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Kvalifikovaný tým Spa managera Kamila Trmala, který prošel intenzivním tréninkem pod vedením paní 

Fatimy Diagany-Schultes z Diagana Day Spa, je připraven Vám pomoci s výběrem té nejvhodnější pro-

cedury právě pro Vás - dokonalé elixíry a spa procedury Vás přenesou do světa relaxace. Exotické oleje 

a příjemné vůně karibských květin tiaré, jemná vůně lilí nebo čistá bourbon vanilka se postarají o péči 

duše a všech smyslů. Všechny hýčkající elixíry obsahují aktivní přísady z exotických rostlin, květin a ovoce 

a jsou doplňovány čerstvými ingrediencemi jako je ananas, papája, salátová okurka a jsou vždy vytvořeny 

pro určitý typ pokožky. Vlastní procedury v Pure Spa včetně procedur v Couple treatment room jsou 

jedinečným zážitkem!

Pure Spa je otevřeno denně od 9 do 21 hodin.
Health Club je otevřen denně od 7 do 22 hodin.
Pro rezervace, prosím, volejte +420 234 634 670 nebo zašlete e-mail na: purespa@palaishotel.cz
Online rezervace na www.palaishotel.cz

5 luxusních treatment 
rooms nabíz í
•	 Soft pack systém

•	 Hammam lůžko

•	 Couple treatment room

•	 2 treatment rooms

Health Club
•	 Fitness

•	 Sauna

•	 Pára

•	 Whirlpool

•	 Aroma sprcha

Luxusní  Pure Spa  
nabíz í  š i rokou řadu 
procedur
•	 Obličejové procedury

•	 Peelingy

•	 Procedury celého těla

•	 Procedury částí těla

•	 Tělové zábaly

•	 Exkluzivní procedury v Couple treatment room

•	 Unikátní „Free Floating“ v Soft pack systému

Každý den je něčím zvláštní .  Jen jeden den je 
však výj imečný. DEn V PUrE SPA.
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obl ičejové procedury peel ingy

St.  Barth pureness – Luxusní  ošetření  plet i  
a dekoltu,  doplněné masáží  rukou, chodidel  
nebo hlavy
Oddejte se rozkoši při mimořádně jemné masáži obličeje a dekoltu, doplněné masáží rukou, chodidel nebo hla-

vy; dle Vašeho výběru. Vychutnejte si čerstvé vůně přírodních směsí, které Vám dají připomenout pestrou paletu 

karibského ovoce. Tato dokonale zklidňující a hýčkající procedura Vás přivede do stavu naprostého uvolnění. 

Čistě přírodní produkty té nejvyšší kvality s vysokým množstvím vitamínů a minerálů zajistí dokonalé vyčištění 

a podpoří přirozenou obnovu Vaší pleti. Vaše pleť bude svěží, jemná a rozzářená. 60 minut

Pure herbal  – Zaži j te zbrusu nový způsob  
re laxace díky léčivému a osvěžuj íc ímu účinku  
vybraných byl in
Už před začátkem masáže jsou tělo a mysl hýčkány lahodnou vůní bylinných výtažků – pečlivě připravené 

směsi vybraných bylin vzácně se vyskytující kořeny a neobvyklé květiny. Po jemném vyčištění bude vaše 

pleť nejprve zvlhčena, pak potřena jemnými teplými oleji a nakonec masírována dvěma speciálními masáž-

ními razítky, která se pohybují současně po pleti celého obličeje. Po této kúře vypadá Vaše pleť viditelně 

lépe, je jemná a má hluboce zrelaxovaný vzhled. 60 minut

St .  Barth f reshness – relaxační  ošetření  plet i 
a dekoltu s použit ím čerstvého exotického ovoce, 
doplněné masáží  rukou, chodidel  nebo hlavy
nechte se unést do světa naprosté relaxace a uvolnění při dokonale uklidňujícím ošetření obličeje a dekol-

tu, doplněné masáží rukou, chodidel nebo hlavy; dle Vašeho výběru. Účinek působení přírodních produktů 

