
Cenik storitev
SPA & WELLNESS PARADISO

Selska cesta 15b

8257 Dobova

STORITEV OPIS CENA

MASAŽE

Klasična masaža (50 min) 42,00 EUR

Parcialna / delna masaža (20 min) 22,00 EUR

Lifting masaža obraza, vratu in dekolteja (20 min) 22,00 EUR

Anticelulitna masaža (30 min) 30,00 EUR

Protibolečinska masaža hrbta (30 min) 28,00EUR

Masaža z izbranim terapevtom (60 min)
Izbrani terapevt se posveti individualnim težavam. Pri masaži se uporablja magnezijevo 

olje, ki blagodejno vpliva na boleče in vnete mišice.
50,00 EUR

Masaža z izbranim terapevtom (80 min)
Izbrani terapevt se posveti individualnim težavam. Pri masaži se uporablja magnezijevo 

olje, ki blagodejno vpliva na boleče in vnete mišice.
65,00 EUR

Mediteranska masaža (50 min)
Drenažna, sprostitvena in valujoča masaža, ki spominja na valovanje valov z vonjem 

mediterana.
45,00 EUR

Zlata masaža s 24 Ka zlatimi lističi (50 min) Razkošno poživlja telo, poveča navlaženost, vitalnost in elastičnost. 50,00 EUR

Salina spa detox masaža s pilingom (60 min)
Blagodejno vpliva na dobro počutje in zdrav videz ter omogoča ponovno navlaženo, na 

otip svilnato gladko in napeto kožo.
50,00 EUR

Aroma masaža z eteričnimi olji (50 min)
Deluje globoko v tkiva in pospešuje njihovo obnovo. Pospešuje cirkulacijo, razstrupljanje 

telesa ter tonus mišic.
45,00 EUR

Masaža z belo čokolado (50 min)
Dobrodejno deluje na krvni obtok in psihično počutje. Kožo neguje, remineralizira in jo 

naredi žametno mehko.
45,00 EUR

Hot stone masaža z vulkanskimi kamni (70 min)
Toplota prodira v kožo in mišice, ki postanejo mehke in prožne. Spodbuja limfni pretok, 

stimulira moč samozdravljenja in psihično ravnotežje.
50,00 EUR

Masaža s svečami – s toplim masažnim voskom (50 min) Poživi telo, odpravlja utrujenost, utrdi kožo, izboljša cirkulacijo ter deluje pomlajevalno. 45,00 EUR

Zen masažni ritual (60 min)

Piling z naravnimi riževimi delci nežno odstrani odmrle celice, izvleček bambusa pa 

remineralizira in navlaži kožo. Ritual zaokrožimo s sproščujočo masažo z oljem zelenega 

čaja. ki vas zapelje v svet popolne sprostitve ter vzpostavlja ponovno ravnovesje telesa 

in duha.

50,00 EUR

Berberska masaža (50 min) Je klasična masaža z arganovim oljem, ki sprošča mišično napetost ter neguje kožo. 45,00 EUR

Tranquillity masaža s čopiči (75 min)
Masaža, ki je hkrati tudi aromaterapija, vpliva na sproščanje globoke napetosti duha in 

telesa. Izvaja se ob prijetni, posebej izbrani glasbi, s čudovito dišavo Tranquillity.
55,00 EUR

Masaža z vročimi zeliščnimi snopki (60 min)
Zelo prijetna in sproščujoča masaža. Temelji na eteričnih oljih, ki se ob visokih 

temperaturah sproščajo iz zdravilnih zelišč, ki so povita v posebne snopke.
50,00 EUR

Refleksna terapija stopal ali rok (40 min)

Refleksoterapija je terapevtska metoda, ki s pritiskanjem na posamezne cone stopala ali 

dlani sprosti in harmonizira celotno telo in tako ugodno vpliva na človekovo zdravje in 

počutje.

35,00 EUR

Refleksna terapija stopal in rok (50 min)

Refleksoterapija je terapevtska metoda, ki s pritiskanjem na posamezne cone stopala ali 

dlani sprosti in harmonizira celotno telo in tako ugodno vpliva na človekovo zdravje in 

počutje.

45,00 EUR

Refleksna terapija - metamorfna tehnika - odrasli              

(50 min)

Z nežnim kroženjem po refleksnih conah hrbtenice na stopalih, dlaneh in na glavi 

sprostimo in spodbudimo ujeto življenjsko energijo, ki sproži notranjo in trajno 

preobrazbo.

