
Razvajanje  
za zdravje  

in vitalnost





Medico-wellness  
center Corrium
Razvajanje v Medico-wellness centru Corrium je potovanje v svet 
čustev in dobrega počutja. Vanj vabimo vsakogar, da si izbere prijeten 
trenutek za sprostitev telesa in duha. Gostom omogočamo nešteto 
možnosti za sprostitev in lajšanje stresa. Tudi med wellness tretmaji 
skrbimo za srce in ga varujemo pred negativnimi vplivi današnjega 
hitrega življenjskega ritma. 

Na voljo so raznovrstne masaže, kopeli, barvita paleta lepotnih 
programov za nego obraza in telesa, za negovanost in vitalnost. V 
Radencih smo bili med prvimi v Sloveniji, ki smo programe wellnessa 
dopolnili z ayurvedskimi tretmaji, ki izvirajo iz indijskega zdravilskega 
znanja o dolgem in zdravem življenju. 

Seveda pa se lahko v wellness centru prepustite učinkom 
najdragocenejše naravne danosti Radencev - znamenite mineralne 
vode v mineralni kopeli. 

Izberite iz palete ponudbe in se pustite razvajati. 



Mineralna kopel s CO2
Medtem ko svet odkriva blagodejnost mehurčkov CO2 šele v zadnjih letih, smo 
dobrodejne učinke naravne slatine v Radencih začeli spoznavati že davnega 
leta 1882. Mineralna voda iz vrelcev v Radencih je po vsebnosti naravno 
raztopljenega ogljikovega dioksida ena najbogatejših vod na svetu. Odlična je 
tako pri preventivi, kot kurativi. Uporabimo jo lahko v kopeli in za pitje. 

Kopel iz mineralne vode z neštetimi mehurčki, ki pronicajo skozi kožo, 
pomaga pri širjenju žil in mehčanju žilne stene. Že po 15- do 20-minutni 
kopeli se tako uravnava tlak ter izboljša počutje. Najbolje je, če kopel 
dopolnite s pitno kuro in si v času bivanja v Zdravilišču Radenci vsaj trikrat na 
dan, pet dni zapored, privoščite kozarec mineralne vode neposredno iz vrelca.

V kopeli z naravno mineralno vodo s temperaturo od 30 do 33 stopinj Celzija 
telo objame tisoče drobnih mehurčkov ogljikovega dioksida, ki je naravno 
raztopljen v mineralni vodi. Mineralna kopel je blagodejna za zdravje, srce, 
kožo in splošno počutje. Telesu pomaga pri hitrejši regeneraciji, okrepitvi 
odpornosti organizma in izločanju odpadnih snovi, ki je zaradi dobre 
prekrvavljenosti veliko hitrejše. Mineralne kopeli izboljšujejo tudi oslabelo 
prekrvavitev na okončinah pri sladkornih bolnikih, medtem ko bolniki z 
aterosklerotičnimi žilami, ki imajo mrzle noge in boleče krče, že po nekaj 
kopelih občutijo pomembno izboljšanje.



 CENA   

Mineralna kopel  27 €

Mineralna kopel z eteričnimi olji 29 €
Blagodejnost naravne mineralne kopeli obogatijo različna eterična olja  
s svojimi aromatičnimi učinki.

Zeliščna kopel  28 €
Kopel v naravni mineralni vodi z dodanimi zelišči, ki s svojimi učinkovinami 
poskrbijo za globoko sprostitev telesa in duha, pomagajo odpirati dihalne poti, 
pospešujejo metabolizem, izboljšajo prekrvavitev telesa in blagodejno vplivajo 
na dobro počutje.

Cvetlična kopel   29 €
Cvetlice v naravni mineralni vodi in v kombinaciji z eteričnim  
oljem vrtnice delujejo izredno pomirjujoče. 

Kleopatrina kopel   29 €
Mleko in sol z dodatkom eteričnih olj bo vašo kožo naredilo mehko in svilnato. 
Kleopatrina kopel se izvaja v kadi s podvodno masažo.



