
POLETJE V THERMANI LAŠKO 
Svet zabave, vodnih užitkov 
in odkrivanja. To je svet otrok!

SKRBIMO ZA ZDRAVJE
Kako se spopadati z bolečino

ZA DOBRO POČUTJE
Pivovske in medene zgodbe

družbe Thermana Laško Časopis dobrega počutja

Brezplačni izvod
Maj 2011, številka 6
Tiskovina − Poštnina plačana pri pošti Laško 3270

NOVO V THERMANI 
Zelena ponudba 
Wellness Parka Laško
in Kongresnega Centra



Izπel je nov katalog 
Izreæite svojih 10 najljubπih kuponov in jih pred zaËetkom 
nakupa s Tuπ klub kartico predloæite na blagajni Tuπ drogerij 
ali jih hitro in preprosto aktivirajte na www.tusklub.si.

Ponudba velja od 
6. 5. do 31. 8. 2011.



 
Za dobro počutje

Poletje v Thermani Laško … 
Svet zabave, vodnih užitkov in 
odkrivanja. To je svet otrok!
Pogovarjali smo se z družino 
Ramšak, zmagovalko lanske 

nagradne igre za C4 Picasso
 Vedno je pravi čas za oblikovanje 

telesa! Poleti le še toliko bolj …
Thermanine poletne wellness novosti
   

Skrbimo za zdravje
Bolečina – naša (pre)pogosta 
spremljevalka v življenju
Metode fizikalne terapije za lajšanje 
bolečin 

Živeti s kronično utrujenostjo in 
pogostimi zbadajočimi bolečinami      
  

Ponudba in utrip 
Thermane

Zeleno ravnanje Wellness Parka 
Laško in Kongresnega Centra 
Sezonski programi, programi 

dobrega počutja in zdraviliški 
programi        

Dobro počutje tretje generacije
Okusimo laški utrip

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Rezervacije: 080 81 19
Faks: 03 423 20 10
info@thermana.si, www.thermana.si

Zeleno je danes postalo trend, ki so ga prepoznale praktično že vse industrije. Pravzaprav 
v svetu odgovornega delovanja do naravnega in družbenega okolja ne razumejo več kot 
trend, temveč kot temeljni način poslovanja. Podjetja se ne sprašujejo več, ali postati zele-

na – temveč prej, ali si lahko privoščijo, da ne delujejo po načelih zelenega poslovanja. Zeleno so 
uvrstila na vrh svoje poslovne agende, saj se odzivajo na spremembe trga in vrednote potrošnikov, 
med drugimi razlogi pa so tu tudi povsem konkretni prihranki in ekonomski učinki.

Med industrijami, ki so se odzvale na podnebne spremembe, upadajočo biološko raznolikost, 
vse redkejše dobrine fosilnih goriv in pomanjkanje vode – če omenimo le najbolj pereče, je 
zagotovo tudi turizem, znotraj tega pa še posebej hotelski sektor, saj je ta poleg prometa 
med najintenzivnejšimi potrošniki energije in vode. Hoteli so odgovorni za dobro petino 
ogljičnih emisij v celotni strukturi emisij, ki jih povzroča turizem, pri čemer imajo, kot 
ocenjuje Akcijski načrt Evropske unije, potencial, da do leta 2020 prihranijo skoraj tretjino 
energije! Analiza kaže, da sta energijska učinkovitost ter uporaba obnovljivih energij in teh-
nologij velike večine hotelov na globalni ravni še vedno daleč pod povprečjem.  

Čeprav turizem prispeva le pet odstotkov v celotni delež izpustov na globalni ravni, pa je njegova 
odgovornost za ukrepanje veliko večja. Pravzaprav je turizem edina industrija, ki je v največji mo-
žni meri odvisna prav od čistega, kakovostnega in ohranjenega naravnega okolja. Tudi v Sloveniji! 
Po zadnjih dostopnih podatkih je naravne lepote kot zelo pomemben ali pomemben motiv za 
prihod opredelilo 90 odstotkov vprašanih tujih turistov. Zeleno je zelo jasna asociacija na 
Slovenijo ter zaželena med gosti. Toda, pri tem potrebujejo konkretne informacije, kako 
lahko potujejo bolj zeleno, in verodostojne vire o tem, katera ponudba je resnično zelena. 
Na tem mestu ključno vlogo odigrajo prav okoljski znaki.  

V Thermani smo se na pot okolju prijaznejšega delovanja podali, ker spoštujemo okolje in 
ker se zavedamo, da so tudi gostje vse bolj ekološko ozaveščeni. Elemente trajnostnega turizma 
smo v svoje delovanje začeli vključevati postopoma. Najprej s spoštovanjem lokalne tradicije in 
dediščine, na katerih vse bolj temeljimo svojo ponudbo in se razlikujemo od drugih, v zadnjem letu 
pa smo začeli povsem konkretna prizadevanja za pridobitev uradnega okoljskega znaka Evropske 
unije, pri nas poznanega kot »marjetica«, s katero se trenutno ponaša zgolj en turistični po-
nudnik v Sloveniji. 

Ponosni smo, da vam lahko, dragi gostje, sporočimo, da smo v letošnjem maju s hotelom 
Wellness Park Laško le še kakšen mesec stran od zaključka postopka za pridobitev mar-
jetice. O konkretnih aktivnostih lahko več preberete v Moji Thermani, o rezultatih in vseh  
aktivnostih na tem področju pa vas bomo sproti obveščali. 

Delovati zeleno ne pomeni zgolj nekaterih ukrepov za zmanjšanje porabe energije. Pomemben je 
način razmišljanja in življenja vseh, ki ustvarjamo ponudbo, in vas, gostov, ki v storitvah uživate. 
Pričakujemo, da nas boste kot gostje podprli in sodelovali z nami, da boste pazili na porabo vode, 
da sob ne boste po nepotrebnem zračili z odpiranjem oken, ker se sveži zrak v sobe dovaja avto-
matsko, da boste ločevali odpadke, da boste pomislili, da je vsako brisačo treba oprati in vsako 
onesnaženo sobo očistiti, kar zahteva uporabo detergentov in čistilnih sredstev, ki ne le čistijo, 
ampak tudi zelo obremenjujejo naše okolje. Zeleno delovanje je obsežen in vseobsegajoč proces, ki 
ga moramo sprejeti kot način našega vsakdanjega ravnanja, da bo marjetica veselo cvetela.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili na poti zelenega ravnanja in uživali z nami!

