
 

 

CENIK STORITEV

Wellness center Amalija
in

Medicinski center Valetuda



 

WELLNESS TRETMAJI S PODPISOM 

RIMSKIH TERM (Hišne masaže)    
Masaža “Valetuda” (90 min)  89 €

(glineni piling celotnega telesa, zvočna kopel s tibetansko skledo, masaža 
stopal in rok z voskom organske sveče ter masaža celotnega telesa in 
obraza z razstrupljevalnim oljem)

Masaža “Dotik Slovenije” (75 min)  75 €

(solni piling in obloga iz alg, masaža celotnega telesa in obraza s 
šentjanževim/šipkovim oljem)

Rimska masaža (60 min)  65 €

(zvočna kopel, masaža celotnega telesa in obraza z olivnim oljem)

Zlata Rimljanka (60 min)  65 €

(masaža telesa in obraza s šipkovim oljem z delci čistega zlata, nega 
dlani z negovalno peno)

Zlato razvajanje (100 min)  110 €

(masaža telesa in obraza s šipkovim oljem z delci čistega zlata 40 min in 
DE LUX zlata nega obraza 60 min)

SOL OMNIBUS LUCET 
Sonce sije vsem
V sodobno zasnovanem Wellness centru Amalija, ki vas bo očaral z bogato 
ponudbo, se boste povezali z naravo, začutili bogato modrost naših prednikov 
in si povrnili življenjsko energijo. Naravne danosti zaokroža ponudba 
raznovrstnih masaž, neg telesa in obraza, unikatnih kopeli v mističnem 
ambientu Historičnega termalnega templja, bazenov, zasnovanih po vzoru 
rimskih kopališč ter Sveta savn Varinia z notranjimi in zunanjimi savnami. 
Prijazno in strokovno osebje vam bo prisluhnilo in svetovalo pri ustvarjanju 
razvajanja posebno za vas.
V želji, da v vas prebudimo harmonijo in doživetje popolnosti, vam ponujamo 
svet, odmaknjen od resničnosti.
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MASAŽE
Masaža sprošča mišično napetost, pospešuje prekrvavitev ter ugodno 
deluje na zmanjševanje stresa in splošno duševno počutje.

Masaža z zeliščnimi snopki (60 min)  65 €

(masaža celotnega telesa in obraza z zeliščnimi snopki in zeliščnim oljem)

Masaža s toplimi kamni (60 min)  65 €

(masaža celotnega telesa in obraza s toplimi kamni)

Wellness masaža (60 min)  65 €

(masaža celotnega telesa z mandljevim oljem)

Aroma masaža (60 min)  65 €

(masaža celotnega telesa s kombinacijo različnih zeliščnih masažnih olj, 
blazinice za oči z vonjem sivke za pomiritev)

Masaža s soljo (60 min)  65 €

(masaža celotnega telesa in obraza z oljem sivke in himalajsko soljo, 
osvežitev telesa z meglico z morskimi minerali)

Vinska masaža (60 min)  65 €

(piling in masaža celotnega telesa in obraza z aromo grozdja)

Amalijina antistresna masaža (40 min)  49 €
(antistresna masaža hrbta, glave in obraza)

Aurorina masaža za lepši dan (45 min)  49 €
(poživitvena masaža celotnega telesa, skodelica zelenega čaja)
*Masaža se izvaja med 9. in 11. uro.

Wellness masaža (30 min)  39 €

(masaža hrbta in zadnjega dela nog)

Otroška masaža čokoladne sanje (20 min)  29 €

(masaža s čokoladnim oljem, sladko presenečenje)
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NEGE TELESA
Z negami telesa razvajamo vaše čute, koži vrnemo sijaj, mehkobo in prožnost.