té nejvyšší kvality z řady péče o pleť s vysokým obsahem přírodních vitamínů a minerálů je navíc umoc-

něno použitím čerstvého exotického ovoce. Ovocné vůně a jemné přípravky s nádechem Karibiku Vás 

přenesou do světa exotiky. Vaše pleť bude viditelně jemnější, mladší a rozzářená. Vyživující masáž rukou 

luxusními přípravky s vůní čisté vanilky, jemné lilie nebo karibské orchideje tiaré dovrší Váš mimořádný 

relaxační zážitek. 90 minut

Sea-salt  body peel ing – Hloubkově čist íc í  
peel ing s mořskou sol í
Provoněná směs mořské soli a exotických olejů důkladně odstraňuje odumřelé kožní buňky,  

mineralizuje a dokonale čistí a osvěžuje Vaši pokožku. Výsledkem je sametově hebká a hluboce 

vyčištěná pleť.  30 minut

St .  Barth softness – Uvolňuj íc í  tě lový peel ing 
s kokosovým olejem a papájou
relaxační peelingová masáž pro hladkou, sametově vyhlazenou pleť. Ovocné enzymy obsažené 

v čerstvé papáji v kombinaci s přírodním jogurtem a speciální směsí jemného mořského písku obo-

haceného minerály dokonale a jemně odstraní odumřelé částečky kůže. Po odstranění peelingu 

následuje závěrečné ošetření pleti přírodním kokosovým olejem, jehož cenné výživné látky jsou oprav-

dovým balzámem pro tělo. Vaše pleť bude jemná a hladká jako nikdy předtím. Ideální jako příprava 

pleti pro dlouhotrvající opálení. 30 minut

Kávový peel ing
Tato procedura je zážitkem nejen pro tělo samotné, ale i pro Vaše smysly. Kávový peeling velmi pozitivně 

stimuluje krevní oběh a mysl. Dokonale očistí pokožku a zbaví Vaše tělo nežádoucích šupinek a staré kůže. 

Použité přípravky – mandlový olej a mletá káva – dodají tělu potřebné vitamíny, minerály a tolik potřebné 

antioxidanty. Plně zregeneruje unavenou a vysušenou pokožku. 30 minut

Peelingy jsou ideálním přípravkem pro masáže těla a zábaly.

60 min 2.190 Kč

30 min 1.290 Kč

30 min 1.290 Kč

60 min 2.590 Kč

90 min 3.290 Kč

30 min 1.290 Kč
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procedury celého těla procedury pro jednot l ivé část i  tě la

klasická masáž – relaxace těla i  duše
Klasická masáž pozitivně ovlivňuje prokrvení tkání, odstraňuje zplodiny látkového metabolismu, normalizuje 

svalový tonus a zlepšuje kloubní pohyblivost. Pomáhá zvyšovat celkovou tělesnou i duševní kondici, 

napomáhá při regeneraci sil, odstraňuje únavu a pozitivně ovlivňuje psychický stav. Použití luxusních olejů 

a jejich vůně zajistí nevšední zážitek pro všechny smysly. 50 nebo 90 minut

Pure fruit and spice – Zážitek pro všechny smysly
Dopřejte si naprosto neobvyklý a luxusní zážitek ve světě vůní. Pro tuto masáž připravíme speciální masážní 

razítka napuštěná mandlovým olejem a naplněná citrusovými plody, kokosem a exotickým kořením. Po zvlhčení 

Vašeho těla jemně nahřátými oleji nastoupí speciální technika masáže těmito vonnými razítky. Blokády svalů 

se jemně uvolňují a Vaše tělo startuje samoléčebný systém. Budete odcházet s fascinujícím pocitem a Vašimi 

razítky, kterými si ještě doma můžete připomenout tento nevšední zážitek. 60 minut

