JESENNÉ WELLNESS NOVINKY V HOTELI ZOCHOVA
CHATA****
Hotel Zochova chata**** počas jesenných mesiacov prináša novinky v podobe
rozšírenia portfólia značky THALGO o morské riasy a uvedenia novej
kozmetickej značky ORLANE PARIS. Bude tak jediným hotelom na Slovensku,
ktorý má v portfóliu túto prestížnu značku a poskytuje jednotlivé ošetrenia.
Francúzska "haute-Cosmétique" ORLANE PARIS je priekopníkom v starostlivosti
proti starnutiu už od roku 1947. Kombinuje prírodné princípy s najnovšími vedeckými
objavmi. Jej zakladateľ, lekárnik Jean D'Albret, uviedol na trh vôbec prvý krém na
svete obsahujúci aktívne látky proti starnutiu.
Nazov ORLANE je inšpirovaný vojvodkyňou de Guermantes menom Oriane,
hrdinkou románu Marcela Prousta. Stal sa symbolom elegancie, ladnosti a krásy.
Laboratória kombinujú vedecké poznatky s jedinečným know-how získaným vďaka
svojim inštitútom krásy. Vlajkovou loďou je Inštitút Orlane v srdci Paríža o veľkosti
600 m2, so 17 kabínkami a integrovaným kaderníckym salónom.
Počas víkendu 30. októbra – 1. novembra 2015 budú tieto produkty
a kozmetické procedúry k dispozícii za uvádzacie ceny.
ORLANE program na čistenie a zmatnenie pleti (75 min)
Toto ošetrenie prináša zmatnenie, žiarivosť a sviežosť zmiešaného a čiastočne
mastného typu pleti. Pleť je zbavená nečistôt, je matná, ozdravená, žiarivá a má
zjemnený povrch. Obsahuje v sebe odličovací rituál, peeling, masáž pleti, šije
a dekoltu. Počas ošetrenia sa aplikuje krémová maska na hydratáciu a zmatnenie
pokožky.
ORLANE regeneračný program na unavenú pleť (90 min)
Program je určený na absolútne zotavenie pleti, odburáva únavu a stres. Napomáha
obnoviť látkovú výmenu, je ideálny ako prevencia proti vráskam a starnutiu pleti.
Počas ošetrenia sú z pleti odvádzané toxíny, stimuluje sa bunková energia, pleť je
dynamizovaná, regeneruje sa a uvoľňuje. Súčasťou programu je odličovací rituál,
peeling, uvoľňujúca masáž pleti, šije a dekoltu, aplikácia koncentrátu na unavenú
pleť, krémovej masky a regeneračného krému. Na domácu starostlivosť je
k dispozícii pleťový a očný krém, sérum na spevnenie krku a dekoltu.

Ďalšou novinkou je rozšírenie portfólia značky THALGO o morské riasy, ktoré sú
bohaté na aktívne látky, obsahujú kalcium, magnézium, pôsobia spevňujúco,
hydratačne, majú detoxikačné účinky a dodávajú vitálnu energiu.
THALGO čistiaci rituál morské riasy (60 min)
Aktívne látky z morských rias sa postarajú o efektívnu hydratáciu pleti, v kombinácii
s kozmetickou masážou bude pleť hydratovaná a jemná. Procedúra začína
kompletným odličovacím rituálom vrátane peelingu. Pokračuje masážou pleti a
aplikáciou masky z morských rias. Na záver sa na pleť a krk nanesie regulačné
sérum, očný krém a fluidum na pleť.
THALGO reminalizačný hydratačný rituál z morských rias (60 min)
Aktívne látky z morských rias sa postarajú o efektívnu hydratáciu pleti.
Tento program má odličovací rituál, peeling a krátku masáž pleti. Hlavnú zložku
predstavuje špeciálna maska z morských rias s 20-minútovou pôsobnosťou. Po jej
odstránení je ošetrenie ukončené aplikáciou očného a pleťového krému.
O Hoteli Zochova chata:
Hotel Zochova chata**** prináša pohodlie a komfort priamo v srdci prírody v 64 elegantných
izbách a luxusných apartmánoch, či v exkluzívnom Wellness & Spa centre s 15-metrovým
bazénom, 4 saunami s výhľadmi do prírody, tepidáriom, širokou ponukou masáží a procedúr
a fitness centrom.
Vyberané gastronomické špeciality si môžu hostia vychutnať v hotelovej reštaurácii, či blízkej
Furmánskej krčme. Hotel má k dispozícii veľkorysé kongresové priestory a priamo v
hotelovom areáli sa nachádza: kroketové ihrisko, viacúčelová trávnatá plocha s možnosťami
zahrať si futbal, nohejbal, badminton, stolný tenis, šípky. Nájdete tu aj priestor na posedenie
pri ohni a opekanie, požičovňu bicyklov, či palíc nordic walking.
Hotelový komplex je postavený na princípoch feng šuej a v roku 2011 získal prestížne
ocenenie Stavba roka. Podľa hodnotenia TREND TOP Reštaurácie a hotely 2015 sa Hotel
Zochova chata **** umiestnil na 1. mieste v kategórii 4* hotelov v Bratislavskom kraji.
Celkovo obsadil 6.-7. miesto medzi hotelmi na Slovensku. Generálna riaditeľka Zuzana
Zadňančinová bola zaradená aj medzi 10 najlepších hotelierov za rok 2014. Hotel je aj
držiteľom Certifikátu výnimočnosti od cestovateľského portálu TripAdvisor®.
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