Mag. Roman Matek
Direktor Thermana d.d. Laško, 

Družba dobrega počutja

Wellness Park Laško 
na poti zelenega 
ravnanja 

Časopis dobrega počutja Moja Thermana izdaja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. Časopis izhaja trikrat letno. Uredništvo in naročila (ni naročnine): urednistvo@thermana.si,  
tel.: 03 4232 077. Odgovorna urednica: Maja Jahn. Glavna urednica: Miša Novak, ALOHAS. Uredniški odbor: Metka Krivec, Maja Jahn, Janja Urankar, Cvetka Jurak, Jacinta Doberšek Mlakar, Silvester Krelj, dr. med., Polona Dornik, Barbara Oštir, Andreja 
Križnik, Metka Mavri, Jernej Gostečnik, Boštjan Humski, Mojca Dragar, Janja P. Kamenšek. Lektoriranje: Lidija Jurman. Oblikovna zasnova in izvedba: Tomaž Pilih in Alenka Pustotnik, Olea Europea. Fotografije: Miha Gorenak, Arhiv  družbe Thermana Laško,   
Marko Mavec, TIC Laško in Dreamstime, v primeru drugih avtorjev je avtor naveden. Tisk: Dinocolor d.o.o., Vojnik. Naklada: 45.000 izvodov. Mesec izdaje: Maj 2011. Pridružujemo si pravico do sprememb vsebine, ki je vezana na ponudbo Thermane Laško.

2  -

Zdraviliško turistični center ob Savinji
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Poletje v 
Thermani Laško   

Svet zabave, vodnih užitkov 
in odkrivanja. To je svet otrok!
Janja Urankar, vodja programa wellness, in Metka Krivec, vodja hotela Wellness Park Laško

Poletje je kljub spremembam v potovalnih navadah – ko se na krajši oddih podamo tudi 
med letom – še vedno sinonim za počitnice, vodne užitke, poležavanje na soncu, zabavne 
dogodivščine, spoznavanje novih krajev in ljudi, uživanje ob knjigi … S poletjem prihaja 
vedno tudi čas, ko se odločamo, kje bomo preživeli svoje poletne počitnice, ali kam se 
bomo podajali na sproščujoče dnevne izlete. Interesi so različni, a če pogledamo družino, 
si zagotovo vsaka želi srečne otroke in zadovoljne starše. Torej, da imajo otroci kaj 
početi, starši pa s tem možnost nekaj mirnih trenutkov …  

Da bodo odločitve za poletna počitniška in izletniška doživetja lažje, smo na naslednjih 
straneh zbrali celotno poletno ponudbo za otroke in družine v Thermani Laško – pa naj 
bo to za nekajdnevne počitnice ali pa enodnevni oddih, pospremili pa smo jo s foto 
utrinki, ko smo na otroškem uživanju in termalnih vodnih dogodivščinah spremljali 
Evo, Jašo, Jako, Špelo, Leno, Nano in Stello. 
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Poletni otroški animacijski 
program … zabavno bo!
Wellness Park Laško ob vseh praznikih in počitnicah pripravi resnično pester animacijski program – po velikonočnih 
in prvomajskih počitnicah smo ga pripravili tudi za dolgo, vroče poletje! Na bazenih Termalnega Centra Wellness 
Parka Laško bo vse poletje zelo veselo – tako otroke kot tudi odrasle bo spremljala pestra animacija vsako soboto, 
nedeljo in praznike ter vsak dan med počitnicami. Naši animatorji vas bodo zabavali od jutra do večera. Pripravljamo 
bogat animacijski program z novimi igrami, tekmovanji z mamljivimi nagradami, delavnicami za otroke in posebnimi 
zabavami – med drugimi presenečenji nas bo obiskal Lino, ki je napovedal zabavo vsem otrokom 18. junija ter 6. in 
20. avgusta. Pekel bo slastne palačinke, delil tatooje in pripravil delavnice.

Zabavna animacija za otroke = prosti čas za starše
Vodomček vsak dan pripravlja privlačne ustvarjalne delavnice, ki hkrati predstavljajo varstvo otrok, saj se v tem 
času starši lahko posvetijo sebi, se odpravijo na kakšen lepotni ali sprostitveni tretma ali pa se zatopijo v knjigo … 
Za besedo ustvarjalne se skriva raznolika paleta aktivnosti, ki pri otrocih že tradicionalno naletijo na dober odziv. 
Seveda so interesi otrok različni, a ob tako razgibanem programu resnično najde vsak nekaj zase.

Ustvarjalne delavnice, izleti in zabava 
Pri delavnicah redno sodelujejo okoliški ponudniki s svojo tematsko ponudbo, prilagojeno letnemu času, obiščeta 
nas medičar (otroci krasijo lecte) in cvetličar (ki z otroki izdeluje darilca, dodatke in pripravlja okrasne aranžmaje), 
pridružijo se nam člani Društva slikarjev Laško (ki za otroke pripravijo slikarska stojala in jim pomagajo z nasveti 
pri slikanju), posebno doživetje za otroke je obisk krancelpintarice Marice, ki kot vitalna osemdesetletna gospa 
rada prenaša svoje znanje izdelovanja papirnatih rožic na mlajše rodove. Animator vabi na urice pravljic, ustvar-
janja, barvanja na majice, vlivanja modelčkov, risanja, z otroki pripravi predstavo ..., seveda ne gre tudi brez mini 
disco rajanja, še manj brez Vodomčka, ki otroke obdari z balončki, slaščicami ... 

Tudi igralnica in družabni prostor
Ne spreglejte, da so otrokom v Wellness Parku Laško vedno na voljo tudi igralnica z igračami in knjigami (tudi v 
tujem jeziku), v kavarni miza s pobarvankami in barvicami, v Termalnem Centru Vodomčkov kotiček in napihljiv 
grad za skakanje, v recepcijski avli pa prostor z velikimi oblazinjenimi kockami. Tudi v hotelu Zdravilišče Laško je 
na voljo družabni prostor, med drugim tudi namizni tenis in ročni nogomet.