Pure spa stone inf in i ty – Př í l iv  energie a totální 
re laxace s horkými lávovými kameny
Stone Infinity je neobvyklý a fascinující druh masáže, kombinující relaxační masáž s uklidňujícími dotyky 

horkých lávových kamenů. Vůně exotických olejů dodá Vašemu zážitku nový rozměr. Při Stone Infinity 

masáži pocítíte okamžitou relaxaci, klid a příliv nové energie. Vaše svaly budou pružnější a dojde ke 

stimulaci samoléčebných energií. nechte se unést za hranice všedních dnů a dopřejte balzám a fascinující 

zážitek svému tělu i duši. 60 nebo 90 minut

St .  Barth harmony – nechte své tělo hýčkat
Dopřejte si uvolňující a jemnou masáž těla s luxusními kosmetickými produkty, zaměřenými individuálně 

na potřeby Vaší pokožky. Vyberte si přírodně čistý, jemně nahřátý kokosový olej pro intenzivní výživu 

suché pokožky nebo za studena lisovaný avokádový olej pro regeneraci a podporu obnovy citlivé pleti. 

nebo snad dáte přednost směsi břečťanovému gelu s mentolovým olejem pro osvěžení a zpevnění 

Vaší pokožky? Pro dokonalé završení Vašeho zážitku Vás budeme hýčkat vůněmi z Karibiku. Vyberte 

si své oblíbené tělové mléko s avokádovým olejem a vůní čisté vanilky, jemné lilie nebo karibské 

orchideje tiaré. 75 minut

Pure spa back treatment
nechte se hýčkat vonnými exotickými oleji, které vlivem uklidňujícího účinku různých masážních technik 

rychle prostupují do vaší pokožky. Tato masáž důsledně uvolňuje šíji, krční a zádové svaly. Po této masáži 

pocítíte okamžitou úlevu a celkovou relaxaci. Budete se cítit jako znovuzrození. 30 minut

Business break – Uvolnění  tě la i  mysl i
Uvolněte své tělo a pročistěte svou mysl po náročném dni či před důležitým jednáním. Tato masáž podporuje 

prokrvení pokožky hlavy, uvolňuje krční svaly a blokády na zadní straně hlavy. Díky stimulaci hlavních akupre-

surních bodů pocítíte okamžitou úlevu, celkovou relaxaci a nový příliv energie. 30 minut

Hot stone exper ience – Př í l iv  energie a totální 
re laxace s horkými lávovými kameny
Dopřejte si mimořádnou relaxaci Vašeho těla i mysli. Vynikající masáž zad, podpořená uklidňujícími dotyky 

horkých lávových kamenů a zakončená hýčkající masáží Vašich chodidel Vás přenese do světa totální 

relaxace a naplní Vás pocitem znovunabyté energie. 30 minut

St .  Barth s l imness –  
Zešt íh lu j íc í  a uvolňuj íc í  masáž nohou
Pro rychlou úlevu a relaxaci po dlouhém sezení nebo stání, po dlouhém letu nebo jednoduše pro báječný 

pocit z pěkných štíhlých nohou. Břečťanový gel má vynikající zpevňující účinky a stimuluje lymfatický 

systém, čímž odstraňuje blokace a odvádí zadržovanou vodu. Mentol a kafr povzbuzují mikro-cirkulaci, 

osvěžují a revitalizují unavené nohy. Pro dokonalé završení Vašeho zážitku Vás budeme hýčkat vůněmi 

z Karibiku. Vyberte si své oblíbené tělové mléko s avokádovým olejem a vůní čisté vanilky, jemné lilie nebo 

karibské orchideje tiaré. 30 minut

Pure spa foot exper ience –  
Dopřejte svým nohám odpočinek!
Vaše nohy si zaslouží luxus! nechte se hýčkat provoněnými teplými ručníky, revitalizujícími kame-

ny, exotickými krémy a oleji a speciální masážní technikou. Vaše nohy zažijí fascinující pocit úlevy 

a osvěžení. 35 minut

50 min
nebo 90 min

1.790 Kč
2.990 Kč

30 min 1.190 Kč

30 min 1.190 Kč

30 min 1.490 Kč

35 min 1.190 Kč

60 min 3.690 Kč

75 min 2.690 Kč

30 min 1.190 Kč

60 min
nebo 90 min

2.190 Kč
3.290 Kč
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tě lové zábaly jedinečný zážitek ve dvou

St.  Barth elast ic i ty – Vypínací  tě lový zábal  s j í lem 
a pyré z okurky nebo ananasu
Intenzivní péče o tělo pro zpevnění a zlepšení kvality pokožky díky vzácným minerálům a přírodním vita-