Zen ritual (90 min)  89 €

(rižev piling telesa, obloga telesa z jogurtovo masko v kombinaciji z grelno 
blazino, sprostitveni masažni gibi z losjonom z vonjem zelenega čaja)

Medeno mlečni Kleopatrin ritual (75 min)  75 €

(sproščujoča nega telesa s sladkornim pilingom in medeno mlečno 
oblogo)

Rimski spa ritual (60 min)  65 €

(piling z rokavičko in nega celotnega telesa s toplim karitejevim maslom 
z vonjem češnje in lotusa)

Orientalska nega (60 min)  65 €

(piling z glinenim kamnom in nega telesa s sladkimi notami jantarja 
in mire)

Solno zeliščni piling telesa (20 min)  26 €

(piling z morsko soljo, zelišči in eteričnimi olji)

Sladkorni piling telesa (20 min)  26 €

(piling telesa z rjavim sladkorjem in oljem jojobe)

Rižev piling (20 min)  26 €

(piling telesa z notami zelenega čaja in riževega mleka)

Grozdni piling (20 min)  26 €

(piling telesa z izvlečkom penečega vina)
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Detox tretma (90 min)   89 €

(piling in obloga z morskim blatom, ki bosta z uporabo grelne blazine 
razstrupila telo, masaža telesa z losjonom za učvrstitev in nahranitev kože.)

Visokointenzivni anticelulitni tretma (75 min)  75 €

(piling iz morskih alg, nanos anticelulitnega slimming gela, anticelulitna 
masaža z učvrstitvenim losjonom)

DETOX IN ANTICELULITNI PROGRAM
Z izbiro primerne nege telesa boste prečistili in vitalizirali kožo, 
pripomogli k odpravi maščobnih oblog in celulita ter izboljšali strukturo 
kože na izbranih predelih telesa.

Sproščujoča nega dlani in stopal (45 min)  50 €

(bogata nega  dlani s pilingom, negovalno peno in masažo dlani v 
kombinaciji z osvežilno kopeljo, pilingom in masko za stopala ter 
blagodejno masažo)

Za bodoče mamice – 
popolno razvajanje telesa (60 min)

  

65 €

(rižev piling, obloga iz morskega mulja in alg z drenažnim učinkom ter 
nega celotnega telesa s hranljivim losjonom z vonjem zelenega čaja)
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Mehanska limfna drenaža rok ali nog
sočasno ob negi obraza

 29 €

Vakuum radialna endodermna terapija 
(terapija, ki se z uporabo vakuuma uporablja za odpravo celulita in 
preoblikovanje telesa).
Trebuh, roke, noge, zadnjica (45 min)  50 €

Noge, zadnjica (30 min)  35 €

Mehanska limfna drenaža rok (40 min)*  35 €

Mehanska limfna drenaža nog (40 min)*  40 €
Mehanska limfna drenaža celega telesa (60 min)*  50 €

(roke, trebuh, noge)  

Tretma je izveden z uporabo aparature, ki izboljša prekrvavitev tkiv,  zmanjša 
količino proste tekočine med celicami, globinsko čisti telo produktov 
presnove in ima podoben učinek kot ročna limfna drenaža.

K mehanski limfni drenaži priporočamo:
(storitve se izvajajo istočasno z mehansko limfno drenažo in ne samostojno):

Body wrapping – roke in noge  22 €

Preoblikovanje telesa z nanosom kreme in povijanja ter mehansko limfno 
drenažo. 

Body wrapping – roke ali noge  17 €

Kisikova terapija obraza (30 min)  30 €

(površinsko čiščenje obraza, kisikova terapija s kisikovo ampulo, nanos 
kreme)
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Obloga telesa v grelni blazini (45 min)  39 €

obloga z  blatom
obloga z algami
obloga z glino
medeno-mlečna obloga

K oblogi telesa v grelni blazini priporočamo:
Kisikova terapija obraza (30 min) 30 €

(površinsko čiščenje obraza, kisikova terapija s kisikovo ampulo, nanos 
kreme). Storitev se izvaja istočasno z oblogo telesa v grelni blazini in ne 
samostojno.

Maderoterapija (Anticelulitna masaža z lesenimi valjčki)

Maderoterapija je posebna anticelulitna masaža z lesenimi valjčki, ki 
pomaga v boju proti celulitu, odvečni maščobi in hkrati tudi čisti telo. 
Maderoterapija izvira iz Kolumbije in je zaradi uporabe lesenih pripomočkov
100-odstotno naravna in varna za kožo.

Maderoterapija se priporoča za:
stimulacijo limfnega sistema, razstrupljanje, spodbuditev metabolizma, 
odstranjevanje celulita, izgorevanje maščob, izboljšanje tonusa in napetosti 
kože, zmanjšanje obsega, sprostitev telesa in duha.

