
Aphrodite

kúpele  rAjecké teplice

 Cenník 
relaxačných a liečebných procedúr

konverzný kurz 1EUR=30,1260 Sk



 Vodný svet 2 hod. Saunový svet 3 hod.
*** Ubytovaní hostia (dospelí) 7 €/210,88 Sk 13 €/391,64 Sk
*** Ubytovaní hostia (deti 4-12 rokov) 3,5 €/105,44 Sk 13 €/391,64 Sk
 Verejnosť (dospelí) 12 €/361,51 Sk 23,50 €/ 707,96 Sk
 Verejnosť (deti 4-12 rokov) 6 €/180,76 Sk 23,50 €/ 707,96 Sk

VODNý A SAUNOVý SVET

*** zľava pre klientov ubytovaných v našich zariadeniach: 
 Hotel Veľká Fatra, Hotel Malá Fatra, Villa Flóra, Villa Margaréta a Laura
	

**** ubytovaní hostia v Hoteli Aphrodite, apartmánoch Veľká Fatra, Villa Margaréta a Villa Flóra  majú 
Saunový svet, Vodný svet a fitness zahrnuté v cene ubytovania (neplatí pre klientov, ktorí majú pobyt na 
návrh zdravotnej poisťovne)

  Vodný a Saunový svet Whirlpool* Vodoliečba*

pondelok 09.00 - 22.00 sanitárny deň sanitárny deň
utorok 09.00 - 22.00 na objednávku na objednávku
streda 09.00 - 22.00 na objednávku na objednávku
štvrtok 09.00 - 22.00 na objednávku na objednávku
piatok 09.00 - 23.00 na objednávku na objednávku
sobota 09.00 - 23.00 na objednávku na objednávku
nedeľa 09.00 - 22.00 na objednávku na objednávku

OTVÁRACIE HODINY

„Hlavným balneoterapeutickým prostriedkom Kúpeľov Aphrodite je 38 °C tep-
lá, hydrogénuhličitanovo - vápenato - horečnatá voda. Blahodárne účinky na-
šej teplej vody pôsobia priaznivo najmä na pohybové ústrojenstvo a nervový 
systém. Naši odborníci pre vás pripravili pestrú ponuku procedúr a balíčkov 
služieb, poskytovaných na vysokej úrovni. Vitajte vo svete zdravia, krásy a re-
laxu...“
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MASÁŽE
Klasická masáž čiastočná  15´  8,30 €/250,05 Sk  
Klasická masáž čiastočná  30´ 13,30 €/400,68 Sk
sústava masážnych hmatov (trenie, vytieranie, roztieranie, hnetenie, tepanie, chvenie), kto-
ré s liečebným a relaxačným zameraním vykonáva masér na tele klienta

Exkluzívna celotelová masáž*  45´ 23,30 €/701,94 Sk
celotelová masáž na dokonalé uvoľnenie tela a duše, doplnená o muzikoterapiu a aromaterapiu

Havana rumová masáž NOVINKA 60´ 27 €/813,40 Sk 
Výživné oleje v kombinácii s kubánskym rumom dokonale prekrvia a uvoľnia stuhnuté 
svalstvo a nahromadený stres, príjemná vôňa, prostredie a dotyky vás prenesú do slnečných 
diaľok. Na začiatku Vás čaká  prehriatie tela kalíškom kubánskeho rumu. 

Športová masáž  30´ 15 €/451,89 Sk
intenzívna masáž zameraná na svalové partie namáhané športom, napráva svalové napätie 
a podporuje cirkuláciu

Aromaterapeutická olejová masáž   30´ 16 €/482,02 Sk
kombinácia dotyku a vône blahodárne pôsobí na organizmus a účinok masáže závisí od 
zvoleného éterického oleja: 

- mandarínka - priaznivé protizápalové a protikŕčové účinky, stimuluje psychiku 
-  levanduľa - priaznivo pôsobí pri nervovom vypätí, nespavosti a migréne, znižuje krvný tlak
-  ylang-ylang - afrodiziakálne a ukľudňujúce účinky
-  kosodrevina - priaznivo pôsobí na reumu, kĺbové bolesti a artrózu

NOVINKA    Pri zakúpení procedúr v cene 12 €/ 361,51 Sk a viac získavate 10 % zľavu v reštaurácii Rybárska bašta do 48 
hodín od zakúpenia procedúr.