Ponudba masaž
 ČAS TRAJANJA CENA

Klasična masaža   45 min. 42 €
Lajšanje bolečine in sproščanje mišične napetosti s pomočjo 
masaže je eden najbolj naravnih načinov zdravljenja z dotikom. 
Z masažo se telo hitreje obnavlja, odpadne snovi se lažje 
izločajo iz telesa, okrepijo se mišice in povrne se jim moč, 
sklepi postanejo bolj gibljivi, otekline se zmanjšajo, zmanjšata 
se tudi napetost in stres. Učinkuje prijetno in sprostitveno na 
celotni gibalni sistem, telo se hitreje regenerira.

Ročna masaža – polovična  20 min. 28 €
Ročna masaža – delna   10 min. 19 €

Refleksna masaža stopal   30 min. 36 €
Masaža refleksnih con na stopalih temelji na nauku, da se 
življenjska energija nenehno pretaka v telesu po desetih kanalih, 
ki se pričenjajo ali končujejo na stopalih. Če je pretok energije 
po teh poteh neoviran smo zdravi, če prihaja do zastojev pa 
lahko zbolimo. Z refleksno masažo stopal poskušamo odpraviti 
motnje v delovanju notranjih organov.

Berberska masaža   45 min. 45 €
S hladno stiskanim arganovim oljem sprošča mišično 
napetost in razstruplja telo. Arganovo olje z visoko 
vsebnostjo vitamina E gladi gube, pomlajuje in hrani kožo, 
se lepo vpija in ne pušča mastnega filma. Po masaži je koža 
bolj čvrsta, elastična in žametna.

Aroma masaža   40 min.  42 €
Z eteričnimi olji iz izvlečkov rastlin oziroma njihovih 
cvetov, listov, stebel ali lubja, sprošča napetost v telesu in 
učinkovito blaži stres.



  ČAS TRAJANJA CENA

Lomi – Lomi ali havajska masaža      60 min. 69 €
Sproščujoča masaža hitro odpravi napetosti, obnovi in 
povrne življenjsko moč in dobro počutje. Z masažo Lomi-
Lomi sežemo do jedra človeškega telesa in prebudimo 
„aloha spirit“ ob prečudoviti, krepilni in inspiracijsko bogati 
izkušnji telesa, misli in duha.

Vzhodno azijske masaže z zeliščnimi snopi 
Prijetna, sproščujoča, eksotična masaža je celostna terapija za sprostitev 
telesa in misli ter nego kože s pomočjo zelišč zavitih v snope. Izbiro zelišč 
glede na potrebe in želje prilagodimo posamezniku.

Masaža z zeliščnimi snopi
za telo   za obraz
 ČAS TRAJANJA  CENA          ČAS TRAJANJA CENA

okrepitev  60 min.  58 € čistilni program  30 min.  41 €
sprostitev  60 min.  58 € sprostitveni program  30 min.  41 €
drenaža  60 min.  58 € osvežilni program  30 min. 41 €

Anticelulitna masaža  40 min. 34 €
Pospešuje prekrvavitev kože in podkožnega tkiva, povrnitev 
napetosti, prožnosti in gladkosti kože, pomaga pri 
razgradnji maščobe, aktivira delovanje limfnega sistema in 
s tem odvajanje zastalih toksinov iz telesa.



Masaža celega telesa z oljem grozdnih pečk 45 min.  45 €
Masažno olje »Grozdje«, pridobljeno iz grozdnih pečk, ima 
visok delež nenasičenih maščobnih kislin, vitamina E, B6 
in beta karoten ter številne minerale, ki ohranjajo lepo 
strukturo povrhnjice, spodbuja regeneracijo, izdatno vlaži 
in kožo pomlajuje. Po masaži je koža mehka, gladka, napeta, 
svilnata na otip in zaščitena pred zunanjimi vplivi.

Čokoladni dotik   45 min. 48 €
Sprostitveno masažo celega telesa priporočamo pri utrujeni 
in suhi koži, ki je bila izpostavljena stresnim dejavnikom. 
Po nanosu čokolade ta najprej hladi, nato pa ugodno vpliva 
na sprostitev. Kožo hrani in ji daje vlago ter zaščito proti 
staranju.