V hotelski restavraciji tudi Vodomčkov kotiček za otroke
Tudi kulinarična ponudba je prilagojena željam in pričakovanjem otrok. V restavraciji 
Wellness Parka Laško v okviru bifeja za najmlajše pripravljamo poseben Vodomč-
kov kotiček s hrano. Ta je pripravljen na nižjih mizicah, da je otrokom lažje do-
segljiv, na njem pa so jedi, ki so otrokom najljubše (palačinke, prigrizki, pečen 
krompirček itd). Poskrbljeno je tudi za različne diete, o katerih se pogovorimo 
individualno z gosti. Nudimo hrano brez glutena, jajc, mleka itd.

Novost letošnjega poletja je vadba za najmlajše
Res je, da si otroci želijo predvsem veliko zabave in uživanja, a ob tem 
je pomembno tudi aktivno in s tem zdravo preživljanje prostega časa. 
Še posebej danes, ko otroci vse več časa preživljajo ob računalnikih in 
televiziji. Tako smo za še bolj polna poletna doživetja skupaj s strokovnja-
ki s področja športa oblikovali programe vadbe za najmlajše. Z vodeno in 
usmerjeno vadbo si prizadevamo za razvoj koordinacije, povečanje skladnosti 
gibanja, izboljšanje usklajenega dela rok oziroma nog, razvoj fine motorike, moči, 
natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vzdržljivosti, ob tem pa za večje zavedanje telesa, 
boljšo predstavo gibanja po prostoru, koordinacijo telesa v odnosu z okončinami, izboljšano 
manipulacijo s predmeti, psihološki razvoj, stabilizacijo glave in posledično boljšo držo.

Starostne skupine, katerim so vadbe namenjene, so: do 2 let, od 2 do 4 let, od 4 do 6 let.
Poletni termini vadb oziroma začetni tečaj bo potekal od 8. julija do 12. avgusta, 3 x tedensko (ponedeljki, srede, 
petki). Predprijave zbiramo do 1. julija po elektronski pošti: wellness-spa@thermana.si in telefonu 03 423 20 40.

S Podravko v Thermano na finalno prireditev Podravka IGRARIJE
Juhuhu – letošnje poletje bo pa zelooo veselo v nakupovalnih središčih po vsej Sloveniji, saj je Podravka 
pripravila obilo zabave za vso družino. Pridite na Podravka IGRARIJE v izbranih nakupovalnih središčih Spar, 
Mercator in Tuš tudi vi. V družinskih kompletkih – z mamico, atijem in sestrico ali bratcem, da se boste po-
merili v Podravkinem veselem labirintu, spretnostni vožnji in drugih zabavnih igricah. Družno zmagajte in si v 
velikem finalu Podravka IGRARIJ, ki bodo v sklopu Podravkinega družinskega festivala potekale 3. septembra 
2011 v Thermani Laško, priborite družinski izlet v magični Disneyland. V tistega, čisto pravega za male in velike 
prijatelje Miki Miške in Racmana Jake − torej čez lužo! Več na www.podravka.si. 
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Da bo tudi staršem lepo …
Če govorimo o animaciji, tudi staršem ne bo dolgčas! Pričakujejo vas 

jutranja prebujanja z rekreacijo, med dnevom pa se vrstijo vodene 
aktivnosti, kot so sproščanje, telovadba v vodi in nordijska hoja. 

Dvakrat tedensko potekata ogled in predstavitev Wellness Spa 
Centra, trikrat tedensko pa se v okviru rednega programa 

animacije podamo na odkrivanje kulturno in zgodovinsko 
bogate okolice. 

Pričakujejo vas tudi privlačni programi sprostitve, 
razvajanja ter lepotne nege v wellness centrih Wellness 
Parka Laško in Zdravilišča Laško. Preverite jih na well-
ness recepcijah, ali že vnaprej izberite svoje najljubše 
tretmaje na www.thermana.si, naročite pa lahko tudi 
predstavitvene brošure. Po predhodnem dogovoru za-
gotovimo varstvo otrok, medtem ko se starši razvajate. 

Za zdravo telo – fitnes 
Fitnes vadbo zagovarjamo kot odlično vadbo tako za 

mlade kot starejše. Pravijo, da zanjo ni nikoli prepozno. 
Mnogi se ne odločijo za obisk fitnesa zaradi preprostih ra-

zlogov, ki jih v fitnes centrih kar prehitro spregledamo − ker 
tam še niso bili, so starejši in menijo, da ta vadba ni primerna 

zanje, ali ker preprosto ne vedo, kako se lotiti vadbe ... Zato smo 
pripravili predstavitev trenažerjev in vaj, nato pa vodeno fitnes vadbo 

z vaditeljem Janom, ki bo na voljo za svetovanje in dodatna vprašanja (Jan je 
diplomant Fakultete za šport), v okviru svojih aktivnosti (kot se za wellness hotel spodobi) pa bo 
gostom prikazal še nizkointenzivno aerobno vadbo za kurjenje maščob in poskrbel za prikaz fartleka ali intervalne 
igre hitrosti po Zdraviliški poti.

Tematske večerje, posebne ponudbe v kavarni in 
pitje termalne vode
Staršem so namenjene tedenske tematske večerje, kot so dal-
matinska, večer po laško, pivovski večer. O ponudbi vas bomo 
v času bivanja obvestili, lahko pa jo spremljate tudi na www.
thermana.si. Ne spreglejte posebnih ponudb v kavarni ob 
glasbi (ponudba sladic z jagodami in frapejev, večer koktaj-
lov, medena pita – ki je postala hišna sladica, sadne in slado-
ledne kupe, predstavitve vinarjev, večer napitkov in posebnih 
kav ...). Sicer pa imamo vedno na programu hotelske anima-
cije glasbo ob četrtkih, petkih in sobotah. 

Še ena posebnost v Laškem! Zaradi pozitivnih in spod-
bujevalnih lastnosti vode Laško jo priporočamo tudi za pitje. V 
energijskem smislu za pitje priporočamo do 2 litra vode dnevno. 
Količina vode naj bo razdeljena v manjše odmerke po 2 dcl preko 
vsega dneva. Vodo pijemo po požirkih. Preden vodo popijemo, jo nekaj 
časa zadržimo v ustih.

Z družino na kopanje v Thermano
Termalni Center je za prijetna in 
dostopna poletna družinska doži-
vetja oblikoval družinske vstopnice, 
kjer lahko izbirate zgolj kopanje za 
celo družino ali pa v paketu dobite 
tudi kosilo. Ker tako družina ve, ko-
liko bosta stali celodnevno kopanje 
in kosilo, se na izlet lahko poda bolj 
brezskrbno. Družinski paket kopanja 
je lahko tudi zelo lepo darilo!

