
Időpont egyeztetés, bejelentkezés a Spa recepción.

Szeretettel várjuk!

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

A masszázsokat, wellness kezeléseinket, felnőtt vendégeink (18+,)  

vehetik igénybe, kizárólag saját felelősségükre.

 Kérjük, a masszázsok ellenjavallatairól tájékozódjanak a Spa recepción.

2021.12.01 -tő érvényes.

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

KÜLÖNLEGES DAY SPA  
AJÁNLATAINK

MEDICAL WELLNES  
SZOLGÁLTATÁSOK

FÜRDŐK

PRIVÁT SPA

60 perc  19 900 Ft / 2 fő

Felejthetetlen kényeztetést nyújt Önnek és párjának, egy külön erre a 
masszázsra kialakított helyiségben. Az olajos masszázst megelőzően 
közösen élvezhetik az aromafürdő, a rózsaszirmok és a mellé kínált pohár 
pezsgő, vagy bor nyújtotta élményeket.

(páros fürdőzés 30 perc + páros aroma masszázs 30 perc)

VITAL LUXURY DAY SPA

120 perc  26 900 Ft

Igazi komplex luxuscsomag. Valódi kényeztetés, melynek köszönhetően 
tetőtől talpig megszépülhet, energiával töltődhet fel és végre úgy 
érezheti, hogy szinte kicserélték!

(20 perc Hydroxeur aromafürdő, 60 perc Kelet varázsa masszázs rituálé, 40 
perc luxury Beauty kezelés)

FEKETE ARANY

50 perc  16 500 Ft

A felső testre kiterjedő masszázs során hévízi gyógyiszapot viszünk fel a 
vendég testére, amelyet folyamatos masszázzsal dolgozunk el a bőrön. A 
vendégnek nem csak a bőre újul meg, és a szervezete frissül fel, hanem 
a gyógyiszap ásványi anyagokba gazdag hatását is kiélvezheti. A kezelés 
végeztével a hatást iszapfürdővel kombináljuk.

( 20 perc iszapfürdő, 30 perc hévízi gyógyiszap masszázs)

IN VINO VERITAS - VÖRÖSBOROS FÜRDŐ

20 perc  5 600 Ft

Amikor belemerülünk egy kellemes, fűszerekkel, olajokkal és mézzel 
dúsított borfürdőbe, bőrünk új életre kel és látványosan megfiatalodik. 
A fürdőhöz ajándékba adunk egy pohár vörösbort, a jótékony hatás 
fokozása érdekében. Borkedvelőknek különösen ajánljuk!

ILLATOS HARMÓNIA

20 perc  5 200 Ft

A fürdőprogram egy illatos gyógyfüves fürdőből áll, melyhez 
finom gyógyteát is kínálunk. A meghitt hangulatról illat mécsesek 
gondoskodnak. 

GYÓGYISZAP FÜRDŐ

20 perc  7 200 Ft

Az iszapfürdő pozitív hatásai közé tartozik a méregtelenítés, 
gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapítás, egyes bőrbetegségek 
gyógyítása, valamint nőgyógyászati panaszok kezelése. A kezelés nem 
fürdőruha barát, és nem keverendő össze a gyógyiszap pakolással.

Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévízsuperior

H- 8380 Hévíz, Rákóczi u. 16-18.

Tel.: +36 83 900 126

Email: spa@bonvital.hu

Web: www.bonvital.hu

Kiértékelésre kerül:
Testzsír%, Nyugalmi anyagcsere %,
Testsúly, Vázizom %, Viszcserális zsír %, BMI.
Az értékek birtokában betekintést nyerünk szervezetünk  
fittségi – egészségi állapotába.

Vércukor mérés  500 Ft/alkalom

Vérnyomás mérés  500 Ft/alkalom

Egyéni gyógytorna 20’ 6 000 Ft

Egyéni vízitorna 20’ 5 800 Ft

Aquajogging 20’ 7 500 Ft

• EKG ( leletezés nélkül) 3 200 Ft
• OMRON testösszetétel mérés, kiértékeléssel 
 40 perc  8 800 Ft

MASSZÁZS  
SZOLGÁLTATÁSOK



KLASSZIKUS MASSZÁZSAINK RÉSZMASSZÁZSOK,  
SPECIFIKUS MASSZÁZSAINK

MASSZÁZS KÜLÖNLEGESSÉGEK - 
RITUÁLÉK

SVÉD MASSZÁZS

20 perc  5 500 Ft

A klasszikus svéd masszázs egy natúr krémmel végzett kezelés, amely a 
lábak és a hát masszázsát tartalmazza.

Masszázs ízelítőnek javasoljuk.

ILLÓOLAJOS AROMA MASSZÁZS

30 perc  8 500 Ft

A kezelés illóolajokkal történő, gyengéd masszázst tartalmaz. Az 
olajos (aroma) masszázs javallott: testi, lelki és szellemi regenerációra, 
közérzetjavításra.