* Vodoliečba a whirlpool:    11.30 - 13.00  obedňajšia prestávka
* Fitness a Aphrodite Beauty:   12.00 - 13.00  obedňajšia prestávka

  Pedikúra, manikúra Fitness* Aphrodite Beauty*

pondelok na objednávku 09.00 - 20.00  13.00 -17.00
utorok na objednávku 09.00 - 20.00  13.00 -17.00
streda na objednávku 09.00 - 20.00  13.00 -17.00
štvrtok na objednávku 09.00 - 20.00 09.00 - 12.00 13.00 -17.00
piatok na objednávku 09.00 - 20.00 09.00 - 12.00 13.00 -19.00
sobota na objednávku 09.00 - 20.00 09.00 - 12.30 13.00 -19.00
nedeľa na objednávku 09.00 - 20.00 09.00 - 12.30 13.00 -14.00
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Medová masáž	 	 30´ 16,60 €/500,09 Sk
pri medovej masáži pôsobí liečivá sila včelieho medu pokožkou priamo na organizmus, pros-
tredníctvom pumpovacích hmatov sú pri masáži vysávané staré usadeniny z telesných tkanív

Podvodná masáž**  20´ 16,30 €/491,05 Sk
celotelová masáž tlakom vody, pri ktorej je telo klienta ponorené v prírodnej liečivej vode 
s teplotou 35-37°C. Masáž má vynikajúce relaxačné a anticelulitídne účinky, najmä pôsobe-
ním na priečne pruhované svalstvo, obehový a lymfatický systém.

Masáž lávovými kameňmi*  45´ 27 €/813,40 Sk
Masáž lávovými kameňmi*  90´ 40 €/1 205,04 Sk
stimuluje krvný obeh a lymfatický systém, postupne prehrieva celé telo, napomáha k detoxi-
kácii organizmu, vyrovnáva energiu v tele

Čokoládová masáž*    45´ 33,20 €/1 000,18 Sk
Čokoládová masáž*   90´ 49,80 €/1 500,27 Sk
exkluzívna masáž pozostávajúca z relaxácie, peelingu, masáže a zábalu, ktorá tonizuje, vy-
hladzuje pokožku a spomaľuje jej starnutie

Reflexná masáž chodidiel  30´ 16,60 €/500,09 Sk
chodidlo sa odpradávna považuje za druhý mozog, táto tlaková masáž pôsobí cez chodidlo 
na reflexné zóny tela 

Manuálna lymfodrenáž – telo  30´ 16,60 €/500,09 Sk
Manuálna lymfodrenáž – telo*  45´ 23,30 €/701,94 Sk
špeciálna hmatová technika zameraná na ovplyvnenie lymfatického systému, je veľmi účin-
ná na rýchle odstránenie únavy a detoxikáciu

Anticelulitídna masáž  30´ 13,30 €/400,68 Sk
Anticelulitídna masáž*	 	 45´ 20 €/602,52 Sk               
špeciálne masážne techniky s prvkami lymfodrenáže na odstránenie celulitídy na sedacích 
svaloch a dolných končatinách

Bankovanie chrbta 30´ 13 €/391,64 Sk
masáž sklenenými bankami, ktorá ovplyvňuje zvýšenie imunity, zlepšuje krvný obeh a čin-
nosť lymfatického systému, zmierňuje bolesti chrbtového svalstva

Masážne lôžko Magibed ** 10´ 1,70 €/51,21 Sk
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Masáže tváre