Noge, zadnjica, trebuh, roke (50 min) 55 €

Noge in zadnjica (30 min) 35 €
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NEGE OBRAZA
Kozmetična nega obraza je celovit negovalni ritual, ki kožo na obrazu 
temeljito očisti, nahrani in navlaži ter ji povrne ravnovesje in mehkobo. Je 
zelo sproščujoč tretma, ki vas bo sprostil in vidno izboljšal vašo kožo.

Nega obraza A la carte  89 €

(analiza kože s kozmetičnim aparatom Imetric, nega obraza prilagojena 
tipu kože)

Pomlajevalna Youth nega (75 min)  89 €

(površinsko čiščenje obraza, kislinski in mehanski piling kože, nanos 
seruma za zapolnitev gub in lifting kože, masaža obraza in dekolteja, 
nanos maske in kreme; intenzivna nega za mladosten videz, ki zgladi in 
zapolni gube hkrati pa kožo napne ter učvrsti) 

DE LUX zlata nega obraza (60 min)  85 €

(bogata nega za dehidrirano in utrujeno kožo; površinsko čiščenje obraza, 
piling, ampula z delci čistega zlata, nanos lifting eliksirja in zlatih lističev 
z masažo obraza in dekolteja, nanos maske s karitejevim in kakavovim 
maslom, topla obloga s čebeljim voskom, nanos kreme z zlatimi lističi)

Anti-age lifting nega (60 min)  79 €

(površinsko čiščenje obraza, piling, eliksir, fleece maska z učinkom 
liftinga, negovalni balzam za ustnice, masaža obraza s kremo, prilagojeno 
tipu kože; z bogatimi sestavinami iz globin morja kožo nahrani, osveži 
ten, napne in zgladi gubice)
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Vlažilna nega (60 min)  69 €

(površinsko čiščenje obraza, piling, vlažilna maska, negovalni balzam 
za ustnice in masaža obraza s kremo, prilagojeno tipu kože; nega 
z dragocenimi učinkovinami iz morja, ki zagotavljajo dolgotrajno 
navlaženost kože)

Nega s peptidi (60 min)  69 €

(površinsko čiščenje obraza, piling, masaža obraza in dekolteja, nanos 
maske, nanos Filler-drops koncentrata in esence; pomlajevalna nega, 
namenjena spodbujanju kože, da proizvede več ključnih gradnikov in s 
tem zmanjša število in izrazitost gub)

Kisikova nega obraza (60 min)  69 €

(nega primerna za vse tipe kože; kožo izdatno nahrani, osveži, napne in 
oskrbi s kisikom; površinsko čiščenje, piling, pršenje kisika in ampule, 
nanos maske in kreme)  

Radiofrekvenca obraza in dekolteja (45 min)  60 €

(neinvazivna tehnika segrevanja globljih plasti kože s pomočjo 
radiofrekvenčnih valov; s tem stimuliramo celice, da proizvedejo več 
kolagena in elastina kar kožo napne ter zgladi gubice) 

Lifting efekt nega obraza (45 min)  60 €

(površinsko čiščenje, diamantni piling in nekirurški lifting obraza z 
vakuumsko terapijo)

Osvežilna sadna nega (45 min)  60 €

(površinsko čiščenje obraza, piling, osvežilna maska, ampula s 
hialuronsko kislino, masaža obraza s kremo s prijetnimi sadnimi vonji 
ananasa, papaje in manga) 
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Sezonska nega (45 min)  60 €

(površinsko čiščenje obraza, piling, masaža obraza in dekolteja, nanos 
maske in kreme s sadnimi notami; nega je prilagojena letnim časom)

Moška nega obraza (45 min)  55 €

(površinsko čiščenje, piling, masaža obraza, nanos maske in kreme)

Klasična nega obraza z 
globinskim čiščenjem (45 min)

 

55 €

(površinsko čiščenje, piling, globinsko čiščenje, nanos maske in kreme)

Globinsko čiščenje obraza k izbrani negi (30 min)  30 €
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DRUGE NEGE IN STORITVE

Spa pedikura (60 min)  55 €

(osvežilna kopel nog, piling, pedikura, nanos maske, masaža stopal)