V nadaljevanju vam predsta-
vljamo vse možnosti z upošteva-
njem časa obiska in pa števila otrok, 
toda pozor! Na spodnje cene lahko 
uveljavljate tudi 5- oziroma 15-od-
stotni popust, če ste imetnik Modre 
oziroma Zlate kartice. Več o ponud-
bi kartic preberite na strani 11. 

Družinske vstopnice (vključujejo kopanje)
Ponedeljek–petek                 
2 odrasli osebi, 1 otrok (5–15 let): 31 €
2 odrasli osebi, 2 otroka (5–15 let): 38 €
Sobota, nedelja, prazniki
2 odrasli osebi, 1 otrok (5–15 let): 36,50 €
2 odrasli osebi, 2 otroka (5–15 let): 44 €

Družinski paketi (vključujejo kopanje in kosilo)
Ponedeljek–petek                 
2 odrasli osebi, 1 otrok (5–15 let), 3 kosila: 54 €
2 odrasli osebi, 2 otroka (5–15 let), 4 kosila: 69 €
2 odrasli osebi, 3 otroci (5–15 let), 5 kosil: 84 €
Sobota, nedelja, prazniki
2 odrasli osebi, 1 otrok (5–15 let), 3 kosila: 58,50 €
2 odrasli osebi, 2 otroka (5–15 let), 4 kosila: 74 €
2 odrasli osebi, 3 otroci (5–15 let), 5 kosil: 89,50 €

Celodnevno počitniško 
varstvo otrok
V Termalnem Centru Wellness Parka Laško bo letos med počitnicami, 
med 7. julijem in 13. avgustom, ponovno potekalo celodnevno varstvo 
osnovnošolskih otrok oziroma otrok, starih med šest in petnajst let. 
Aktivnosti celodnevnega varstva bodo vključevale učenje plavanja in 
vaterpola pod strokovnim vodstvom, igre v vodi in telovadnici, spre-
hode v naravo, kreativne delavnice, učenje Vodomčkovega plesa. Cena, 
ki vključuje vse aktivnosti ter tudi dopoldansko in popoldansko malico 
ter kosilo, je 15 € na otroka na dan, za doplačilo pa je na voljo tudi 
možnost prevoza z vlakom iz Celja (če je vsaj pet otrok). Informacije in 
rezervacije: termalni.center@thermana.si in telefon 03 734 89 00.

Leto je naokoli in spet se podajamo v 
boj za pridobitev naziva Naj kopališče

Termalni Center Wellness Park Laško se ponovno podaja v boj za osvo-
jitev naziva Naj kopališče, ki poteka v okviru radijske oddaje »Dobro 

jutro, Slovenija«. Lani je Termalni Center osvojil največ glasov v kategoriji 
srednjih in manjših termalnih kopališč, letos pa so spremenili kategoriza-
cijo kopališč. Termalni Center Wellness Parka Laško se tako uvršča med 
srednja termalna kopališča. Glasujete lahko na povezavi http://www.dj-
slovenija.si/glasovnica-naj-kopalisce-2011. Veseli bomo vašega glasa!

Razpnimo jadra – tudi Thermana v Žalcu
V sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec bomo s po-
nudbo za otroke in družine prisotni na prireditvi Razprimo jadra, ki bo po-
tekala v maju in juniju v Žalcu. Tam boste lahko srečali našega Vodomčka 
ter sodelovali v nagradnih igrah, kjer bodo med posebnimi nagradami tudi 
Thermanine.

Termalni Center Wellness Parka Laško
Odprt je vsak dan med 9. in 21. uro. Pričakuje vas 2.200 m2 vodnih po-
vršin notranjih in zunanjih bazenov. Termalna voda ima temperaturo 30 
do 34 °C. Savne so odprte med 11. in 22. uro.

Termalni bazeni Zdravilišča Laško
Notranji bazeni so od ponedeljka do sobote odprti med 9.30 in 22. uro 
(zunanji do 21. ure), ob nedeljah in praznikih pa se odprejo že ob 6. uri 
zjutraj (zunanji ob 8. uri). Termalna voda ima temperaturo 32 do 34 °C.
Savne so odprte med 12. in 22. uro, med vikendom in prazniki že od 8. ure.

Informacije na 080 81 19 in www.thermana.si.
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Novo! Rojstnodnevne 
zabave za mlade 

gospodične v 
Thermani Laško

Ob že uveljavljeni ponudbi praznovanja rojstnih dni v Termalnem Centru (paket ŽURKA 
ali paket MEGA ŽURKA, ki so na voljo že za 10 €) predstavljamo novost – za malo 
večje punce, ki so že prave gospodične! Za punce, ki se hočejo zabavati ob razvajanju 
in lepotičenju, ob tem pa se pošteno naklepetati. Izbirate lahko med 2,5- ali 3,5-
urnim wellness rojstnodnevnim paketom. 

Wellness rojstni dan 
(trajanje 2,5 ure), ki vključuje:

• razvajanje v prostoru s kadjo in masažnimi mizami (60 min.)
• manikuro in ličenje (60 min.)

• pop/rock glasbo
• otroški šampanjec in kokosove kroglice ali 

   brezalkoholni koktajl in čokoladna krema s  
   smetano

• presenečenje za slavljenko

Wellness rojstni dan 
(trajanje 3,5 ure), ki vključuje:

• razvajanje v prostoru s kadjo in masažnimi 
   mizami (60 min.)
• manikuro in ličenje (60 min.)
• pop/rock glasbo
• otroški šampanjec ali brezalkoholni 
   koktajl
• wellness zakusko (60 min.), kjer lahko 
   izbirate med tremi osvežilnimi in 
   zdravimi meniji (polnozrnati kruhki z 
   zeliščnimi namazi, narezano sveže sadje in 
   medena limonada ali solatni krožnik s 
   popečenimi piščančjimi rezanci ali puranji 
   medaljon z ananasom na posteljici iz riža),
• presenečenje za slavljenko

Prava ideja za končni šolski izlet
V Thermani znamo združiti prijetno s koristnim, zato smo oblikovali različne programe izletov. Predajanje užitkom 
v Termalnem Centru smo tako povezali z ogledom mesta Laško, ki vključuje tudi ogled gradu Tabor, z obiskom me-
stnega muzeja, izletom po dolini Gračnice, ogledom rudnika svinca, srebra in kremenčeve rude, obiščete lahko tudi 
medičarja in se preizkusite v krašenju lectovega peciva ali pa si ogledate proizvodnjo piva v Pivovarni Laško. Več 
informacij na elektronski pošti janja.urankar@thermana.si in na telefonu 03 734 89 11.