mínům obsaženým v jílu a pyré z čerstvého ananasu nebo okurky. Břečťan, mentol a kafr zpevňují a revi-

talizují Vaši pokožku, zatímco zastudena lisovaný avokádový olej jí dodává potřebné živiny. Výsledkem je 

viditelně hladší, zpevněná a vypjatá pokožka. 45 minut

St .  Barth sensat ion – Luxusní  tě lový zábal  s roz-
mazluj íc í  re laxační  masáží
nechte se unést do světa vůní a relaxace. Tento uvolňující tělový zábal dodá Vaší pokožce vláčnost a je 

zážitkem pro všechny Vaše smysly. Vyberte si svou oblíbenou vůni: čistou vanilku, jemnou lilii nebo karib-

skou orchidej tiaré. Hedvábná krémová maska bude jemně nanesena na celý povrch Vašeho těla a během 

působení zásobí Vaši pokožku důležitými živinami a lipidy z vysoce kvalitních přírodních olejů. Intenzita 

působení tělového zábalu bude na závěr ještě zvýšena hýčkající a uvolňující masáží Vašeho těla. Vaše 

pokožka bude viditelně vitalizovaná a hedvábně hladká. 60 minut

Exkluzivní “Free Floating” v Soft pack systemu – 
Ukl idňuj íc í  pocit  bezt íže!
Dopřejte si nový zážitek totální relaxace! nechte své tělo vznášet se v Soft packu – vodním lůžku s pří-

jemnou teplotou. na celé tělo Vám nejprve naneseme masku a poté Vás jemně zabalíme do speciální 

Soft pack fólie. Pak už se můžete jen jemně pohupovat a relaxovat. Příjemná hudba, ztlumená svět-

la a pocit beztíže… Zaručujeme maximální efektivitu a uvolnění. Doporučujeme masku odpovídající 

vašim osobním potřebám. Můžete si zvolit mezi jednu z PUrE SPA masek - relaxační, Vitalizační, 

Detoxikační, Liftingová. 45 minut

Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme před tělovými zábaly nejdříve 

absolvovat peeling a nebo následnou hydratační kúru.

Pure  Spa Couple  t reatment  exper ience – 
jed inečný  záž i tek  v  páru

Tento speciální balíček začíná peelingovou procedurou St. Barth Sofness a následně 
pokračuje příjemnou masáží St. Barth Sensation.

St. Barth SoftneSS – uvolňující tělový Peeling S KoKoSovým ole-
jem a PaPájou

nejdříve Vám nabídneme uvolňující tělový peeling ST BArTH SOFTnESS. Peelingová směs je připravena 

z čerstvé papaji, přírodního jogurtu, mořského písku a kokosového oleje. Po peelingové masáži bude Vaše 

pokožka sametově hladká a připravena přijmout veškeré výživné látky z následujícího tělového zábalu

St. Barth SenSation – luxuSní tělový záBal S relaxační maSáží

Jedná se o úžasný tělový zábal s hýčkající relaxační masáží, který dodá Vaší kůži vláčnost a bude zážitkem 

pro všechny Vaše smysly. Můžete si zvolit oblíbenou vůni – bourbon vanilla, květina Tiaré nebo jemná lilie. 

Vaše pokožka bude viditelně vitalizovaná a hedvábně hladká po celém povrchu těla.

120 minut – čistý čas procedur (přestávka na osprchování mezi jednotlivými procedurami není zahrnuta)

tento balíček také obsahuje exkluzivní dárek ligne St. Barth. 

