. Po tretmaju ste sproščeni in umirjen.

60 49,00

»Sijoča in gladka koža« 

Izboljša prekrvavitev in zmanjša napetost. S ščetko iz naravnih 
materialov najprej odstranimo odmrle celice. Sledi 50-minutna 
masaža celega telesa z naravnimi olji, ki nahranijo kožo. Kožo 
še dodatno prekrvavimo in oživimo s hladnim Kneippovim 
oblivom celega telesa. Vaša koža je mehka in voljna, počutje 
pa čudovito.

70 67,00

»Moj hrbet brez bolečin« 
Mišično napetost v vratnem ali ledvenem delu hrbtenice najprej 
sprostimo s toplo seneno oblogo, ki poveča prekrvavitev, ta pa 
zmanjša bolečino. Sledi 40-minutna protibolečinska masaža 
hrbta. Hrbet je sproščen, občutek pa lahkoten.

50 54,00

»Lahkih nog naokrog«

Pri utrujenih, težkih nogah priporočamo hladen Kneippov 
obliv nog, ki poveča prekrvavitev in zmanjša utrujenost. Sledi 
40-minutna masaža nog z eteričnimi olji rožmarina, ki deluje 
poživljajoče na telo in misli. Vaše noge so lahke, hoja pa 
sproščena in živahna.

50 49,00



DARILNI PROGRAMI

• Celodnevna vstopnica za bazen
• 2-urna vstopnica  za bazen
• 4-urna vstopnica za bazen in savno
• Masaža Snovik (80 min)

• Piling in masaža celega telesa (75 min)

• Antistresna masaža (50 min)

Pridržujemo si pravico do spremembe cen, prodajnih pogojev in odpiralnega časa. Cene 
so v EUR in veljajo od vključno 1. 9. 2020 dalje. Cene vključujejo DDV v skladu z zako-
nom. Tiskarske napake niso izključene. 

Odpiralni čas Wellnessa: 
Vsak dan med 9. in 20. uro. 
Informacije, rezervacije in naročilo 
darilnih bonov/programov: 
T: +386 1 834 41 00
E: wellness@terme-snovik.si  
Terme Snovik 
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju
www.terme-snovik.si

DARILNI BONI

Podarite najdražjim tisto, 
kar bi želeli imeti sami. 
Darilni boni EKO Snovik za krepitev zdravja in duha. 
(10 EUR, 20 EUR ali 50 EUR.)

NAGRAJUJEMO 

ZVESTOBO

Za zbranih 5 Wellness ali Kneipp storitev, 
prejmete 20 minutno masažo.

Celodnevna vstopnica za kopanje s kosilom

Celodnevna vstopnica za kopanje s savno

NOVO