Naša stalnica 
ostajajo tudi 
plavalni 
tečaji
Plavalni tečaji so postali 
sestavni del ponudbe Ter-
malnega Centra, ki smo jo 
v zadnjem letu nenehno 
bogatili in širili. Tako so 
vam na voljo plavalni 
tečaji za dojenčke (od 4 
mesecev dalje), otroke 
(od 4. leta dalje) in od-
rasle − ki so namenjeni 
tako plavalcem, ki bi želeli 
nadgraditi tehniko plava-
nja, pa naj bo to na osnovni 
ali nadaljevalni stopnji, kot 
tudi neplavalcem. Za visoko 
kakovost plavalnih tečajev in tudi 
varnost v Thermani skrbi osem lastnih 
učiteljev plavanja, vsi z licenco Plavalne 
zveze Slovenije. Na izbiro so individualni in 
skupinski tečaj, pridobljeno znanje pa je mogoče nad-
grajevati, saj so na voljo začetni in nadaljevalni tečaji. Skupine so oblikova-
ne na podlagi predznanja udeležencev, ki ga preverimo na začetku tečaja. Po 
končanem tečaju otroke nagradimo in pridobljeno znanje tudi ovrednotimo z 
morskimi konjički in delfinčki. Cena tečaja (10 ur) za otroke je (od junija) 96 €, 
za odrasle pa 125 €. Informacije in rezervacije: termalni.center@thermana.si 
in na telefonu 03 734 89 00. 
 

Vaterpolo šola Vodomček za otroke 
Poleg klasičnih plavalnih tečajev lahko otroci od štirih let dalje izberejo 
Vaterpolo šolo Vodomček. Otroci so razdeljeni v tri skupine, za skupine pa so 
cilji šole glede na starost otrok naslednji. 

Vaterpolo šola 4–6 let:                 
• Spoznavanje z vodo 
• Prilagajanje na vodo 
• Skok v vodo na noge 
• Ena plavalna tehnika v celoti

Vaterpolo šola 6–8 let:
• Nadgradnja predhodnega znanja 
• Skok v vodo na glavo 
• Dve ali tri plavalne tehnike v celoti 
• Pravilno dihanje pod vodo 
• Samostojni plavalci

Vaterpolo šola od 8 let dalje:
• Nadgradnja znanja plavanja 
   oziroma posamezne tehnike  
• Nadgradnja koordinacijskih 
    gibov telesa  
• Nadgradnja nožne tehnike vodnih 
    udarcev (kravl, prsno, škarjice)
• Tehnika rok (sprejem žoge, oddaja 
   žoge, met na gol)

Cena tečaja (od junija dalje je 48 €) vključuje prijavnino, 8 x vstop v 
Termalni Center Wellness Parka Laško, organizacijo in izvedbo tečaja 
ter dodatne pripomočke pri izvajanju programa.
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Iz Thermane na nekajurna in 
enodnevna odkrivanja … kopica 
privlačnih idej
Za vse družine, ki boste v Thermani uživale v poletnih mesecih, smo zbrali nekaj namigov, 
s katerimi lahko obogatite termalne vodne užitke in sprostitvena doživetja pod stekleno 
kupolo. Na sredinskih straneh izberite svoj program bivanja, dodatno pa ga obogatite z 
novimi doživetji. Vse to vas pričakuje v neposredni bližini Thermane.

Spoznavanje legend, zgodovine in kulturne dediščine
Na Starem gradu v Celju spoznajte legende, ki so jih pisali grofi Celjski
Grofje in deželni knezi Celjski so bili v prvi polovici 15. stoletja ena od najpomembnejših 
in najvplivnejših družin v srednji Evropi. Zaradi svojega meteorskega vzpona in prav 
takšnega nenadnega bridkega konca še danes o njih kroži ogromno legend – po-
doživite jih lahko na Starem gradu v Celju, ki je bil nekdaj njihov grad in sedež. 
Danes se v prenovljeni podobi ponosno razprostira na triadni vzpetini ob 
jugovzhodnem robu Celja. V svojem času je predstavljal največjo utrdbo 
na slovenskem ozemlju. Spoznajte tudi zgodbo Veronike in Friderika, 
slovenskega Romea in Julije. 

Podajte se v Hermanov brlog 
Otroški muzej Hermanov brlog v Celju je edini otroški muzej v Slo-
veniji, deluje pa v sklopu Muzeja novejše zgodovine Celje. Ta muzej 
za otroke svojo vsebino črpa tako iz preteklosti kot tudi iz sedanjosti, 
iz vsakdanjosti in prazničnosti. Vsa oprema in celotna postavitev sta 
didaktično naravnani in prilagojeni starostni stopnji osnovnošolskih 
otrok. Pozdravila vas bo maskota muzeja Herman Lisjak, pričakujejo 
pa muzejska delavnica in igralnica, Hermanova galerija, Hermanovo 
gledališče, ogledate pa si lahko tudi zbirko otroških vozičkov in koles. 
Odlična izbira za kakšen malo bolj deževen dan.

Do gradu Tabor po najlepše razglede 
Ponovno smo pri slavnih grofih Celjskih, ki so imeli grad dolga leta v svoji 
lasti, v njem pa občasno prirejali lovske prireditve in viteške igre. Grad so leta 
1487 požgali Turki, v 16. stoletju pa so ga predelali v protiturški tabor, od tod tudi 
današnje ime. V grajskem okolju prisluhnite legendi o grajskem zakladu in farovški 
deklici ter se povzpnite na Blaževo skalo, od koder se odpira prelep pogled na Laško.