Lux masaža  60 min.   63 €
Prijetna, topla in nežna masaža s svečami iz Shea butter 
kokosovega olja, mandljevega olja ali arganovega olja. 
Sprosti napetost, utrjuje in poživi telo ter ga napolni z 
občutkom ugodja in sproščenosti.

Khanya afriška masaža   60 min.        73 €
Vsebuje izbrane elemente vzhodnih in zahodnih masažnih 
tehnik, zvenečo energijo afriških ropotuljic (maracas) in 
zdravilno moč kristalov. Primerna je za vse, ki hrepenijo po 
novih zalogah energije in obnovi moči ter se želijo umiriti in 
sprostiti.



Klinična aromaterapija  
po Eve Taylor
Aromaterapija je kombinacija različnih masažnih tehnik z mešanicami 
eteričnih olj, ki sproščajo napetosti v telesu in učinkovito blažijo stres, 
razstrupljajo in krepijo telo.
 ČAS TRAJANJA CENA

Aromaterapija celega telesa  90 min.  71 €
Antistresna aroma masaža  45 min.  42 €
Aroma masaža za razstrupljanje  45 min.  42 €
Anticelulitna aroma masaža  20 min.  30 €
Aroma masaža za utrujene noge  20 min.  30 €

Stone terapija
Stone terapija ali masaža s kamni je edinstvena oblika terapije z vročimi 
vulkanskimi in hladnimi marmornimi kamni, ki z dovajanjem tople ali hladne 
energije pomaga pri lajšanju številnih težav. S kombinacijo polaganja in 
masiranja s toplimi in hladnimi kamni pospešimo fiziološki odziv telesa in 
njegovo prekrvavitev in, tako kot z limfno drenažo, pospešimo izločanje 
toksinov iz telesa. Masaža s kamni ugodno vpliva na pretok energije v telesu 
in odpravlja različne težave, kot so napetost in bolečine v mišicah in sklepih, 
nespečnost, stres, glavobol in utrujenost. Učinek masaže traja še 72 ur po 
končani masaži.

 ČAS TRAJANJA CENA

Stone terapija  90 min. 71 €
Stone terapija  60 min.  51 €
Stone masaža hrbta  30 min.  35 €







Programi za svežo energijo
 CENA

Tri doživetja 91 €
• Mineralna kopel z eteričnim oljem
• Aroma masaža celega telesa (40 min.)
• Masaža obraza in dekolteja (20 min.)

Masaže za dobro 146 € 
počutje
• Aroma masaža celega telesa (40 min.)
• Refleksna masaža stopal (30 min.)
• Ročna masaža hrbta (20 min.)
• Stone masaža (60 min.)

Masaže štirih 220 € 
kontinentov
Štiri masaže celega telesa:
• Abhyanga (Azija)
• Stone masaža (Amerika)
• Khanya (Afrika)
• Aroma masaža (Evropa)

Skrivnostni svet masaž  251 €
• Aroma masaža celega telesa (40 min.)
• Refleksna masaža stopal (30 min.)
• Ročna masaža hrbta (20 min.)
• Ročna masaža celega telesa (45 min.)
• Abhyanga - ayurvedska masaža celotnega 

telesa (60 min.)
• Shirodara, poliv čela s toplim oljem (30 

min.)

 CENA

Razvajanje za naju 142 €/osebo
• Mineralna kopel z eteričnimi olji za dva
 Za njo
• Masaža obraza s fitoaromatično  

masko (30 min.)
• Čokoladni dotik
• Aroma masaža celega telesa (40 min.)
 Za njega
• Aroma masaža celega telesa (40 min.)
• Peeling celega telesa
• Stone masaža (60 min.)

Wellness oddih  133 €/osebo 
za dva
• Mineralna kopel z eteričnimi olji za dva
 Za njo
• Aroma masaža
• Lux masaža celega telesa
 Za njega
• Antistresna aroma masaža celega telesa
• Khanya afriška masaža celega telesa

Antistresni program  270 €
• Mineralna kopel z eteričnim oljem
• Antistresna aroma masaža celega telesa
• Khanya masaža (60 min.)
• Refleksna masaža stopal
• Aroma masaža (40 min.)
• Abhyanga - ayurvedska masaža celega 

telesa



Programi za sprostitev telesa
Dobro počutje in samozavest se pričneta s skrbjo zase in svoje telo. S programi 
razvajanja skrbimo za telo in duha. 

