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Kaviczky kezelések
a Danubiusnál
A hévízi iszap a Danubius szállodákban immár nem csupán
a gyógyulást szolgálja. A hévízi, büki és soproni Danubius szállodák
Emporium kozmetikai szalonjaiban Kaviczky kezelésekkel szépülhetnek
a luxusminőségű természetes kozmetikumok kedvelői.
világban egyre inkább tapasztalható az a fajta
szemléletváltás, mely szerint az emberek a természetes, és organikus életforma iránt vonzódnak.
A Kaviczky termékcsalád ezt a természetességet képviseli, amely mentes minden szintetikus tartósítószertől, színezéktől és illatanyagtól. A Magyarország
természeti kincseit a szépség szolgálatába állító kozmetikumok hatóanyag-koktéljában az egész világon
egyedülálló összetételű hévízi iszap és víz, hazai gabonakivonatok és biológiai tisztaságú illóolajok
gondoskodnak a feszesítő, bőrtökéletesítő hatásról.
Kényeztetés és a luxus élvezete – ezek a fogalmak
határozzák meg a Danubius szállodalánc sajátmárkás
szépségszalonjaiban, az Emporium Beauty szalonokban nyújtott szolgáltatásokat. Az igényesen berendezett, jól felszerelt szépségszalonok magas színvonalú
kozmetikai-, pihentető- és lazító, valamint kéz-és lábápolási kezelések bőséges választékát kínálják.
A Clarins és Bodylizer manuális illetve gépi,
arc- illetve testkezelések mellett az Emporium vendégei ezentúl további 7 új kezelés közül választhatnak: mélytisztító, kényeztető, regeneráló, halványító, üdvözlő, növényi botoxos, valamint férfiaknak
összeállított arckezelések szerepelnek a palettán.
A Kaviczky kezeléseket bevezető szállodák: Danubius Health Spa Resort Bük, Danubius Health Spa
Resort Hévíz, Danubius Health Spa Resort Aqua,
Hotel Lövér.
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A Hévízi tó és iszapja
A Hévízi Gyógytó a világ legnagyobb biológiailag is aktív, természetes termáltava. A tó a felsőtriász időszakban (kb. 200 millió éve) a kristálytiszta tengervízből, a Pannon-tengerből jött létre.
Gazdag ásványianyag-tartalmú forrása 38 m
mélyen található barlangban fakad, ahol több tíz-

ezer éves meleg és hideg karsztvizek keverednek
egymással. A tó vize háromnaponta kicserélődik.
A víz értékes ásványi és nyomelemeket tartalmaz,
a tó fenekét 1-3 méter mélységben növényi és ásványi eredetű tőzeg, a híres hévízi gyógyiszap borítja. Huminsav tartalma növényi üledékekből
mikrobioloógiai érés során keletkezik, melynek
számtalan értékes tulajdonsága hasznosítható a
szépségápolásban. Képes a sejtmembrán potenciálját növelni, amely így élettelivé válik. Kiválóan alkalmas a bőr méregtelenítésére, azáltal, hogy megköti a nehézfémeket, a bőrt regenerálja, a finom
ráncokat halványítja. Gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatása szintén fontos jellemzői.
A Hévízi tó egyedülálló tulajdonságaival, gyógyhatásával és különleges növény- valamint állatvilágával érdemelte ki a Világörökség Várományosi listáján való jelölést.

A kezelésekről
A Kaviczky termékcsalád egyediségét hivatott képviselni az a speciálisan összeállított hatóanyag-kombináció, amely minden termékben megtalálható. Ez
a különleges összetevő a Pannon Formula PFTM,
melynek alkotóelemei a Hévízi iszap, a Hévízi víz,
a természetes gabonakivonatok és a biológiai tisztaságú illóolajok. A kezelés mikéntjét a bőr adott állapota határozza meg: bőrünk a szakavatott szem
számára elárulja, mire szomjazik. A kezeléshez testreszabott termékeket a szakképzett kozmetikus
állítja össze. A vendég számára a kezelés során a legfontosabb a kényelem, nyugalom és máris elkezdődhet a hatékony és harmonizáló rituálé! A Kaviczky kezelések árai: 5900 – 20 900 Ft-ig. Bővebb
információ a www.danubiushotels.hu szállodai oldalain. (x)
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