Klasična pedikura (30 - 45 min)  35 €

(osvežilna kopel nog,  ureditev nohtov in stopal, nanos negovalnega 
balzama)

Diamantni piling obraza (30 min)  39 €

(čiščenje obraza, diamantni piling, nanos maske)

Diamantni piling obraza 
k izbrani negi obraza (15 min)

 

25 €

Nekirurški lifting obraza
Vakuumska terapija (30 min)

 

35 €

(lifting obraza z vakuumsko terapijo)

Nekirurški lifting obraza k izbrani negi (15 min)  25 €

Maderoterapija obraza (45 min)  45 €
(masaža obraza z lesenimi valjčki za lifting kože, pospešeno proizvodnjo 
kolagena in elastina, boljšo prekrvavitev in oskrbo kože s kisikom)

Maderoterapija obraza 
k izbrani negi obraza (30 min)

 

25 €
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Lakiranje nohtov na nogah (15 min)  10 €

Oblikovanje obrvi (15 min)  9 €

Barvanje obrvi (15 min)  11 €

Barvanje trepalnic (15 min)  11 €

DEPILACIJA

DEPILACIJA ZANJO
Depilacija nog (45 min)  28 €

Depilacija nog do kolen (25 min)  20 €

Depilacija rok (25 min)  20 €

Brazilska depilacija (60 min)  25 €

Depilacija bikini predela (20 min)  15 €

Depilacija pazduhe (20 min)  11 €

Depilacija obraza (15 min)  8 €

DEPILACIJA ZANJ
Depilacija hrbta (30 min)  26 €

Depilacija prsnega koša (30 min)  26 €
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HISTORIČNI TERMALNI TEMPELJ
Že stari Rimljani so poznali zdravilno moč vrelcev v Rimskih termah. 
Zasluge za svoje ozdravitve so pripisovali večno mladim vodnim nimfam, 
ki naj bi prebivale v termalni vodi.

Stara verovanja v zdravilno moč vode je potrdila tudi uradna znanost. 
Termalno vodo imenujemo tudi akrotermalna voda, saj poleg številnih 
mikroelementov vsebuje tudi plin radon, ki je v majhnih količinah še 
posebno zdravilen.

Pozitivni učinki kopeli temeljijo na zapisanih zgodbah ljudi in spomenikih, 
izdelanih v zahvalo za ozdravitev. Prepustite se rimskim zdravilnim 
vrelcem, okrepite svoj imunski sistem in si povrnite življenjsko energijo v 
mogočnem in bogatem ambientu z 2000-letno tradicijo.

Kopeli so pripravljene posebno za vas in so polnjene s čisto izvorno 
termalno vodo (po nasvetu balneologa naj bi kopeli v čisti termalni vodi 
trajale 20 minut zato je pri daljših kopelih dodana še izvirska voda).

TERMALNE  KOPELI

Termalna kopel v avtentični kamniti kadi 
za 2 osebi (brez hidromasaže) (90 min)

 

69 €

(kopel z eteričnim dodatkom, rimski krožnik, zeliščni čaj)

Termalna kopel v avtentični kamniti kadi 
za 1 osebo (brez hidromasaže) (20 min)

 

20 €

(kopel v čisti termalni vodi, zeliščni čaj)

KOPELI V DVOJE

Rimska kopel s savno za 2 osebi (120 min) 95 €

(masažna kopel z eteričnim dodatkom, savna, sadni krožnik z oreščki, 
kozarec penine)
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Kupidova kopel (60 min)  59 €

(peneča kopel z aromo čokolade, kozarec penine, čokoladni fondi)

Kleopatrina kopel (60 min)  59 €

(peneča kopel z aromo medu in mleka, kozarec penine, kos tortice)

Dianina kopel (60 min)  59 €

(peneča kopel z aromo vrtnice, kozarec penine, sadni krožnik)

Romantična kopel (60 min)  59 €

(dišeča peneča kopel, kozarec penine in praline)

Za nepozabne trenutke v dvoje vam dodatno nudimo še:
možnost časovnega podaljšanja kopeli  25 €/uro
uporabo finske ali parne savne ob kopeli 25 €/uro
romantično večerjo  28 €/osebo

DOŽIVETJA V DVOJE
Rimsko doživetje 199 €

(Rimska kopel s savno 120 min in Rimska masaža 60 min)