 CENA

Lepa in zdrava  150 €
• Masaža obraza in dekolteja s 

fitoaromatičnimi maskami (30 min.)
• Body wrapping
• Peeling celega telesa
• Aroma masaža za razstrupljanje (45 min.)
• Mineralna kopel z eteričnim oljem

Lepa in sproščena 206 €
• Mineralna kopel
• Mineralna kopel z eteričnim oljem
• Peeling celega telesa
• Masaža obraza in dekolteja (20 min.)
• Body wrapping
• Peel off maska obraza
• Aroma masaža celega telesa (40 min.)

 CENA

Aktivno proti celulitu  167 €
• Mineralna kopel
• Body wrapping
• Peeling celega telesa
•  Anticelulitna aroma masaža (20 min.)
• Presoterapija noge
• Aroma masaža celega telesa (40 min.)





Ayurveda
Ayurveda izhaja iz Indije in je ena najstarejših zdravilnih metod. Uporablja se 
že več kot 5000 let. V sanskrtu pomeni „vedo o dolgem življenju“. Po ayurvedi 
je človek zdrav, ko je v sozvočju s samim seboj ter z ljudmi in okoljem, ki ga 
obdajajo. Da bi ta cilj dosegli, priporoča ayurveda primerno, posameznemu 
tipu človeka prilagojeno prehrano, ustrezen način življenja, dihalne vaje, 
meditacijo in masaže. Z notranjim in zunanjim očiščenjem lahko v sebi 
ponovno vzpostavimo porušeno ravnovesje. 

 CENA

Spoznajte ayurvedo 108 €
• Mineralna kopel
• Abhyanga, masaža celotnega telesa (60 min.)
• Svedana, parna kopel (20 min.)

Skrivnostni svet ayurvede 179 €
• Mineralna kopel
• Padabhyanga, masaža nog (20 min.)
• Abhyanga - masaža celotnega telesa (60 min.)
• Svedana - parna kopel (20 min.)
• Shiroabhyanga - masaža glave, vratu in hrbta (20 min.)





Ayurveda masaže
 ČAS TRAJANJA CENA

Abhyanga  60 min. + 20 min. 68 €
Masaža telesa s posebnimi olji, individualno pripravljenimi za 
vsakega posameznika. Masažo lahko izvajata tudi dva terapevta 
istočasno („sinhrona abhyangha“). Je blaga oblika masaže, deluje 
na pretok krvi in limfe, odpravlja utrujenost in povečuje telesno 
učinkovitost, odpravlja nespečnost in krepi imunski sistem. 
Masaža traja 60 min., sledi 20 min. počitka in pitja čaja. 

Shirodara  30 min. + 20 min. 45 €
Obliv z nežnim oljnim curkom, usmerjen v center našega 
zaznavnega doživljanja za doseganje popolnega miru in 
sprostitve. Deluje proti stresu, odpravlja motnje spanja, 
vrtoglavico, napetost in glavobol.

Shiroabhyanga  30 min.+ 20 min. 36 €
Masaža glave, vratu, ramen in hrbta s toplimi olji sprošča 
napetost in utrujene mišice.

Padabhyanga  20 min. + 10 min. 36 €
Masaža nog s toplimi ayurvedskimi olji sprošča utrujene mišice in 
blagodejno vpliva na celotno počutje.

Jambira pinda sveda  60 min. + 20 min. 71 €
Zmanjšuje podkožne maščobne blazinice in gladi kožo. Učinkuje 
proti celulitu in brazgotinasti koži. Priporočamo jo v lepotne 
namene in za obnovo kože.

