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ПРЕОБЛИКОВАЊЕ ТЕЛА 7 ДАНА
Преобликујте своје тело без скалпела и хируршких интервенција. Смањите обим бутина и стомака уз
помоћ „Гипсаних бермуда“ и третмана тела алгама!
Третман обликовања тела, Oligoessenthia или „Гипсане бермуде“, је мултиактивни систем који у једном
третману делује на целулит, локализовану гојазност и опуштен тонус коже и поткожног вeзива.
Третман је на бази олигоелемената, потпуно природан, без контраиндикација.
Утиче на смањење обима бутина и стомака – велики ефекат за само 45 минута.
За само један третман, један конфекцијски број мање!
Третман тела висококонцентрованим алгама, са циљаним дејством на одређени неестецизам.
Користе се 4 препарата, са 4 врсте алги, где свака има својствен спектар деловања:
Alge Dermo Tonificante – третман против губитка еластичности коже
Alge Lipo Solvente – третман за обликовање тела и мршављење
Alge Dermo Attiva E – третман против едематозног целулита и
Alge Dermo Attiva F – третман против фиброзног целулита.
Смештај у Блоку Б на бази 7 полупансиона и:


купање и вежбе у базену са лековитом водом (темп. 35º C),


2 x групне вежбе у кинези сали,


ЦЕНА ПО ОСОБИ

2 x подводна масажа у кади,


2 x „Гипсане бермуде“ и



4 x третман тела алгама.

1/2 СОБА

1/1 СОБА

38.415,00

45.219,00

Цене су изражене по особи, у РСД, са применом од 01.06.2019. године.
У цене није урачуната боравишна такса у износу од 90,00 РСД и осигурање у износу од 5,00 РСД
дневно по особи.
Могућност доплате за Делукс и Дуплекс собе у износу од 1.000,00 РСД дневно по соби.
Могућност плаћања платним картицама:
VISA, DINA, MASTER, MAESTRO и картицама Поштанске штедионице.
Могућност плаћања на 6 месечних рата чековима грађана.
Информације и резервације: 025 / 772 311 или rezervacije@banja-junakovic.rs