Kleopatrino doživetje 180 €

(Kleopatrina kopel 60 min in Medeno-mlečni Kleopatrin ritual 75 min)

Kupidovo doživetje 160 €

(Kupidova kopel 60 min in Wellness masaža 60 min)

Dotik Diane 160 €

(Dianina kopel 60 min in Aroma masaža 60 min) 

Romantično doživetje 99 €

(Romantična kopel 60 min in romantična večerja)
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KOPELI IN NEGE TELESA 

V HISTORIČNEM 
TERMALNEM TEMPLJU

Kopel v avtentični kamniti kadi (20 min) 
in milna masaža (30 min)

 

45 €

Medeno-mlečna kopel s hidromasažo (20 min)
in medeno mlečna obloga (30 min)

 

45 €

Kopel z aromo čokolade s hidromasažo (20 min)
in obloga s čokoladnim suflejem (30 min)

 

45 €

Medeno-mlečna obloga telesa (30 min)  29 €

Obloga s čokoladnim suflejem (30 min) 29 €
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WELLNESS PAKETI

Mini wellness paket  98 €

Wellness masaža (30 min)
Rimska masaža (60 min)

Midi wellness paket  195 €

Zen ritual (90 min)
Masaža Dotik Slovenije (75 min)
Aroma masaža (60 min)

Maksi wellness paket  279 €

Masaža Valetuda (90 min)
Zlato razvajanje (100 min)
Orientalska nega (60 min)
DE LUX zlata nega obraza (60 min)
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Detox paket  170 €

Detox kopel (30 min)
Detox tretma (90 min)
Mehanska limfna drenaža rok in nog (60 min)
Maderoterapija obraza (45 min) 
Wellness smuti

Anticelulitni paket  145 €
Maderoterapija (50 min)
Mehanska limfna drenaža celega telesa in body wrapping rok ali nog (60 min)
Vakuum radialna endodermna terapija (45 min)

Anti age paket  120 €

Masaža Zlata Rimljanka (60 min)
Radiofrekvenca obraza in dekolteja (45 min) 
Kolagenski napitek

Relax paket  89 €

Sproščujoča nega dlani in stopal (45 min)
Amalijina antistresna masaža (40 min)
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MEDICINSKI CENTER VALETUDA
V Rimskih termah deluje eden najbolje opremljenih medicinsko-rehabilitacijskih centrov v Sloveniji. Vse 
rehabilitacijske programe izvajamo pod vodstvom strokovno usposobljenega osebja, ki vam pomaga pri 

okrevanju po poškodbah in boleznih ali pri preventivi za ohranjanje zdravja ter dobrega počutja.

HIDROTERAPIJA
Terapija v vodi lajša bolečine in sprošča, ter je kot takšna popolna za 
izvajanje terapij po poškodbi ali operaciji.

Podvodna masaža 
v hubbardovi kadi – delna (15 min)

 

25 €

Podvodna masaža 
v hubbardovi kadi – celotna (30 min)

 

32 €

Biserna kopel z dodatki (30 min)  30 €

KINEZIOTERAPIJA
Pod nadzorom fizioterapevtov se izvajajo različne vaje in terapije, ki 
so usmerjene v izboljšanje mišične moči in gibalnih spretnosti. Glede 
na terapijo se fizioterapevti aktivno ali pasivno vključujejo v vaje, ki 
se izvajajo.

Individualna fizioterapija – razgibavanje (30 min) 40 €
Individualna fizioterapija – aktivne vaje (30 min) 40 €
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TERMOTERAPIJA
Zdravljenje na podlagi termičnih učinkov različnih bolezenskih stanj ali 
poškodb. S tem se izboljša prekrvavitev, poveča obseg gibljivosti, ter 
zmanjšuje bolečina v sklepih in mišicah.

Fango (30 min)  25 €

Parafinoterapija (30 min)  20 €

Termopak (30 min)  15 €

SVETLOBNA TERAPIJA
Priporočamo jo predvsem pri poškodbah mehkih tkiv (izviniih, izpahih, 
udarninah), revmatoidnem artritisu, degenerativnih obolenjih sklepov, 
za boljše celjenje po zlomih kosti, za zmanjšanje bolečin ter vnetja.