Udvartana  40 min. + 20 min. 71 €
Masaža celotnega telesa z mešanico v prah zdrobljene kašaste 
mase iz čičerike, bazilike, žajblja, moke in olja. Z večkratno masažo 
zmanjšamo maščobne obloge in kožo temeljito očistimo. Masaža krepi 
delovanje notranjih organov ter koži vrača mehkobo in zdravo barvo.

Svedana  20 min. + 10 min.  22 €
Parna kopel s posebnimi zeliščnimi izvlečki v obliki prijetnega 
valovanja deluje globinsko, aktivira presnovo in poveča učinek 
nekaterih ajurvedskih masaž (abhyanga, udvartana…).





Termoterapija
Pri termoterapiji s toplimi termalnimi oblogami vplivamo na boljšo 
prekrvavitev, lajšanje bolečine v križu in sklepih ter zmanjšanje napetosti v 
mišicah. Izboljša se pretok kisika ter hranil v mišice, pospeši raztezanje in 
fleksibilnost mehkih tkiv. 

Fango obloge
 CENA 

1 obloga  17 €
2 oblogi  22 €
3 obloge  27 €
4 obloge  30 €
5 oblog in več  39 €

Mehanski anticelulitni tretmaji CENA 

Presoterapija – noge 21 €



Nega telesa in obraza
 ČAS TRAJANJA CENA

Peeling telesa  20 min. 27 €
Odstranjuje odmrle celice in pospeši prekrvavitev kože, da se le ta 
obnovi. Posebej ga priporočamo pred in po sezoni sončenja.

Body wrapping  40 min. 30 €
Je namenjen zmanjševanju obsega telesa, ob istočasnem 
izboljševanju videza kože pri celulitu, strijah in podkožnih 
maščobnih blazinicah.

- z masažo obraza ter dekolteja  40 min. 46 €
- z masažo obraza ter dekolteja s 40 min. 52 € 
  fitoaromatičnimi maskami  
Cecropia body wrapping 40 min. 46 €
- z masažo obraza ter dekolteja 40 min. 57 €
- z masažo obraza ter dekolteja 40 min. 66 € 
  s fitoaromatičnimi maskami  
 



Nega obraza
  CENA

Nega obraza in dekolteja s hyaluronom     44 €
Kožo globinsko navlaži in spodbudi nastajanje vitalnih celic. Kozmetična linija je 
zasnovana na temeljih revolucionarne patentirane oblike hyaluronske kisline, ki 
pomaga obnoviti koži lastno zalogo vlage in deluje s takojšnjim učinkom liftinga 
na koži.

Nega obraza in dekolteja s hyaluron lift efektom   60 €
Z učinkom liftinga. Koža postane bolj čvrsta in napeta. Izboljša se tonus in 
poveča se elastičnost. Nega vključuje tudi Peel of masko.

Nega obraza in dekolteja z Luxury Gold 24    60 €
Nega s čistim zlatom, ki iz skritih globin zemeljske notranjosti v kožo vnaša 
pozitivno energijo, z mehkim odsevom svetlobe pa polt ovije z razkošnim sijajem 
in glamuroznim videzom. Zlato spodbuja življenjsko energijo, zato je nega z 
zlatom privilegij za kožo. Dokazano učinkuje v smislu pomlajevanja kože, glajenja 
gub ter izboljšanja tonusa kože. Koža postane opazno bolj gladka in čudovitega 
sijaja.

Pomladitvena anti-age nega obraza in dekolteja  
z močjo grozdja  60 €
Grozdje in vino vsebujeta več kot 1000 sestavin, med katerimi so za kožo 
neprecenljivi vitamini, minerali, polifenoli in sadne kisline, ki se učinkovito 
zoperstavijo znakom staranja z enkratnim učinkom glajenja gub. Linija izdelkov 
WINE THERAPY nudi izjemno ugodne pomlajevalne učinke.

Peel off maska   42 €
Kožo globinsko očisti in odpre za intenzivno sprejemanje aktivnih negovalnih 
sestavin, tudi v globljih slojih kože, kjer nastajajo nove celice. V zelo kratkem 
času kožo lepo napne (lift efekt). Po negi je koža gladka, mehka, gubice izginejo, 
zmanjša še globina večjih gub.