Manuálna lymfodrenáž tváre a dekoltu 30´ 15 €/451,89 Sk
Manuálna lymfodrenáž tváre a dekoltu*  45´ 20 €/602,52 Sk
špeciálna masáž, ktorá má sedatívny, analgetický a spazmolytický efekt na krvný a lymfatic-
ký obeh, slúži na skrášlenie tváre a dekoltu

Antistresová masáž tváre  15´ 6,70 €/201,84 Sk
Antistresová masáž tváre 30´ 11,70 €/352,47 Sk
pri príjemnej relaxačnej hudbe a hladivých hmatoch zabudnete na každodenný stres 

Masáž tváre lávovými kameňmi   30´ 16,60 €/500,09 Sk
veľmi príjemná relaxačná a harmonizujúca masáž, ktorá Vám pomôže dosiahnuť dokonalú 
rovnováhu tela a duše

Jablkoterapia - ošetrenie tváre                NOVINKA 
Kyslíková mezoterapia - ošetrenie tváre a dekoltu  

 podrobné informácie v sekcii beauty procedúry na str. 6

Romantické procedúry    

Romantická masáž pre dvoch 30´ 30 €/903,78 Sk
klasická masáž pre vás a vášho partnera pri sviečkach 

Romantická masáž 
pre dvoch lávovými kameňmi* 45´ 54 €/1 626,80 Sk
masáž pre vás a vášho partnera je nezabudnuteľným zážitkom v romantickej atmosfére pri 
sviečkach, sila kameňov vyrovná energiu vašich tiel

Romantická masáž pre dvoch 
aromaterapeutická* 30´ 34 €/1 024,28 Sk
masáž pre vás a vášho partnera pri sviečkach s použitím špeciálneho éterického oleja s afro-
diziakálnymi účinkami

Romantický whirlpoolový kúpeľ s perlivým vínom 30´ 23,30 €/701,94 Sk
celotelový relaxačný kúpeľ v termálnej vode spojený s vírivou masážou pre vás a vášho part-
nera v príjemnej atmosfére spojený s konzumáciou perlivého vína

* na posilnenie účinku a pocitov z masáže vás čaká šálka exkluzívneho čaju

5



BEAUTY pROCEDúRY  
Kyslíková mezoterapia - ošetrenie tváre a dekoltu  30´      39,80 €/1 199,01 Sk
Kyslíková mezoterapia - ošetrenie celulitídy          45´      59,80 €/1 801,53 Sk
vysoko účinná metóda na omladenie pleti, odstránenie vrások a celulitídy aplikáciou špeciál-
nych, pokožke vlastných látok prostredníctvom média, ktorým je 95 % kyslík 

Laserová biostimulácia      20´ 16,60 €/500,09 Sk  
forma svetla, ktorá pôsobí na vaše bunky ako “vitamínová bomba”, biostimulačný efekt vy-
volá v pokožke celý rad pochodov, ktoré majú za následok efektívnu obnovu buniek, regene-
ráciu pleti, spomalenie starnutia 

Aphrodite zoštíhľujúci zábal - celotelový        NOVINKA 90´ 40 €/1 205,04 Sk
Aphrodite zoštíhľujúci zábal - čiastočný         NOVINKA 80´ 33 €/994,16 Sk
prevratný a osvedčený prostriedok v boji s problematickými partiami vášho tela, ktorý sa apliku-
je formou celotelového zábalu. Špeciálne zloženie krému preniká do tukových buniek a naštar-
tuje ich redukciu. Už po prvom celotelovom ošetrení je garantovaná strata na objeme.

Jablkoterapia - ošetrenie tváre            NOVINKA 60´ 21 €/632,65 Sk
Jablkoterapia - ošetrenie tela               NOVINKA 90´ 40 €/1 205,04 Sk
kompletné omladzujúce ošetrenie založené na báze zeleného jablka, ktoré pomáha očistiť, 
zjasniť a zvlhčiť pokožku. Ošetrenie pozostáva z 3 hlavných krokov: píling, zábal a masáž. 