Spoznajte skrivnosti varjenja laškega piva
Skozi Zdraviliški park se sprehodite do pivovarne, kjer se seznanite z zgodovino pivovarstva in njegovo 185-letno tradi-
cijo v Laškem, seveda pa tudi s postopkom varjenja piva. Ko ste že ravno v Laškem, se podajte še na sprehod do središča 
starega mestnega jedra, kjer je v neposredni bližini cerkve sv. Martina in knjižnice, na Aškerčevem trgu 5, prenovljena 
stara trška kašča, kjer domuje Muzej Laško. Oglejte si ga in otipajte kosti kita, zobe morskega psa in spoznajte zgodovino 
mesta, Zdravilišča Laško in Pivovarne Laško.

Izlet v pozabljeni rudnik svinca in srebra
Pridružite se nam na izletu v vas Padež, kjer si boste ogledali pred več sto leti aktiven, danes pa zaprt in za oglede urejen 
rudnik svinca, srebra in kremenčeve rude. V rudniškem rovu vam bodo pripravili tudi pogostitev (domača salama, kruh, 
vino), da boste imeli na poti nazaj še dovolj moči za sprehod skozi gozd po gozdni učni poti. Morda velja dodati, da izlet 
velja za najbolj obiskanega in priljubljenega med gosti Thermane.

Muzej Elektroprenosa »Fala« Laško
Le malokdo ve, da je bila leta 1885 prav v Zdravilišču Laško zgrajena prva naprava za proizvodnjo elektrike na 
vodni pogon v Sloveniji. Čeprav se tehniška dediščina prenosne dejavnosti v preteklosti ni načrtno zbira-
la, se je na srečo skozi desetletja pri posameznikih ohranil marsikateri starinski eksponat, ki ohranja 
spomine na razvoj prenosne dejavnosti v Sloveniji. Zanimivo tudi za otroke, ki se ne navdušujejo 
nad tehničnimi napravami!

Odkrivanje neverjetnega sveta čebel
Spoznajte čebele in njihovo delo ter se posladkajte z medenimi dobrotami. Thermana je spisala 
izredno raznoliko medeno zgodbo. Izberete lahko poglavje po svojem okusu – lahko je bolj izo-
braževalno, kulinarično ali sprostitveno obarvano. Zagotovo bo vsak član družine našel nekaj zase. 

Ogled Muzeja premogovništva Velenje
V Velenju so uredili enega najboljših sodobnih tehničnih muzejev v Evropi. Ogled muzeja je 
razdeljen na dva dela. Na vodenem ogledu podzemnega dela, do katerega se v nekaj sekundah 
spustimo z dvigalom, obiskovalci ob pomoči vodnika in multimedijske predstavitve spoznajo 
nastanek, odkritje in pridobivanje premoga nekoč in danes. Vsi obiskovalci dobijo rudarsko ma-
lico ter se popeljejo s prevoznim trakom in podzemno železnico, nato pa v drugem delu s pomočjo 
filmske zgodbe spoznajo nastanek kolonij in življenje v njih. 

Za aktivna doživetja v naravi
Na adrenalinsko Bob kart doživetje na Celjsko kočo
Odpravite se na popoldanski izlet na Celjsko kočo, kjer se na pobočju smučišča 
Celjska koča razprostira poletno sankališče Bob kart. Proga je dolga 800 m 
in ponuja tako drzne spuste kakor tudi ležerno vožnjo, popeljete pa se lahko 
sami ali s svojim malčkom. To prvo tovrstno sankališče v Sloveniji je odprto od 
aprila pa vse do novembra. Poskusite lahko tudi malo bolj umirjeno, a še bolj 
zabavno poletno drčo, ali pa se odpravite na spoznavanje narave na gozdno 
učno pot.

Iz Thermane skočite na družinski kolesarski izlet 
Tudi za družine z otroki je kolesarjenje po okolici Laškega dobra izbira. Od 
osmih poti, primernih za kolesarjenje, je za družinsko kolesarjenje še pose-
bej primerna pot Rimske Toplice – Junior. Po pretežno ravninski poti lahko od 

Rimskih Toplic pot še nadaljujete po dolini Gračnice vse do Jurkloštra, kjer 
k obisku vabi kartuzija Jurklošter. Tudi slikovita dolina Rečice, ki je 

del poti Šmohor in katere cesta se položno dviguje ob po-
toku Rečica, ponuja sproščujoče in nezahtevno vrtenje 

pedal. Za lažje in podrobnejše načrtovanje poti vam 
priporočamo nakup vodnika Kolesarjenje po 

okolici Laškega (na voljo po 4 € v TIC-u Laško, 
vse informacije pa dobite tudi na recepciji 

Thermaninih hotelov). 

Lahko pa kar obujete športne čevlje 
in se podate na pot
K odkrivanju razgibane okolice vabijo 
številne planinske in pohodne poti, ki 
so prepredene po okoliških hribih in 
dolinah ter vodijo skozi gozdove, preko 
jas in travnikov – in to mimo bogate 
kulturne dediščine. Poti so primerne za 
vse – tudi za družine in mlajše. Da boste 

vedeli, katero izbrati, vam je v TIC-u Laško 
na voljo zloženka z opisom posameznih 

poti, diagramom, označbo na zemljevidu in 
drugimi uporabnimi informacijami. Tiste, ki pa 

imajo raje skupinsko raziskovanje in odkrivanje 
lepot pokrajine, vabimo, da se udeležijo katerega 

od tematskih in drugih organiziranih pohodov, ki so 
na voljo vse leto. Več informacij v TIC-u Laško in www.stik-

lasko.si.

Odkrijte skrivnosti muharjenja
Če ste nekoliko bolj avanturistično razpoloženi in iščete mirne, odmaknjene 
kotičke za prav posebno družinsko doživetje, potem morda velja razmisliti 
tudi o tem, da v spremstvu izkušenega ribiča poskusite nekaj res posebnega. 
Andrej Šoštarič iz Fish& Fun vas v bližini Thermane popelje v skrivnostni svet 
muharjenja. Uživati v svetu voda, rib, živih žuželk in njihovih posnetkov ume-
tnih muh, opazovati in doživljati naravo, broditi po bistri in hladni reki, kjer se 
dogaja polno napetih in vznemirljivih trenutkov, ki pričarajo veselje. Zanimivo 
doživetje tudi za otroke. 