Laserska biostimulacija (10 min)  20 €

Terapija z bioptronom (15 min)  20 €

IR (20 min)  20 €

TERAPEVTSKE MASAŽE
Terapevtske masaže temeljijo na manualni medicini, ki z najnovejšimi 
metodami in spoznanji prek dotika zdravijo in odpravljajo bolečino. 
Izvajajo se z namenom zmanjševanja napetosti mišičnega tkiva, 
odpravljanja vozlov v mišicah ter izboljšanja prekrvavitve.

Terapevtska masaža hrbtenice (20 min)  25 €

Terapevtska masaža hrbtenice (30 min)  35 €

Terapevtska masaža hrbta in nog/rok (40 min)  45 €
Refleksna masaža stopal (30 min)  40 €
Masaža z ventuzami – protibolečinska (15 min)  25 €

Masaža z ventuzami za cirkulacijo
in sproščanje (30 min)

 

35 €

Masaža z ergon orodji (30 min)  40 €
Trigger point terapija (30 min)  40 €
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PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA
Z uporabo različnih električnih tokov zmanjšuje bolečino, povečuje 
prekrvavitev in sprošča mišice.

Interferenčni tokovi (15 min)  20 €

Diadinator (15 min)  20 €

Tens (20 min)  20 €

ELEKTROSTIMULACIJA
Z uporabo različnih električnih impulzov izzove mišično kontrakcijo 
in tako poveča ali vzdržuje mišični tonus, ter skrbi za obnavljanje 
poškodovanih živcev. Je nepogrešljiva terapija v sklopu rehabilitacije 
po zahtevnejših operacijah.

Elektrostimulacija mišic (20 min)  20 €

MAGNETOTERAPIJA
Magnetna terapija uporablja nizke frekvence magnetnega polja, ki 
vplivajo na celično membrano s povečanjem prepustnosti. To pospeši 
celično presnovo in poveča izkoristek kisika in hranilnih snovi, kar 
pospeši regeneracijo kostne mase in obolelega tkiva, lajša bolečine 
ter zmanjšuje otekline.

Magnet (15 min)  20 €
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TRAKCIJSKA TERAPIJA
Je vrsta pasivnega raztezanja. Uporabljamo jo za ledveno ali vratno 
hrbtenico, z njo pa lahko dosežemo zmanjšanje intradiskalnega 
pritiska z razmikom vretenc, sprostitev ukleščenih živčnih korenin, 
raztezanje obhrbteničnih mišic in vezi ter zmanjšanje napetosti mišic.

Trakcija vratne hrbtenice (15 min)  15 €

Trakcija ledvene hrbtenice (20 min)   20 €

MEHANOTERAPIJA
Deluje po principu ročne limfne drenaže. Z njo pospešimo pretok po 
venah, uspešno zmanjšujemo oteklino ter bolečino in pospešimo iztis 
tekočine iz medceličnih prostorov.

Mehanska limfna drenaža (30 min)  30 €

ULTRAZVOČNA TERAPIJA
Je zdravljenje z ultrazvočnim delovanjem visokih frekvenc, ki izboljšuje 
prekrvavitev, pospeši izmenjavo snovi med celicami, izboljša preskrbo 
tkiva s kisikom in s tem pospeši njegovo regeneracijo. Vpliva tudi na 
prepustnost celične membrane, zato ga lahko uporabljamo za vnašanje 
zdravila v globino.

Ultrazvok (5-10 min)  20 €

Sonoforeza – UZ z zdravilom (5-10 min)  25 €

21



KINESIOTAPING
Je sodoben pristop, ki spodbuja naravne telesne procese zdravljenja. 
Uporabljamo jo za zmanjšanje bolečine, povečanje cirkulacije in  
obsega gibljivosti ter zmanjšanje otekline.

Kinesiotaping (1 mesto)  15 €

Kinesiotaping (2 mesti)  20 €

KOMBINIRANE TERAPIJE
Sistem StimaWELL je inovativna rešitev proti bolečinam v hrbtenici, 
ki združuje blagodejno srednjefrekvenčno električno stimulacijo in 
toplotno terapijo.