30’ aroma masszázs = a lábak és a hát átmasszírozását tartalmazza –
lábon található visszér esetén nem javallott.

(A Vendég választása szerint frissítő, - nyugtató, relaxáló illóolajjal 
végzett kezelés).

SZŐLŐMAGOLAJOS EGÉSZ TEST MASSZÁZS

40 perc  11 200 Ft

A szőlőmagolajos masszázs élénkíti a bőrt, javítja a bőr felszínén a 
keringést, így tisztít és méregtelenít. A szőlőmag olaj eredményesen 
gátolja a sejtöregedést, segít megőrizni a bőr fiatalságát, üdeségét.

40’ szőlőmag olajos masszáz  a teljes test átmasszírozását tartalmazza 
(kivéve az arc-dekoltázs, illetve has masszírozását).

INTENZÍV EGÉSZ TEST MASSZÁZS

50 perc  13 600 Ft

A tökéletes ellazulás, kikapcsolódás lehetősége az egész test masszázs.
Csökkenti a fáradtságérzetet, oldja a feszültséget, lazítja a görcsös 
izmokat. Tápláló E-vitamint, és argán olajat tartalmazó masszázsolajjal 
végzett kezelés. (az arc-dekoltázs, has masszírozását nem tartalmazza).

FRISSÍTŐ LÁB-TALP MASSZÁZS

20 perc  5 600 Ft

Kényeztető masszázs a lábnak. Hatására javul a végtag vérellátása, az 
izmok, ínak, szalagok ellazulnak. Megszűnik a fáradtság érzése. A kezelés 
a talp- és az alsó lábszár izomzatának átmasszírozását tartalmazza,  
bőrpuhító és lábápoló balzsammal.

HÁTMASSZÁZS

30 perc  8 600 Ft

A hátmasszázs célja a hát, a nyak és a deréktáj izmainak lazítása, illetve 
e testrészek vérellátásának javítása. A masszázs a csípőtől a fejig terjedő 
teljes izomzat átmasszírozását tartalmazza.

TALPREFLEXZÓNA MASSZÁZS

40 perc  9 800 Ft

A lábon több tízezer idegvégződés található, ezek érintésével, 
stimulálásával a talpmasszázs hat az egész szervezetre, így a központi 
idegrendszerre, a vérkeringésre és az anyagcsere folyamatokra is. A 
reflexzóna-masszázs erősíti az immunrendszert, fájdalomcsillapító és 
feszültségoldó hatású.

GYÓGYISZAP MASSZÁZS

30 perc  11 800 Ft

A felső testre kiterjedő masszázs során hévízi gyógyiszapot viszünk fel a 
vendég testére, amelyet folyamatos masszázzsal dolgozunk el a bőrön. A 
vendégnek nem csak a bőre újul meg, és a szervezete frissül fel, hanem a 
gyógyiszap ásványi anyagokban gazdag hatását is kiélvezheti.

MANUÁL TERÁPIA

40 perc  11 800 Ft

Speciális terápiás eljárás, ami a mozgásszervi fájdalmak, az akut és 
krónikus elváltozások, valamint azok következményeinek természetes 
úton való kezelésesével foglalkozik. A kezelés során, a terapeuta egyedi, 
mobilizációs fogásokkal feloldja a merev, mozgásában beszűkült izmokat, 
ezáltal javítja a funkciót és csökkenti a fájdalmat.

VITÁL TALPKEZELÉS- GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

50 perc  13 900 Ft

Olyan teljes ellazulást nyújtó kezelés, melynek során talpmasszázsunkat 
egy gyógynövényes lábfürdő koronázza meg.

KELETI BAMBUSZ MASSZÁZS

40 perc  12 500 Ft

A Bambusz masszázs a legegzotikusabb kezelések egyike. A masszázs 
során növényi olajat használva, minden testrészre meghatározott 
méretű bambusz rudakat használnak, a megfelelő nyomás érdekében.  
A bambusz masszázs javítja az energetikai blokádokat a testben. 
Serkenti a vérkeringést és a nyirokrendszer működését, csökkenti 
az izomfeszültségeket. Speciális mozdulatoknak és eszközöknek 
köszönhetően a mély izmokat is alaposan megdolgozza.

KELET VARÁZSA MASSZÁZS RITUÁLÉ

60 perc  15 300 Ft

A mesés kelet fűszeres olajai különleges meditatív állapotba varázsolják. 
A rituálé gyógynövényes pindával, meleg fűszeres olajjal végzett  
egész testre kiterjedő kényeztető kezelés a régi, távol-keleti kultúra 
hagyománya. A kellemes érzet fokozása érdekében a pindával 
kezelt testfelületet a masszőr meleg fűszeres olajokkal, lassú simító 
mozdulatokkal nyugtatja.


