
BABOR NEGE OBRAZA

OSVEŽILNA NEGA OBRAZA: Krajša osvežilna nega obraza z izbrano kozmetično linijo 
BABOR. Po negi obraza, je koža intenzivno navlažena in vitalna. 
30 min / brez globinskega čiščenja in oblikovanja obrvi.

30 min 40 €

NEGA OBRAZA SKINOVAGE: Osnovna nega braza, za vse tipe kože. S svojimi učinkovi-
nami 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.

60 min
 

90 min

60 €

 

 70 €

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 čiščenj in oblikovanja obrvi.

90 min 92 €

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

45 min 38 €

DODATKI K NEGI OBRAZA

Oblikovanje obrvi 10 min 8 €

Globinski čiščenje- dodatek k HSR negi 30 min 10 €

AHA 10% piling 10 min 10 €

Ampula - Babor 10 min 8 €

MASAŽE

MASAŽA HABAKUK: Edinstvena masaža po receptu vašega izbranega maserja. Po 
razgovoru z vaš/o maser/ko bo ta za vas pripravil/a ustrezno masažno tehniko, ki je lahko 
zdravilna ali sproščujoče narave.

75 min 68 €

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.

45 min 45 €

SPA AROMA MASAŽA: Masaža s sproščujočo tehniko ter prijetno toplim  naravnim 
masažnim aromatičnim oljem. Splošno znano je, da nas prijetni vonji sproščajo. Doživetje 
je kombinacija klasične masaže z uporabo aroma zeliščnega olja. Dišeči izvlečki zdravilnih 
rastlin se skozi kožo razširijo po telesu in ga zazibljejo v mirno sproščenost.

70 min 78 €

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

20 min

40 min

33 €

66 €

DEPILACIJA

Brada ali pod nosom 10 min 7 € Pazduhe 10 min 9 €

Noge, cele 40 min 32 € Roke, cele 20 min 16 €

Noge, do kolen 20 min 19 € Roke, do komolca 10 min 12 €

PONUDBA TRETMAJEV

UPORABNE INFORMACIJE:

ODPIRALNI ČAS:
BEAUTY CENTER HABAKUK obratuje vsak dan. Pon - ned., praznik, od 9. do 20 ure.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
T: +386(02)3008384 (iz sobe 8384) / e-pošta: wellness@hotel-habakuk.si  / www.habakuk-hotel.com

DDV je vključen v ceno / ID za DDV: SI 50534220. Za morebitne tiskovne napake se vam v naprej opravičujemo.  
Cenik velja od 1.10.2022. Zadržujemo si pravico do spremembe cen.