StimaWELL (20 min)  35 €

Tecar terapija (20 min)  30 €

Tecar v kombinaciji z manualno 
terapijo (35 min)  45 €
Tecar v kombinaciji z manualno 
terapijo (45 min)  53 €

Protibolečinska tecar terapija spodbuja naravne procese celjenja v 
notranjosti tkiv in je v kombinaciji z manualno terapijo odlična za hitro 
ozdravitev. Še posebno dobri rezultati so pri bolečinah v hrbtenici, 
boleznih sklepov in obsklepnih tkiv, revmatičnih boleznih ...

22



SOLNA TERAPIJA
Solna terapija ali haloterapija je vdihavanje in izpostavljanje telesa 
suhemu solnemu aerosolu. Glavna naloga suhega solnega aerosola je, 
da čisti in razkužuje dihala in kožo. Solna terapija blagodejno vpliva na 
vaše počutje in je primerna za astmatike, ljudi s pogostimi prehladi in 
podobnimi težavami. Primerna je za otroke od šestega meseca do ljudi 
v zrelih letih.

Solna terapija – odrasli (40 min)  20 €

Detox solna terapija – odrasli (60 min)  29 €

Solna terapija – otroci (20 min)  12 €

Dodatna odrasla oseba  11 €

Dodatni otrok  6 €

KARBOKSITERAPIJA
Ogljikov dioksid je plin brez barve in vonja, ki je naravno prisoten v 
našem telesu kot končen produkt presnove. Deluje na razširitev žil – 
povečata se prekrvavitev in dotok kisika v tkiva. V kožo in podkožje 
ga vbrizgavamo z namenom zmanjševanja celulita, brazgotin in strij. 
Uporabljamo ga tudi za zmanjševanje bolečin v vratu, križu, ramenih, 
kolenih in drugih sklepih ter pri bolečinah v mišicah in mišičnih vozlih.

Suha kopel CO2 (30 min)  20 €

Injekcija CO2 (30 min)  15 €

Injekcija CO2 (5-krat)  60 €
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AROMA KROMOTERAPIJA
Kromoterapija imenovana tudi barvna terapija, spada med alternativne 
vire medicine. Kromoterapija naj bi z uporabo barvne svetlobe, 
ob pomanjkanju energije v telesu, le to ponovno uravnovesila in 
vzpostavila normalen proces v telesu. Aromaterapija je prav tako 
oblika alternativne medicine, pri kateri se uporabljajo eterična olja, 
ki jih lahko inhaliramo in nam tako pomagajo povečati imunsko 
odpornost. Blagodejno delujejo tudi na naše duševno zdravje, saj 
odpravljajo depresije, poživljajo, umirjajo, nas popeljejo v miren 
spanec ali samo sprostijo.

Aroma kromoterapija (20 min)  8 €

KISIKOVA TERAPIJA
Kisikova kapsula omogoča razstrupljanje telesa, pospeši presnovne 
procese, izboljša prekrvavitev in medcelično izmenjavo, krepi imunost, 
pospeši okrevanje po poškodbah ...

Kisikova kapsula (30 min)  35 €

Inhalacija s kisikom (5-10 min)  10 €

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI
V našem medicinskem centru imate na voljo različne zdravniške 
preglede pri priznanih specialistih.

Specialistični pregled  80 €

Pregled z razširjenim mnenjem 100 €

Ponovni specialistični pregled  50 €

Krajši posvet pri zdravniku  35 €

Merjenje krvnega sladkorja/holesterola  10 €
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MEDICINSKI PAKETI

Mini, midi, maxi
Mini (posvet s fiziatrom/fizioterapevtom in 6 terapij) 125 €

Midi (posvet s fiziatrom/fizioterapevtom in 10 terapij)  180 €

Maxi (posvet s fiziatrom/fizioterapevtom in 17 terapij)  300 €

Paket fangoterapije
5-krat fango obloga (30 min) 99 €

Paket parafinoterapije
5-krat obloga (30 min) 80 €

Paketi terapije z bioptronom
5-krat bioptron (15 min) 80 €

10-krat bioptron (15 min) 155 €

Paket tecar terapij
3-krat tecar terapija (20 min) 75 €

3-krat tecar terapija v kombinaciji 
z manualno terapijo (35 min)  120 €

3-krat tecar terapija v kombinaciji 
z manualno terapijo (45 min)

 