Laško tudi kot izhodišče za malo bolj 
»daljna« odkrivanja

Thermana je z avtoceste dosegljiva v zgolj četrt 
ure, kar pomeni, da ste lahko kjerkoli v Slo-

veniji v uri ali dveh. Popolno izhodišče za 
odkrivanje Slovenije torej! In to takšno, 
ki ima praktično vse pod svojo streho in 
je hkrati stran od turističnega vrveža. Iz 
Thermane je tedensko organiziran izlet v 
Kobilarno Lipica, seveda pa se na izlete 
lahko podate tudi v lastni režiji in si še 
dodatno popestrite bivanje, sploh če ste 
v Thermani kakšen teden. Če prihajate iz 

primorskega ali osrednjega dela Slovenije, 
potem bo zagotovo zanimiv vzhodni del 

Slovenije. Rogaška Slatina, Podčetrtek, Ptuj, 
grad Borl, grad Posreda, Mozirje … Poklepetajte s 

prijaznimi receptorji, pa bo kakšna dobra ideja hitro 
tu.



7DRUŽINSKA TERMALNA DOŽIVETJA

ku ... Jessica dodaja: »Želim si, da bi se za kakšen mesec ponovno podala 
na Tajsko. Da bi jo ponovno prehodila, prevozila, pregledala in prebrskala, 
tudi podoživela. Vse od Phi Phi Islanda, Phuketa, Pataye, Ko Sameta, Sa-
mutprakrana – kjer smo tudi živeli ter Chiang Maia. Morda mi bo to kmalu 
uspelo!«

Kaj vam je kot družini pomembno? 
Najpomembneje je, da smo vsi zdravi, da se imamo radi, vse ostalo pa 
pride samo od sebe. Tako kot ta avto. Bomo videli, kakšna presenečenja 
nas še čakajo. 

Kaj vam predstavlja družinski izlet na kopanje v 
Thermano? 
Družinski izlet na kopanje v Thermano Laško je vedno super ideja za celo 
družino. Otroci neznansko uživajo. Doma samo rečem »Laško«, pa je soba 
že pospravljena. No, John še posebej uživa in tudi najbolj navdušeno na-

vija za Laško. 

Z avtomobilom ste, kot pravite, zelo zadovoljni. 
Imate kakšno sporočilo za novega izžrebanca?

Naj uživa, saj je nepopisno lepo, pa tudi vsak dan se ne zgodi 
kaj takšnega!

Z družinskim kopanjem 
v Thermani Laško do 
Citroëna!

Thermana Laško tudi letos čez poletje v sodelovanju 
z Avtocentrom Košak iz Celja organizira privlačno 

nagradno igro, v kateri bo z brezplačno enoletno 
uporabo novega avtomobila Citroën C4 Picasso nagradila 

izžrebano družino.

Kako lahko sodelujem
Za sodelovanje v žrebanju morate od 1. maja do 2. sep-

tembra 2011 na recepciji Termalnega Centra Wellness 
Parka Laško oddati pravilno in čitljivo izpolnjen 
kupon za nagradno žrebanje ali se prijaviti preko 
Facebooka. Kupone za sodelovanje v nagradnem 
žrebanju prejmete na recepciji Termalnega Centra, 
in sicer ob nakupu družinske vstopnice ali družin-
skega paketa. 

Sodelujete lahko tudi preko Facebooka, in sicer tako, 
da na Facebookovi strani Thermane Laško (http://

www.facebook.com/thermana.lasko.slovenia) v aplika-
cijo »nagradne igre« naložite fotografijo, posneto na baze-

nih Thermane Laško, in vpišete svoje podatke. V slednjem primeru 
nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Med vsemi udeleženci 
nagradne igre, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri v skladu s 
pravili (ki so objavljeni na www.thermana.si), bomo izžrebali nagrajenca, 
ki bo prejel brezplačno v enoletno uporabo osebni avtomobil Citroën C4 
Picasso s plačanim osnovnim in kasko zavarovanjem ter cestnim skla-
dom. 

Kdaj bo nagradno žrebanje
Nagradno žrebanje bo v sklopu prireditve zaključka poletne sezone, 
in sicer na bazenih Termalnega Centra prvo soboto v septembru (3. 
september 2011) v prisotnosti tričlanske komisije.

Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani www.thermana.
si, po telefonu 03 734 89 00 ali preko e-pošte info@thermana.si.

»Doma samo rečem 
Laško, pa je soba že 
pospravljena«
Pogovarjali smo se z družino Ramšak, zmagovalko lanske nagradne igre 

za enoletni brezplačni najem Citroena C4 Picasso

Po zaključku lanske poletne kopalne 
sezone je na septembrskem žrebanju 
Thermana Laško v sodelovanju 
z Avtocentrom Košak družini 
Ramšak iz Tabora pri 
Vranskem podelila ključ 
za enoleten brezplačen 
najem novega Citroëna 
C4 Picasso. Avtomobil, 
oblečen v osvežujočo 
modrino in podobo 
Thermane, je postal kar 
sestavni del te prijetne 
družine, kjer Mateji in 
Borisu ob štirih otrocih 
kar ni dolgčas … Res je, 
da najstarejša, 20-letna 
Jessica hodi že bolj po 
svoje, a 9-letni Kevin, 
še ne 4-letni John ter leto 
in pol stara Jenni poskrbijo 
za živahno dogajanje. Zato je 
dobra izbira počitnic in izletov še 
toliko pomembnejša … Med kopalnim 
obiskom Thermaninega Termalnega 
Centra smo jih povprašali o njihovih počitniških 
navadah, ob začetku nove nagradne igre pa Mateja pravi,  
da je bila »nagrada čudovita, dogodek in vse povezano z nagrado pa 
nepozabno«.

Za slovenske razmere ste kar velika družina, tudi s precejšnjim raz-
ponom v starosti otrok. Izbira počitnic zagotovo ni enostavna …
Res je. A lahko bi rekla, da se spopadamo s povsem klasičnimi težavami, ki jih imajo družine 
pri izbiri počitnic. Vse družine si želimo počitnice, na katerih bodo uživali vsi družinski člani, 
saj to pomeni, da bodo počitnice dejansko počitnice. Otroci si želijo zabave in veliko možnosti 
za igro, pa naj bo to ob vodi ali kje drugje. Starši pa si želimo predvsem, da imamo preprosto le nekaj 
miru. Počitnice izbiramo tako, da lahko nekaj vidimo, doživimo in počnemo. Ob tem je seveda pomembno, sploh 
za mlajšega sina Johna, da so prisotni tudi voda in tobogani. 