Masáž Aphrodite beauty                         30´              20 €/602,52 Sk
príjemná relaxačná masáž s prvkami lymfodrenáže, prostredníctvom ktorých je do pokožky 
vmasírované špeciálne anti-agingové telové maslo, ktoré obsahuje minerály z mŕtveho mora 
a výťažky vanilky, pačuli a šípky

Vibrosauna 30´ 12,30 €/370,55 Sk 
jedinečný austrálsky patent, ktorý kombinuje účinky viacerých fyzikálnych podnetov na 
ľudský organizmus, pôsobí silne detoxikačne, uvoľňujúco, podporuje odbúravanie tukové-
ho tkaniva a uvoľnenie svalového napätia

Vacuwell 30´ 11,70 €/352,47 Sk
aktívny pohyb pri súčasnom podtlaku spôsobuje zlepšenie prekrvenia podkožného tkaniva, 
kože a stimuláciu lymfatického systému, čo má za následok pri určitej pulzovej frekvencii 
veľmi účinné odbúravanie tukového tkaniva a celulitídy. K absolvovaniu procedúry je po-
trebné si priniesť vlastné športové oblečenie a pevnú čistú obuv

Prístrojová lymfodrenáž   30´  11,70 €/352,47 Sk
prístrojová kompresívna drenáž na odstránenie celulitídy a únavy v dolných končatinách, 
prostredníctvom pôsobenia tlaku v nohavicových návlekoch, ktorý napomáha lepšiemu od-
toku lymfy a krvi v cievach a formovaniu dolných končatín
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Vertikálne solárium                  1´               0,50 €/15,06 Sk
Vertikálne solárium s vibračnou plošinou   NOVINKA   1´     0,80 €/24,10 Sk
Horizontálne solárium                1´               0,50 €/15,06 Sk
intenzívne opaľovanie šetriace pokožku v luxusných soláriách značky Luxura

Vibračná reflexná plošina                                      NOVINKA   1´                  0,30 €/9,04 Sk
luxusná vibračná plošina pre stimuláciu cirkulácie krvi a energie prostredníctvom pôsobenia 
na reflexné body na chodidle, odstraňuje únavu, zlepšuje metabolizmus a formuje postavu

VODOLIEČEBNÉ pROCEDúRY
Whirlpoolová vaňa** 30´ 6,70 €/201,84 Sk
spoločný celotelový relaxačný kúpeľ v termálnej vode spojený s masážou vírivou vodou po-
mocou vodných a vzduchových trysiek 

Vaňa Atlantis - bylinný kúpeľ+suchý zábal** 20+10´ 12 €/361,51 Sk
hydromasážny celotelový kúpeľ v termálnej vode obohatenej o 85 % bylinný extrakt, soľ z 
Mŕtveho mora a prírodné silice. Dokonalý pocit z kúpeľa umocňuje 172 trysiek, ktoré prema-
sírujú celé telo od chodidiel po krčnú chrbticu. Klient si zvolí bylinný extrakt podľa účinku: 
kosodrevina, lemongrass, levanduľa alebo mäta

Vaňa Biarritz+suchý zábal** 20+10´ 8,30 €/250,05 Sk
celotelová masáž zmesou termálnej liečivej vody a vzduchu: pomocou 143 vodných trysiek rozde-
lených podľa reflexných zón ľudského tela do 5 liečebných zón od chodidiel až po krčnú chrbticu 

Perličkový kúpeľ+suchý zábal** 20+10´ 6,70 €/201,84 Sk
jemne dráždivá forma masáže pod vodou aplikovaná na celé telo pomocou stlačeného vzduchu

Olejový perličkový kúpeľ+suchý zábal ** 20+10´ 8,30 €/250,05 Sk
jemne dráždivá forma masáže pod vodou, do ktorej je špeciálnym mechanizmom rozptýlený 
výživný aromaterapeutický olej 