* pro 2 osoby

45 min 1.490 Kč

60 min 2.290 Kč

45 min 1.490 Kč
120 min 7.990 Kč*
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jedinečný zážitek ve dvou

Klasická masáž
Klasická masáž kladně ovlivňuje prokrvení tkání, odstraňuje zplodiny látkového metabolismu, normalizuje 

svalový tonus a zlepšuje kloubní pohyblivost. Pomáhá zvyšovat celkovou tělesnou i duševní kondici, napomáhá 

při regeneraci sil, odstraňuje únavu a pozitivně ovlivňuje psychický stav.  50 nebo 90 minut

St .  Barth harmony – Hýčkaj íc í  masáž těla
Dopřejte si uvolňující a jemnou masáž těla s luxusními kosmetickými produkty, zaměřenými individuálně 

na potřeby Vaší pokožky. Vyberte si přírodně čistý, jemně nahřátý kokosový olej pro intenzivní výživu 

suché pokožky nebo za studena lisovaný avokádový olej pro regeneraci a podporu obnovy citlivé pleti. 

nebo snad dáte přednost směsi břečťanovému gelu s mentolovým olejem pro osvěžení a zpevnění 

Vaší pokožky? Pro dokonalé završení Vašeho zážitku Vás budeme hýčkat vůněmi z Karibiku. Vyberte 

si své oblíbené tělové mléko s avokádovým olejem a vůní čisté vanilky, jemné lilie nebo karibské 

orchideje tiaré. 75 minut

Pure Spa Stone Inf in i ty – Př í l iv  energie a totální 
re laxace s horkými lávovými kameny
Stone Infinity je neobvyklý a fascinující druh masáže, kombinující relaxační masáž s uklidňujícími  

dotyky horkých lávových kamenů. Vůně exotických olejů dodá Vašemu zážitku nový rozměr. Při Stone  

Infinity masáži pocítíte okamžitou relaxaci, klid a příliv nové energie. Vaše svaly budou pružnější a dojde ke 

stimulaci samoléčebných energií. nechte se unést za hranice všedních dnů a dopřejte balzám a fascinující 

zážitek svému tělu i duši. 60 nebo 90 minut

HEALTH CLUB

Pro prodloužení Vaší relaxace po proceduře v PUrE SPA doporučujeme navštívit náš Health Club a využít 

whirlpool, saunu, páru a aroma sprchu. 

ExkLUZivní “FrEE FLoATing” v SoFT PACk SySTÉmU – UkLidňUjíCí PoCiT BEZTížE!

Zakončete svou proceduru zážitkem totální relaxace! nechejte své tělo vznášet se v Soft Pack na vodě 

s příjemnou teplotou, aniž byste přišli do styku s vodou. Maximální relaxace a odstranění stresu. Ke každé 

proceduře nabízíme toto 30-minutové využití Soft packu za zvýhodněnou cenu.

LignE ST. BArTH BoUTiqUE

Oblíbili jste si některé z produktů Ligne St. Barth? Hledáte hezký dárek?

Přírodní kosmetiku Ligne St. Barth je možné zakoupit v Pure Spa boutique – první a jediný Ligne St. Barth 

boutique v Praze. Kosmetické přípravky Ligne St. Barth jsou výbornou volbou pro dosažení sametově 

jemné a mladistvé pleti a stimulaci všech smyslů. Mají lehkou a jemnou konzistenci, nejsou mastné, 

propůjčují pleti příjemný pocit a jejich delikátní vůně vás přenesou do karibského světa.

•	 nejsou testovány na zvířatech 

•	 všechny výrobky jsou dermatologicky a toxikologicky testovány 

•	 všechny produkty jsou vhodné pro všechny druhy pokožky

doplňková nabídka

* pro 2 osoby

50 min
nebo 90 min

3.490 Kč*
5.890 Kč*

75 min 5.390 Kč*

60 min
nebo 90 min

4.390 Kč*
6.590 Kč*
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jak používat lázně jak používat lázně

oBjEdnÁní LÁZní

Abychom mohli co nejlépe vyhovět vašim přáním, prosíme, abyste se objednali předem. (Externí 

objednávky laskavě potvrďte kreditní kartou.)

PŘíCHod do PUrE SPA

Do Pure Spa se laskavě dostavte alespoň 15 minut před začátkem procedury, abyste se mohli seznámit 

s prostory lázní a vychutnat si šálek čerstvě připraveného čaje. Dodržujeme čas začátku a konce procedur, 

abychom nezdržovali naše další hosty.