Masaža obraza
Za poživitev in prekrvavitev mišic in kože na obrazu in dekolteju. Z masažo 
izboljšamo tudi pretok limfe. Izvajamo jo z vlažilno kremo za vse tipe kože.

 ČAS TRAJANJA CENA

Masaža obraza in dekolteja  20 min. 28 €
Masaža obraza in dekolteja  30 min. 35 € 
s fitoaromatičnimi maskami  
Masaža obraza s čokoladno masko  30 min. 38 €
Limfna drenaža obraza in vratu  30 min.  34 €
Po limfni drenaži uplahnejo otekline in izboljša se prekrvavitev. 
Limfno drenažo priporočamo vsem, ki imajo otekle veke, podbradek 
in zgubano kožo.

Depilacija
  CENA

Oblikovanje obrvi   12 €
Depilacija obraznih dlačic   12 €
Depilacija goleni   27 €
Depilacija stegen   33 €
Depilacija nog   38 €



Pedikura in manikura
Z vrhunsko kozmetično linijo JESSICA.
 ČAS TRAJANJA CENA

Klasična pedikura  40 min. 31 €
S pedikuro očistimo in odstranimo suho, odmrlo kožo  
na stopalih in oblikujemo lepo in pravilno rast nohtov. 

Pedikura z lakiranjem nohtov nog      42 €  
Po lakiranju vam lak tudi podarimo.

Kraljevska pedikura  80 min. 53 €
Klasično pedikuro smo nadgradili s peelingom in masko za noge ter 
masažo stopal. Dodatno odpravlja stres in lajša tegobe modernega 
življenja.

Cesarska pedikura  90 min. 64 €
Kraljevski pedikuri smo dodali lakiranje nohtov nog z Jessana 
produkti, ki nohte negujejo, ti postanejo trdni in močni z zunanje 
strani, hkrati pa mehki in upogljivi v notranjosti. Po lakiranju nohtov 
vam lak podarimo. 

Klasična manikura Jessana  40 min. 37 €
S profesionalnimi izdelki za roke Jessana, ki vsebujejo visoko 
kakovostne sestavine proti gubam, roke postanejo mehke, voljne in 
dišeče. Po lakiranju nohtov vam lak podarimo.

Wellness manikura Jessana  80 min. 53 €
Klasični manikuri Jessana smo dodali peeling rok z mešanico aloe, 
cveta banane in morskega kolagena. Koža rok se obnovi, pospeši 
cirkulacija, kolagenska gelna maska pa vlaži in ščiti kožo.



Rezervacije
Svetujemo vam, da storitve rezervirate nekaj dni pred želenim
terminom po telefonu (02) 520 2738 ali po e-pošti: info@zdravilisce-radenci.si.

Odpovedi
Morebitne odpovedi sporočite dan pred rezerviranim terminom. V kolikor
rezervirane storitve ne boste odpovedali in je ne boste koristili, vam bomo
storitve primorani zaračunati.

Nasveti
Priporočamo, da v wellness center pridete 10 minut pred pričetkom vašega
tretmaja. Ob zamudi bomo morali izbrani termin časovno omejiti. Pred
terapijo vam odsvetujemo uživanje alkohola ali večjih obrokov. Prosimo vas,
da terapevta pred pričetkom postopka opozorite na morebitne posebnosti
vašega zdravstvenega stanja in upoštevate njegova navodila. Posameznikom 
z resnejšimi obolenji svetujemo, da se pred katerokoli storitvijo posvetujete z 
osebnim zdravnikom.

Darilni bon
Razveselite svoje najdražje, prijatelje, poslovne partnerje z razvajanjem in 
brezskrbno sprostitvijo. 
Za informacije in nakup darilnih bonov povprašajte na hotelski recepciji, 
pokličite na (02) 512 2200 ali prebrskajte na www.shr.si.

T:  +386 2 520 2738 (recepcija Corrium) 
+386 2 520 2728 (hotelska recepcija)

E-mail: info@zdravilisce-radenci.si





Cene so v EUR in veljajo od 15.07.2022. Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom.  
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Sava Turizem d. d.  
Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, SI-9252 Radenci