45,00 EUR

Refleksna terapija - metamorfna tehnika - otroci                                           

(30 min)

Z nežnim kroženjem po refleksnih conah hrbtenice na stopalih, dlaneh in na glavi 

sprostimo in spodbudimo ujeto življenjsko energijo, ki sproži notranjo in trajno 

preobrazbo.

25,00 EUR

Tehnika refleksnih točk – čaker (40 min) 45,00 EUR



STORITEV OPIS CENA

TAJSKE MASAŽE

Tradicionalna tajska masaža (50 min)

Združuje znanja indijske joge, kitajske akupresure, kiroprakitike in japonskega šiatsuja. 

Je edinstvena pri lajšanju bolečin po poškodbah in nesrečah, pri utrujenih in napetih 

mišicah, pri bolezni revmatizma, išiasu... Masažo izvajamo na oblečeno telo, brez olja.

42,00 EUR

Tradicionalna tajska masaža (80 min)

Združuje znanja indijske joge, kitajske akupresure, kiroprakitike in japonskega šiatsuja. 

Je edinstvena pri lajšanju bolečin po poškodbah in nesrečah, pri utrujenih in napetih 

mišicah, pri bolezni revmatizma, išiasu... Masažo izvajamo na oblečeno telo, brez olja.

54,00 EUR

Tajska masaža z aromatičnimi olji (50 min)

Z različnimi prijemi sprostimo mišice, izboljšamo prekrvavitev telesa, zmanjšamo stres, 

lajšamo bolečine v hrbtenici, krepimo notranje organe in ohranjamo vitalnost. 

Priporočamo jo tedensko, predvsem za odpravo stresa in izboljšanje fizičnega 

46,00 EUR

Tajska masaža z aromatičnimi olji (80 min)

Z različnimi prijemi sprostimo mišice, izboljšamo prekrvavitev telesa, zmanjšamo stres, 

lajšamo bolečine v hrbtenici, krepimo notranje organe in ohranjamo vitalnost. 

Priporočamo jo tedensko, predvsem za odpravo stresa in izboljšanje fizičnega 

58,00 EUR

Tajska masaža s toplimi zelišči in aromatičnimi olji (80 

min)

Kombinacija direktne masaže in toplih zelišč, ki so ovita v blago in segreta na pari. Topla 

zelišča prijetno vplivajo na naše telo, predvsem pri boleznih tkiva, vnetih živcih, išiasu, 

revmi, artritisu,...

58,00 EUR

Kombinacija tradicionalne tajske masaže in masaže z 

aromatičnimi olji (80 min)

Masaža je kombinacija razteznih vaj za boljšo gibčnost telesa in večji pretok energije po 

telesu ter sprostitvena masaža z aromatičnimi olji za lepši in mlajši videz kože.
58,00 EUR

Masaža hrbta z aromatičnimi olji (30 min)

Masažo priporočamo za lajšanje bolečin v hrbtu in po dolgotrajnem sedenju v prisilni 

drži. Pri masaži se uporabljajo tudi aromatična olja, kar pozitivno vpliva na prekrvavitev 

in lajšanje bolečin.

30,00 EUR

Tajska masaža stopal (40 min)

Tajska masaža nog je energetska masaža, s pritiskanjem na točno določene točke 

sprostimo in uravnovesimo telo. Namen masaže je izboljšati vsesplošno počutje, 

prekrvavitev in odpornost organizma.

35,00 EUR

Tajska masaža za nosečnice (50 min)
S primerno jakostjo masaže poskrbimo za udobno počutje bodočih mamic in lajšanje 

težav, ki so povezane s povečanim trebuščkom. 
46,00 EUR

Tajska masaža obraza, vratu in lasišča (30 min) Masaža deluje sprostitveno, odpravlja glavobole, pomaga učvrstiti koži in gladiti gube. 30,00 EUR

NEGA OBRAZA

KOZMETIKA COMFORT ZONE

Active pureness (60 min) Nega mastne, nečiste kože. 45,00 EUR

Hydramemory (60 min) Intenzivna globinska navlažitev normalne do suhe kože. 50,00 EUR

Sublime skin - aktivni lifting (60 min)
Pomlajevalna nega z izjemno kolagensko masko ter japonsko lifting masažo, ki 

globinsko izboljša strukturo kože in naredi lifting filer efekt.
70,00 EUR

Deluxe lifting Sublime skin (90 min) Negi sublime skin je dodan dvojni kislinski piling 80,00 EUR

Kislinski piling Sublime skin (45 min)
Za izboljšanje strukture kože, celično presnovo in stimulacijo ter povrnitev svežine kože 

na obraz, vratu in dekolteju.
45,00 EUR

KOZMETIKA SKIN REGIMEN

Urban longivety facial (30 min)
Hitra unisex nega za utrujeno in starajočo se kožo. Intenzivna navlažitev in zmanjšanje 

utrujenosti kože.
40,00 EUR

Urban detox facial (60 min)
Idealna nega za vse, ki so podvrženi okoljskemu onesnaženju in potrebujejo detox kože. 