140 €

Paket StimaWELL 
3-krat StimaWELL (20 min) 95 €

5-krat StimaWELL (20 min) 155 €

Antirevmatski paket/program 185 €

3-krat parafin ali fango, 3-krat magnet, 3-krat bioptron, 
1-krat tecar 20 min, 1-krat masaža 20 min + 3-krat vaje v 
bazenu brezplačno

*

*

*

*(V pakete niso vključene masaže, teca in trigger point terapija ter StimaWELL, 
število individualnih vaj s fizioterapevtom je omejeno.)
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Paketi terapevtskih masaž
2-krat terapevtska masaža (40 min) 
in limfna drenaža (mehanska) brezplačno 90 €

5-krat terapevtska masaža (20 min) 110 €

5-krat terapevtska masaža (30 min) 155 €

5-krat terapevtska masaža (40 min) 200 €

Paket solnih terapij
5-krat solna terapija – odrasli (40 min) 90 €

10-krat solna terapija – odrasli (40 min) 170 €

5-krat solna detox terapija – odrasli (60 min) 130 €

10-krat solna detox terapija – odrasli (60 min) 245 €
5-krat solna terapija – otroci (20 min) 57 €

10-krat solna terapija – otroci (20 min) 110 €

Paket Fit hrbtenica - preventiva
Paket šestih terapij 
2-krat StimaWELL 20 min
2-krat Tecar 20 min 
2-krat individualne vaje s fizioterapevtom 25 min 
2-krat vaje v bazenu brezplačno

160 €

Paket zdrava hrbtenica – kurativa
Dvodnevni paket
2-krat protibolečinska elektroterapija (IFT ali TENS)
2-krat fango 
2-krat individualne vaje s fizioterapevtom 25 min
1-krat masaža 20 min
2-krat vaje v bazenu brezplačno 

150 €

Štiridnevni paket
4-krat protibolečinska elektroterapija (IFT ali TENS)
4-krat fango 
2-krat individualne vaje s fizioterapevtom 25 min 
2-krat masaža 20 min
4-krat vaje v bazenu brezplačno

230 €

 

26



INFORMACIJE IN REZERVACIJE

Rezervacija storitev: Storitev lahko rezervirate osebno na wellness recepciji, po telefonu ali elektronski 
pošti. Svetujemo vam, da si storitev rezervirate vsaj dva dneva vnaprej. Prosimo vas, da se v Wellness centru 
Amalija zglasite vsaj 15 min pred pričetkom storitve. V primeru zamude storitve žal ne bomo mogli podaljšati.

Prosimo vas, da pri rezervaciji opozorite na morebitne zdravstvene težave oziroma omejitve.
Tako vam bomo lahko svetovali ustrezne tretmaje.

Odpoved rezervacije storitev: Odpoved rezervacije storitev je potrebna vsaj 6 ur pred izvedbo.
V primeru neupravičene odpovedi smo vam primorani zaračunati 50 % cene storitve.

Plačilo: Plačilo je možno z gotovino ali plačilnimi karticami. Dnevne goste vljudno prosimo, da storitev 
poravnajo pred pričetkom izvajanja.

Darilni bon: Darilni bon podarite nekomu, ki vam veliko pomeni. Z njimi lahko izpostavimo poseben trenutek 
in naravne lepote. Kupiti jih je mogoče na recepciji Wellness centra Amalija, lahko jih naročite po telefonu ali 

naročilo oddate po elektronski pošti.

Cenik velja od 3. 1. 2023 do preklica. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen, programov, prodajnih pogojev in odpiralnega časa. 
Tiskarske napake niso izključene.

Popusti: morebitni popusti, ki jih prizna podjetje Terme resort d.o.o. ne veljajo na pakete storitev 
(t.j. več storitev v eni paketni ponudbi). 

ODPIRALNI ČAS RECEPCIJE WELLNESS CENTRA AMALIJA:
Ponedeljek - nedelja: 8.00 - 21.00

ODPIRALNI ČAS MEDICINSKEGA CENTRA VALETUDA:
Ponedeljek – petek: 8.00 – 15.00

Sobota: 8.00 – 12.00

RIMSKE TERME, Terme Resort d.o.o.

Toplice 10, 3272 Rimske Toplice, Slovenija

03 574 2030 | wellness@rimske-terme.si

www.rimske-terme.si
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