Uhličitý kúpeľ+suchý zábal** 20+10´ 10 €/301,26 Sk
aplikácia oxidu uhličitého v termálnej vode. Počas kúpeľa sa vytvorí na ponorenej časti tela 
súvislá vrstva bubliniek CO2, ktorý spôsobí príjemné prehriatie a prekrvenie tela, čo vedie 
k omladeniu pokožky, odbúravaniu celulitídy a optimalizovaniu krvného tlaku

Škótske streky**                                 10´           6,60 €/198,83 Sk
hydromasáž prúdom teplej a chladnej vody so širokým spektrom blahodárnych účinkov - 
zlepšenie prekrvenia, tonizácia pokožky, ovplyvnenie celulitídy, posilnenie imunity, regene-
rácia a relaxácia

**k procedúre poskytujeme plachtu.
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Wellness procedúry
Oxygenoterapia 60´ 11,70 €/352,47 Sk
vdychovanie primerane zvlhčeného vzduchu obohateného 60-90 % kyslíkom, súčasťou pro-
cedúry je podávanie vitamínového nápoja, vdychovaný kyslík má významné omladzujúce 
a regeneračné účinky na tkanivá a povzbudenie psychickej činnosti

Rašelina                   20‘ 8,30 €/250,05 Sk
aplikácia teplého rašelinového obkladu na bolestivé miesta, do ktorých postupne preniká 
liečivé teplo a humínové kyseliny obsiahnuté v peloide

Fitness  jednorázový vstup  3,50 €/105,44 Sk
Fitness (s uterákom) jednorázový vstup           4,20 €/126,53 Sk
Fitness tréner 3x tréning+tréningový plán 16 €/482,02 Sk
objednajte si trénera, ktorý vám vypracuje tréningový plán na mieru a naučí vás správnej 
technike cvičenia, v cene je započítaný 3x vstup do fitness

Rekondično-relaxačné cvičenie       30´         5 €/150,63 Sk
zostava cvikov pod vedením skúseného fyzioterapeuta, ktorá vám pomôže predchádzať 
problémom s chrbticou, spevniť telo a zlepšiť celkovú kondíciu
                                      

pEDIKúRA – MANIKúRA
Wellness pedikúra                                  90´           26,60 €/801,35 Sk
kráľovská starostlivosť o vaše nohy pozostávajúca z whirlpoolového kúpeľa nôh, pedikúry, 
aplikácie bahna z mŕtveho mora a relaxačnej masáže chodidiel

Wellness manikúra                              90´          18,30 €/551,31 Sk
špeciálna starostlivosť o vaše ruky, ktorá spočíva z ošetrenia nechtov, kúpeľa rúk, aplikácie 
výživného olejčeka a bahna z mŕtveho mora, kúra je ukončená relaxačnou masážou rúk

Spa manikúra                                 NOVINKA        45´          10 €/301,26 Sk
exkluzívna starostlivosť o ruky, ktorá zabezpečí zdravý vzhľad a dlhotrvajúci lesk nechtov 
bez lakovania s použitím kozmetiky z Mŕtveho mora

Anti - aging ošetrenie rúk                   20´           10 €/301,26 Sk
revolučné omladzujúce ošetrenie rúk, pozostávajúce z aplikácie kvalitných kozmetických 
prípravkov a ozónového kúpeľa s chromatoterapiou

Pedikúra mokrá  45´ 12 €/361,51 Sk
Prístrojová pedikúra     45´ 12 €/361,51 Sk
Manikúra     45´ 8,30 €/250,05 Sk
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Lakovanie nechtov  15´ 1,70 €/51,21 Sk
Lakovanie ozdobné  30´  1 necht  0,50 €/15,06 Sk 
Lakovanie francúzske  15´ 3,50 €/105,44 Sk
Aromatický kúpeľ nôh s masážou   30´ 8,30 €/250,05 Sk