ZdrAvoTní STAv

Prosíme, informujte nás v případě, že trpíte vysokým krevním tlakem, srdečními či jinými tělesnými prob-

lémy či chorobami, případně, že jste těhotná, abychom vám mohli doporučit speciálně přizpůsobené 

procedury.

oBLEČEní do LÁZní

K dispozici jsou ručníky, koupací pláště a nazouvací boty. Hostům našeho hotelu doporučujeme použít 

koupací pláště a nazouvací boty z hotelového pokoje. V našich šatnách naleznete šampón, vlasový kon-

dicionér a sprchový gel. Doporučujeme vzít si pod koupací plášť spodní prádlo nebo plavky. K dispozici 

je samozřejmě jednorázové pánské i dámské prádlo. naše terapeuty žádáme, aby vás během procedur 

odpovídajícím způsobem zakryli. (Přístup do fitness zóny bez sportovního oblečení není dovolen. Ideálním 

sportovním oblečením je tričko a pohodlné kalhoty či kraťasy a tenisky.)

SAUnA A PArní LÁZEň

Pure Spa je vybaveno saunou a parní lázní. Toto zařízení se nachází v podzemním podlaží. Před použitím 

sauny či parní lázně pamatujte na odpovídající příjem tekutin a zvažte svůj zdravotní stav. V odpočinkové 

zóně se nezapomeňte zakrýt ručníkem či koupacím pláštěm.

Po SkonČEní ProCEdUr

Po skončení procedur je nezbytné vypít odpovídající množství vody nebo čaje. než budete pokračovat 

v relaxačních procedurách, dejte si pauzu a naplno si užijte pobytu v našich lázních.

dĚTi

Děti od 12 jsou v našich lázních vítány v doprovodu dospělé osoby denně od 9,00 do 21,00. Prosíme, 

nezapomínejte, že jste zodpovědní za dobrou pohodu svého dítěte a že by vaše děti měly brát ohled na 

ostatní hosty.

STornovACí PoPLATEk

Berte laskavě v úvahu fakt, že pokud zrušíte procedury méně než 12 hodin před dohodnutým termínem, 

účtujeme 50% ceny procedur. Platnost rezervace končí 15 minut po dohodnutém termínu. nepřijdete-li 

včas, bude doba procedur odpovídajícím způsobem zkrácena. Účtována však bude plná cena. Hosté, 

kteří budou mít zpoždění delší než 15 minut nebo se bez předchozího zrušení rezervace nedostaví vůbec, 

uhradí proceduru v plné výši.

PŘíPrAvA

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme pánům, aby se v den kosmetické úpravy obličeje oholili. 

naopak dámy by si neměly bezprostředně před prováděním peelingu či jiných kosmetických procedur 

holit nohy.

CEnnoSTi

Doporučujeme vám, abyste si své cennosti uložili do trezoru na naší recepci. Za vaše cennosti a peníze 

v žádném případě neručíme.

LÁZEňSkÁ ETikETA

Pro zachování poklidné atmosféry vás prosíme, abyste vypnuli své mobilní telefony a jiná elektronická 

zařízení. Lázně PUrE SPA jsou nekuřáckou zónou, konzumace alkoholických nápojů není dovolena. Vedení 

hotelu si vyhrazuje právo odepřít vstup do lázeňské zóny hostům, kteří nejsou odpovídajícím způsobem 

oblečeni nebo se chovají nevhodně.

dÁrkovÉ PoUkÁZky

Chtěli byste při nějaké významné příležitosti, jako jsou Vánoce či narozeniny, obdarovat někoho ze svých 

přátel a blízkých? Máme pro vás perfektní dárek! Prostě nabídněte relaxaci...

jEdnodEnní A víCEdEnní BALíČky

nabízíme široký výběr spa balíčků v sekci Pure Spa víkend pro ni i pro něho a bude nám potěšením 

zajistit pro vás individuální lázeňské akce s ohledem na vaše přání.
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