


NIEČO O NÁS

Vítame Vás v raji oddychu, pokoja, kde si nielen že oddýchnete, ale 
zabudnete na všetky starosti a prinesiete si nové zážitky. Načerpáte si aj 

pozitívnu energiu z mladého kolektívu.
Zažite u nás krásu minulosti a histórie. 

Priniesli sme Vám Egypt na Slovensko, aby ste ho mohli prežiť v pokoji a s 
úsmevom na tvári, bez prekročenia Stredozemného mora.
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Wellness - sauny
Fínska sauna

➢ Pracuje s vyššími 
teplotami okolo 
80-100 stupňov

Soľná sauna

➢ Vnútorná teplota sa 
pohybuje od 26-32 stupňov



Wellness - sauny
Infra sauna

➢ Vnútorná teplota 
je od 40 po 55 
stupňov

Parná sauna

➢ Vnútorná teplota je 
maximálne 60 stupňov 



Vírivky

Black dream

➢ Vírivka s kapacitou pre 4 
osoby so slanou vodou z 
Čierneho mora

Sweet dream

➢ Vírivka so 
sladkou vodou s 
masážnou 
egyptskou 
terapiou



Plavecký bazén

• Bazén s rozmermi 25m x 10m

• Hĺbka bazénu je 2,5m

• Teplota vody je 20 stupňov 

• Bazén je určený najmä pre 
rekreačné účely 



Masáže

• Exkluzívne masáže s 
egyptskými olejčekmi a 
príjemnou hudbou, ktorou 
vás prenesie do 
Egyptských vĺn. 

• V horúčavách Vás osviežia 
aj naši exotickí ovievači



Manikúra 

• Doprajte Vašim rukám 
skrášľujúcu a zároveň 
príjemnú manikúru 

• Spoločne vyberieme 
vhodnú metódu s 
modeláciu nechtov 



Pedikúra

• Počas jednej hodiny sa 
ponoríte do sveta relaxácie, 
skrášlenia a uvoľnenia Vašich 
chodidiel

• Z dôvodu prekrvenia pokožky a 
celkovo krvného obehu oblasti 
chodidiel používame tie 
najmodernejšie masážne 
prístroje



Kozmetika

• Ponúkame 
rôzne 
povrchové 
čistenia 
tváre, krku a 
dekoltu s 
pôvodnými 
egyptskými 
olejmi



KoktejlyKoktejly

• Ponúkame rôzne 
koktejly s exotickým 
ovocím s 
kombináciou 
veľkolepej chuti a 
fantázie



Cenník

Dospelý a deti od 
12 rokov

Deti do 12 rokov Dôchodcovia

1 hod. vstup 13,00 € 9,00 € 10,00 €

2 hod .vstup 15,00 € 11,00 € 12,00 €

3 hod. vstup 18,00 € 14,00 € 15,00 €

Masáž chrbta -
20 minút

15,00 € Pedikúra klasická 12,00 €

Masáž  chrbta –
30 minút

19,00 € Pedikúra kombinovaná 14,00 €

Masáž lávovými kameňmi - 60 minút 20,00 € Manikúra suchá 6,00 €

Tehotenská masáž  -
40 minút

12,00 € Manikúra wellness 13,00 €

Lymfodrenáž -
60 minút

20,00 €

Lymfodrenáž –
90 minút

28.00 € Hĺbkové čistenie pleti 20,00 €

Športová masáž –
20 minút

18,00 € Liečba akné 25,00 €

Omladzujúca masáž tváre -
30 minút

20,00 €
Hydratačné ošetrenie 
pleti (tvár krk, dekolt)

30,00 €



Otváracie hodiny

Pondelok 16:00 – 22:00

Utorok 16:00 – 22:00

Streda 16:00 – 22:00

Štvrtok 16:00 – 22:00

Piatok 16:00 – 22:00

Sobota 15:00 – 22:00

Nedeľa 15:00 – 22:00



Platobné a dodacie 
podmienky

➢ Naša firma nie je platiteľom DPH, ceny sú konečné.
➢ Možnosť platby ponúkame priamo v našej pobočke v hotovosti 

alebo platobnou kartou.
➢ Možná je aj platba cez náš e-shop.
➢ Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru. 
➢ Túto platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným príkazom 

alebo v hotovosti. 
➢ Platba je možná iba v EUR.
➢ Faktúru pošleme kupujúcemu spolu s tovarom.
➢ Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej 

spoločnosti.
➢ Doba doručenia je štandardne za 3-5 pracovných dní od 

odoslania objednávky.



Kontaktné údaje

Adresa: Ahoj Briežky, 831 02 Bratislava
Telefónne číslo: +421 902 321 123
E-Mail: calmium@info.sk
www.calmium.sk
Instagram: calmiumsk



,,Dúfame, že Vás niektorá z našich 
služieb oslovila a navštívite našu stránku 
alebo našu prevádzku. Tešíme sa na Vašu 

návštevu.“
-- Prenes sa do krásy minulosti --

Vaše CALMium

,,Prenes sa do krásy minulosti.“