CENNíK  LIEČEBNýCH  VýKONOV 
pO  KONzULTÁCII  S  LEKÁROM
Lekárske vyšetrenie vstupné  16,60 €/500,09 Sk
Lekárske vyšetrenie priebežné, výstupné 8,30 €/250,05 Sk

Individuálna rehabilitácia  20´  10 €/301,26 Sk
zostava cielených cvikov a špeciálnych metodík pod vedením skúseného fyzioterapeuta na 
zlepšenie vášho zdravotného stavu 

Reflexná masáž chrbta  20´ 11,60 €/349,46 Sk
manuálny výkon, ktorým sa ovplyvňujú reflexné zóny v oblasti chrbtice

Magnetoterapia  20´ 5 €/150,63 Sk
pôsobenie pulzného magnetického poľa na organizmus pri liečbe bolestivých a zápalových 
zmien vo vašom organizme

Body forming                      NOVINKA 15´ 7 €/210,88 Sk
prostredníctvom elektrických impulzov sú stimulované svalové partie k mimovôľovej aktivi-
te čím bez námahy dochádza k posiľňovaniu a formovaniu problematických častí tela ako 
sú brucho, stehná a zadok

Distančná elektroliečba                        15´ 5 €/150,63 Sk
bezdotyková aplikácia nízko a strednofrekvenčných prúdov s hojivými, protibolestivými a 
regeneračnými účinkami v závislosti od zvoleného programu

Interferenčné prúdy  10´ 5 €/150,63 Sk
využitie strednofrekvenčných elektrických prúdov na liečbu bolestivých stavov

Diadynamické prúdy  5´ 3,50 €/105,44 Sk
využitie nízkofrekvenčných elektrických prúdov na liečbu bolestivých stavov

Krátkovlnná diatermia  15´ 3,50 €/105,44 Sk
využitie vysokofrekvenčných prúdov na tvorbu tepelnej energie v tkanivách, ktorá pôsobí 
protibolestivo
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Ultrazvuk 10´ 5 €/150,63 Sk
mikromasáž tkanív a zlepšenie prekrvenia prostredníctvom mechanického vlnenia zvuku 

Bioptron 10´ 3,50 €/105,44 Sk
pôsobenie svetelnej energie, ktorá stimuluje správnu činnosť organizmu na bunkovej úrovni

Solux 10´ 3,50 €/105,44 Sk
prehriatie a prekrvenie tkaniva pôsobením infračerveného svetla

Parafango 15´ 8,30 €/250,05 Sk
aplikácia obkladu zo zmesi bahna a parafínu na bolestivé miesta, do ktorých postupne pre-
niká liečivé teplo

Parafín 10´ 5 €/150,63 Sk
aplikácia teplého parafínu na oblasť rúk, do ktorých postupne preniká liečivé teplo 

Trakcia chrbtice 10´ 5 €/150,63 Sk
pôsobenie primeraného ťahu na kĺbové a väzivové štruktúry chrbtice, čím dochádza k ich 
uvoľneniu a zlepšeniu výživy týchto štruktúr

Inhalácia 15´ 5 €/150,63 Sk
vdychovanie liečiv a minerálnej vody na zlepšenie činnosti dýchacích ciest

Plynové injekcie  3,50 €/105,44 Sk
vpichovanie CO2 do bolestivých zón na zlepšenie prekrvenia a ovplyvnenie bolesti
     

DAY SpA
                                                                           

Beauty de lux* 110 €/3 313,86 Sk 1x wellness pedikúra 90´
čas trvania:  asi 5 hod.   1x manikúra 45´
                                                1x čokoládová masáž 90´
  1x kyslíková mezoterapia 
  (tvár, dekolt) 30´ 

Beauty anti -aging* 80 €/2 410,08 Sk 1x laserová biostimulácia 20´ 
čas trvania:  asi 2 hod. 30 min.  1x kyslíková mezoterapia 
  (tvár, dekolt) 30´
   1x vibrosauna 30´ 
  1x masáž Aphrodite beauty 30´