Primerno za odpravo vseh kožnih nepravilnosti, vključno z aknami.
70,00 EUR

Luxury urban facial (90 min)
Luksuzna kombinacija pomlajevanja in detoxa. Moderna intenzivna nega, ki popravi 

specifične pomanjkljivosti in znake staranja, povezanih s stresom.
100,00 EUR

KOZMETIKA DR. E. VOSS

TOPPEEL (40 min) (mastna in k vnetju nagnjena koža 

/pomlajevanje / pigmentni madeži)

Toppeel je visoko učinkovit kislinski piling, primeren za pomlajevanje, regeneracijo kože, 

nečisto kožo in pigmentne madeže. Pospešeno obnavlja kožo in ne vsebuje 

konzervansov in emulgatorjev. Izvaja se na vseh tipih kože, skozi celo leto. Po opravljeni 

terapiji je potrebno nadaljevati kuro doma z izdelki Dr. E. Vossa.

70,00 EUR

Nega Dr. E. Voss (70 min)

Vlažilni pomlajevalni tretma za odstranjevanje gubic, pigmentacij in brazgotin. Nega 

vključuje površinsko čiščenje obraza, piling, brezigelno ali igelno mezoterapijo z aktivnimi 

serumi, masko in kremo.

100,00 EUR

PHIBRIGHT

Microneedling (70 min)

Je personalizirana nega obraza, kjer s pomočjo programa opravimo analizo kože, ter 

nego prilagodimo individualni problematiki. Pripravimo personalizirano mešanico 

serumov. Z drobnimi iglicami delamo kontrolirane mikrovbode v kožo, ki ob vtiranju 

visokoučinkovitih serumov poskrbijo za hidratacijo kože in tvorbo novega kolagena. Nega 

je primerna za povečanje tonusa kože, odpravo brazgotin, videza gubic ter razširjenih 

por. Po opravljeni terapiji stranka prejme posebej pripravljeni serum za domačo uporabo.

120,00 EUR

 

APARATURNE NEGE OBRAZA
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Nekirurški lifting obraza (90 min)

Nega zajema kombinacijo aparaturnih tehnik (diamantni piling, vakumsko lifting masažo, 

radiofrekvenco in cryo terapijo) s pomlajevalnimi preparati za povrnjen volumen ter 

popoln lifiting efekt.

100,00 EUR

IPL - Odstranjevanje aktivnih aken (15 min) Nega vsebuje: površinsko čiščenje, encimski piling, IPL-blue. 25,00 EUR

IPL - Fotopomlajevanje (15 min) Nega vsebuje: površinsko čiščenje, encimski piling, IPL-yellow. 25,00 EUR

Diamantni piling (30 min) Nega vsebuje: površinsko čiščenje, encimski piling, diamantni piling. 30,00 EUR

Philings - microneedling (75 min)
Kozmetični postopek pomlajevanja, pri katerem z drobnimi iglicami vtiramo v kožo 

specialne serume ter s tem spodbudimo kožo, da začne proizvajati  nov kolagen.
100,00 EUR

IRI Pen - gube/ustnice 1ml (70 min) - PRVI OBISK
Brezigelna aplikacija hialuronskega polnila pod kožo za zapolnitev gubic ali povečanje 

volumna ustnic.
339,00 EUR

IRI Pen - gube/ustnice 1ml (60 min) - NADALJNJI OBISK 199,00 EUR

Philings - plasma pen (60 min) Tretma za dvigovanje zgornje veke 100,00 EUR

 

PERMANENTNI MAKE UP

Ustnice - obroba s polnim senčenjem (180 min) 350,00 EUR

Eyeliner - črta spodaj / zgoraj (120 min) 200,00 EUR

Obrvi - senčenje Powder brows (120 min) 170,00 EUR

Obrvi - dlačice in senčenje (120 min) 190,00 EUR

Japonsko vrisovanje obrvi - Microblading (120 min) 170,00 EUR

Phiremoval (60 min) Odstranjevanje  permanentnega makeupa 50,00 EUR

Philaser Odstranjevanje tattoojev, cena variira od velikosti 20,00 - 250,00 EUR

Posvet
Posvet za posamezni tretma (V kolikor se stranka odloči za tretma, se znesek upošteva v ceni 

storitve)
30,00 EUR

 

NEGA OBRVI IN TREPALNIC

Oblikovanje obrvi (10 min) 8,00 EUR

Barvanje trepalnic / obrvi (15 min) 8,00 EUR

Podaljševanje svilenih trepalnic 1 na 1 (120 min) 50,00 EUR

Dopolnitev svilenih trepalnic do 4 tedne (90 min) 38,00 EUR

Dopolnitev svilenih trepalnic do 3 tedne (75 min) 33,00 EUR

Podaljševanje svilenih volumenskih trepalnic (130 min) 65,00 EUR

Dopolnitev volumenskih trepalnic do 4 tedne (100 min) 48,00 EUR

Dopolnitev volumenskih trepalnic do 3 tedne (85 min) 43,00 EUR

Elleebana vihanje trepalnic (50 min) 33,00 EUR

Elleebana vihanje trepalnic z barvanjem (60 min) 38,00 EUR

Oblikovanje obrvi s kano (30 min) 25,00 EUR

 

NEGA ROK IN NOG

Klasična / ruska manikura (30 min) Nega zajema oblikovanje nohtov, masažo dlani in lakiranje. 20,00 EUR

Gel lak (30 min) 25,00 EUR

Refil gel lak (50 min) 27,00 EUR

Gelirani nohti (podaljševanje nohtov) (120 min) Podaljševanje naravnih nohtov s šablono in gelom. 33,00 EUR

Refil geliranih nohtov (90 min) 30,00 EUR

Klasična pedikura - z navadnim lakom (60 min)
Nega nog zajema: kopel, piling, odstranitev odmrle kože na stopalih, ureditev nohtov in 

obnohtne kožice, masaža stopal in lakiranje nohtov s klasičnim lakom.
28,00 EUR

Klasična pedikura - z gel lakom (70 min)
Nega nog zajema: kopel, piling, odstranitev odmrle kože na stopalih, ureditev nohtov in 

obnohtne kožice, masaža stopal in lakiranje nohtov s permanentnim lakom.
42,00 EUR

Medicinska pedikura (60 min)

Nega nog zajema: kopel, piling, odstranitev odmrle kože na stopalih, ureditev nohtov in 

obnohtne kožice, saniranje vraščenega nohta, otiščancev in kurjega očesa ter masažo 

stopal.

32,00 EUR
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Gel lak noge (30 min) 20,00 EUR

IPL - Odstranjevanje glivic na nohtih / stopalih (10 min) 22,00 EUR

Sponka za vraščen noht (30 min) 25,00 EUR

Nohtna protetika (30 min) Nanos protetike na 1 noht. 20,00 EUR

 

NEGA TELESA

VACUSLIM 48 (60 min)
Revolucionarna metoda hujšanja in zmanjševanja odvečnih obsegov - učinek v 30 

minutah! Zajema nanos ativnih učinkovin in povijanje v vreči ter anticelulitno masažo.
38,00 EUR

Peel-off drainage tretma (60 min)
Pospeši izločanje maščob, vode in toksinov iz telesa. Zajema: piling, peel off masko ter 

anticelulitno masažo
38,00 EUR

Piling telesa (20 min) 22,00 EUR

 

NEGA ZOB

Beljenje zob Pearlsmile (21 min) 60,00 EUR

Beljenje zob Pearlsmile (42 min) Intenzivno beljenje zob. 90,00 EUR

 

OBLIKOVANJE TELESA

Vakumska kavitacija (60 min) Vključuje vakumsko kavitacijo in strojno limfno drenažo. 40,00 EUR

Vakumska anticelulitna masaža (60 min) Vključuje radialno endotermno terapijo in ročno anticelulitno masažo. 40,00 EUR

Vakumska radiofrekvenca (60 min) Zajema radiofrekvenco, cryo terapijo in firming masažo. 40,00 EUR

Cryolipoliza  - (45 min)

Neinvaziven postopek, ki trajno odstranjuje maščobne celice na želenih predelih telesa. 

Postopek maščobo zamrzne, s čimer se povzroči razpad maščobnih celic in njihovo 

naravno izločanje.

50,00 EUR

Cryolipoliza  - (90 min)

Neinvaziven postopek, ki trajno odstranjuje maščobne celice na želenih predelih telesa. 

Postopek maščobo zamrzne, s čimer se povzroči razpad maščobnih celic in njihovo 

naravno izločanje.