Aphrodite štíhla línia*   55 €/1656,93 Sk  1x vibrosauna 30´
čas trvania:  asi 2 hod. 30 min.  1x anticelulitídna masáž 30´
  1x Aphrodite zoštíhľujúci zábal 90´ 
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Beauty active **  20 €/602,52 Sk 1x vacuwell 30´
čas trvania:  asi 1 hod.                               1x vibrosauna 30´

Zdravá myseľ 41,20 €/1 241,19 Sk 1x oxygenoterapia 60´
čas trvania:  asi 3 hod.    1x olejový perličkový kúpeľ 20´
  1x masáž lávovými kameňmi 45´

Romantik 42 €/1 265,29 Sk 2x Whirlpool kúpeľ 30´
čas trvania:  asi 1 hod. 30 min.  2x klasická masáž 30´
  1x perlivé víno

Intenzive 30 €/903,78 Sk 1x Atlantis 20´+10´
čas trvania:  asi 2 hod.  1x exkluzívna celotelová masáž 45´

Klasik*** 14 €/421,76 Sk 1x Vodný svet 120´
čas trvania:  asi 2 hod. 15 min.  1x klasická masáž 15´

Antistres*** 29 €/873,65 Sk 1x Saunový svet 180´
čas trvania:  asi 3 hod. 30 min.  1x aromaterapeutická olejová     
  masáž 30´

*  K procedúre poskytujeme župan a prezuvky. Na záver vás čaká šálka exkluzívneho čaju. 
**   K absolvovaniu procedúry vacuwell je potrebné si priniesť vlastné športové oblečenie
         a pevnú čistú obuv.
***  Day Spa je možné absolvovať od nedele do štvrtku. 

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. 
Tel.: +421/41/5494 832           Fax: +421/41/5493 674 
      GSM: 0905 669 294           e-mail: balneo@spa.sk

www.spa.sk

Na všetky individuálne procedúry a balíky DAY SPA je nutné si urobiť rezerváciu 
prostredníctvom hore uvedených telefónnych čísel, 

alebo priamo na našej pokladni procedúr v Kúpeľnom dome Aphrodite.
Rezervácia Vodného a Saunového sveta je možná len priamo v Kúpeľnom dome Aphrodite 

a to v deň, keď máte záujem Vodný alebo Saunový svet navštíviť.
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Teplota vody: 38°C
Klasifikácia:  Prírodná liečivá slabo mineralizovaná voda, hydrogenuhličitanovo-vápenato-horečnatá, 
 mierne alkalická, teplá, hypotonická.
Indikácie:  Choroby pohybového a nervového ústrojenstva, choroby z povolania.

- vodný svet každý pondelok za 7 EUR 
- saunový svet od pondelka do štvrtku za 15 EUR

STREDA - DEŇ RODINY
- každú stredu má min. 3-členná rodina s deťmi do 12 rokov, 50% zľavu      
   na vstup do Vodného sveta

DlhODObé AkcIE 
v Kúpeľoch AphRoDITe RAjecKé TeplIce

Viac informácii nájdete na: 
www.spa.sk

 Tel.:  041/5494 832           GSM: 0905 669 294
Počas sviatkov zľava neplatí
Nakoľko sa jedná o akciové ceny, zmeny sú vyhradené.

Ponúkame: 

AnAlýzA pRíRoDného lIečIvého zDRojA

Anióny Mg/l

F - 0,1

Cl - 6,95

I - 0,1

NO2 - 0,01

NO3 - 1,37
SO4

2- 56

HCO3 - 582,75
HPO4

2- 0,05

∑ (celkový obsah) 647,33

Katióny Mg/l
Li+ 0,009
Na+ 8,5
K+ 1,5
NH4

+ 0,3
Mg2+ 54,1
Ca2+ 120,6
Fe2+ <0,005
Mn2+ <0,005

∑ (celkový obsah) 185,009