80,00 EUR

Maderoterapija  (30 min)

Masaža z lesenimi valjčki. Priporoča se za odpravo celulita, za odpravo toksinov iz 

telesa, za odpravo maščob in zmanjšanje obsega, za boljši tonus kože, za oblikovanje in 

dvigovanje zadnjice.

30,00 EUR

Maderoterapija  (45 min)

Masaža z lesenimi valjčki. Priporoča se za odpravo celulita, za odpravo toksinov iz 

telesa, za odpravo maščob in zmanjšanje obsega, za boljši tonus kože, za oblikovanje in 

dvigovanje zadnjice.

40,00 EUR

Strojna limfna drenaža (30 min) 20,00 EUR

Elektrostimulacija mišic (30 min) 20,00 EUR

Green plate (20 min) 20,00 EUR

 

IPL - TRAJNO ODSTRANJEVANJE DLAK

Predel obraza 29,00 EUR

Prsa 39,00 EUR

Trebuh 39,00 EUR

Okoli bradavičk 29,00 EUR

Celoten sprednji del 59,00 EUR

Bikini linija 29,00 EUR

Brazilka 39,00 EUR

Zgornji predel hrbta / ledveni predel hrbta 39,00 EUR

Cel hrbet 59,00 EUR

Črtica pod popkom 29,00 EUR

Noge do kolen 49,00 EUR

Cele noge 69,00 EUR
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Zadnjica 39,00 EUR

Roke do komolca               39,00 EUR

Cele roke 59,00 EUR

Pazduhe 29,00 EUR

 

DEPILACIJA Z VOSKOM / SLADKORNO PASTO

Noge - delno 20,00 EUR

Noge - cele 30,00 EUR

Roke - delno 15,00 EUR

Roke - cele 20,00 EUR

Pazduhe            15,00 EUR

Mali bikini 15,00 EUR

Veliki bikini 20,00 EUR

Hrbet 25,00 EUR

Moška prsa 25,00 EUR

Trebuh črtica 5,00 EUR

Brčice ali brada 10,00 EUR

Brčice in brada 15,00 EUR

Brazilska depilacija 25,00 EUR

 

PROGRAMI ZA PARE - ROMANTIČNE KOPELI

Medena kopel (120 min)
Paket vključuje razvajanje v prostoru z jacuzzijem in parno savno, medeno kopel, solni 

piling ter sadje in čaj.
75,00 EUR

Medena kopel z masažo (150 min) Paket vključuje dodatno še 30-minutno medeno masažo v dvoje. 110,00 EUR

Čokoladne sanje (120 min)
Paket vključuje razvajanje v prostoru z jacuzzijem in parno savno, penino 0,75l in 

čokoladni fondue s sadjem.
75,00 EUR

Čokoladne sanje z masažo (150 min) Paket vključuje dodatno še 30-minutno masažo v dvoje s čokoladnim oljem. 110,00 EUR

Tropski raj (120 min)
Paket vključuje razvajanje v prostoru z jacuzzijem in parno savno, penino 0,75l in 

dve sadni kupi.
75,00 EUR

Tropski raj z masažo (150 min) Paket vključuje dodatno še 30-minutno masažo v dvoje. 110,00 EUR

Paradiso prestige (120 min)

Paket vključuje razvajanje v prostoru z jacuzzijem in parno savno, prestižno kopel s 24-

karatnim zlatom, penino z 22-karatnimi zlatimi lističi, sladko presenečenje ter romantično 

vzdušje ob glasbi v soju sveč.

100,00 EUR

Paradiso prestige z masažo (180 min) Paket vključuje dodatno še edinstveno 50-minutno zlato masažo s 24-karatnim zlatom. 180,00 EUR

Sanjski zmenek (180 min)
Paket vključuje razvajanje v dišeči kopeli in parni savni ter romantično kosilo ali večerjo s 

4-mi hodi v a la carté restavraciji Paradiso.
110,00 EUR

Doplačilo za vsako dodatno uro 20,00 EUR

Doplačilo za dodatno osebo 10,00 EUR

 

PORJAVITEV KOŽE - SPRAY TAN THAT'SO

Obraz in dekolte 10,00 EUR

Obraz, dekolte in roke 12,00 EUR

Obraz, dekolte, roke in 1/2 hrbet 15,00 EUR

Obraz, dekolte, roke, trebuh in hrbet 17,00 EUR

Noge 15,00 EUR

Celo telo 28,00 EUR

SOLARIJ (1 min) 0,90 EUR
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