Kakšne počitnice izbirate, v kakšne destinacije se podate?
Različno, morda gremo na Hrvaško za kakšen teden, podamo se tudi v kakšno počitniško destinacijo, kot je bila 
na primer Tunizija. Prav slednja je ostala otrokom, sploh starejšemu Kevinu, zelo v spominu. Jahanje kamel, pa 
veliko zanimivih stvari smo si ogledali … Sicer pa se radi podamo na dnevne ali nekajurne potepe. Tudi kopanje v 
Thermani je na rednem dnevnem redu …

Imate kaj težav z usklajevanjem želja otrok? 
Zagotovo imata starejša že svoje želje in interese, čeprav zna tudi mlajši John zelo jasno uveljavljati svoje navdu-
šenje nad vodnimi pustolovščinami. Jessica si želi ponovno obiskati Tajsko, saj smo tam – le nekaj kilometrov iz 
Bangkoka – živeli skoraj štiri leta, do leta 2000, ko smo se vrnili v Slovenijo. Tam je tudi eno leto obiskovala šolo. 
Kevin ima kar nekaj želja. Med njimi so ogled sveta v malem Minimundusu, ogled dinozavrov v Mozirju, obisk 
Gardalanda in pa ogromnega tematskega akvarija Sea Life ter Aqualandie v Italiji. John pa se navdušuje nad vsem, 
kar je povezano z vodo. Laško in morje so zanj zakon, hribi in hoja pa mu kar ne dišita. Jenni še ne govori, da bi 
nam lahko povedala, a vsi vemo, da neznansko uživa že doma v mivki in v kakšnem malem napihnjenem bazenč-
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Za bolj zelena 
poslovna srečanja 
v Laškem
Mojca Leskovar, vodja programa M.I.C.E

Biti zelen je danes postal vseobsegajoči trend, ki mu sledijo mnoge 
industrije. Vse bolj tudi mednarodna kongresna industrija, saj se 
kongresni ponudniki zavedajo, da je mogoče hkrati biti prijazen do 
okolja in konkurenčen na trgu. 

Wellness Park Laško se kot nov večji kongresni ponudnik v Sloveniji za-
veda, da se je za konkurenčno pozicioniranje in nagovarjanje vse zah-
tevnejšega poslovnega segmenta pomembno odzivati na trende na 

trgu, zato smo že ob razvoju kongresne ponudbe aktivno pristopili k oblikovanju 
bolj zelene ponudbe za poslovna srečanja. 

Zelene smernice v Thermaninem Kongresnem Centru
V nadaljevanju predstavljamo nekaj konkretnih aktivnosti – ki jih stalno dopol-
njujemo in razvijamo tudi nove – ob tem pa so ključnega pomena tudi aktivno-
sti hotela Wellness Park Laško za pridobitev okoljske marjetice:

•  Koši za ločevanje odpadkov so na voljo povsod v Kongresnem Centru. 
•  Uporabljamo reciklirane materiale – papir in potrošni material (npr. poskušamo se 
     izogibati uporabi blokov za pisanje,  pisala za udeležence so lesena in jih je 
     mogoče reciklirati, napisi za usmerjevalne table so iz recikliranega papirja).
•  Prizadevamo si za čim manjšo porabo promocijskih gradiv. Udeleženci lahko 
     izberejo tista gradiva, ki jih želijo, ob nekaterih dogodkih gradiva razdelimo 
    na mize in neporabljena pospravimo, oglasi so na LCD ekranih in drugih 
    sodobnih medijih.
•  Označbe v Kongresnem Centru so deloma na LCD ekranih, deloma na 
     stojalih, kjer se uporablja reciklirani papir. Za dogodke, ki se ponavljajo, 
     napise shranimo za naslednjič. 
•  Prizadevamo si, da so cvetlični aranžmaji čim bolj okolju prijazni. Imamo 
    trajne zimzelene nasade, aranžmaji so iz okolju prijaznih, stalnih materialov. 
    Rezano cvetje naročamo le na željo in po naročilu naročnika.
•  V odmorih za kavo in kosilo ponudimo lokalno in sezonsko hrano, čaje in 
    kavo iz pravične trgovine (fair trade), voda je na voljo v vrčih oziroma litrskih 
     steklenicah, pozornost posvečamo tudi pravilnemu ravnanju z ostanki 
     hrane. Vedno so kot opcija na voljo brezmesne jedi.
•  Pomemben del zelene ponudbe je tudi promocija lokalne avtentične 
    ponudbe. Tako smo oblikovali wellness, medene in pivske odmore, 
    kjer je poudarek na lokalni ponudbi ter svežih in doma pripravljenih pijačah.

Zeleno ravnanje 
Wellness Parka 
Laško – v kratkem tudi 
»marjetica«
Metka Krivec, vodja hotela Wellness Park Laško

Hotel Wellness Park Laško je v zaključnem postopku za pridobitev okoljskega znaka 
marjetica, ki v Evropski uniji velja za uradni okoljski znak. V zadnjih desetih letih je ta 
znak Evropske unije postal evropski simbol, ki daje enostavne, točne in verodostojne 
usmeritve potrošnikom o okolju prijaznem delovanju. V Thermani smo se podali na pot 
okolju prijaznejšega delovanja, ker spoštujemo okolje in ker se zavedamo, da so tudi gostje 
vse bolj ekološko ozaveščeni.

Zelenega delovanja ne razumemo zgolj kot odgovornost do okolja – torej le kot naravnemu okolju prijazno delo-
vanje, temveč tudi kot gospodarsko in družbeno odgovornost. Poleg zahtevnih kriterijev za pridobitev marjetice 
spoštujemo in v ponudbo vključujemo kulturno dediščino, tradicijo in posebnosti lokalnega okolja ter razvijamo 

prijetno okolje za bivanje in delo.

Izpolnjevanje zahtevnih kriterijev okoljske marjetice
Prizadevamo si za manjše onesnaževanje zraka, varčnejšo porabo energije in drugih naravnih virov, manjše onesnaževanje 
okolja ter okolice – prav na ta področja pa se usmerja večji del zahtev v okviru okoljske marjetice. Pridobitev marjetice bo potr-
ditev, da izpolnjujemo vse predpisane kriterije. Kot potrjujejo raziskave, so danes potrošniku izredno pomembni okoljski znaki, 
saj mu v poplavi pogosto zavajajoče zelene ponudbe na trgu pomagajo pri odločitvi, katera ponudba je dejansko zelena.

Uporaba obnovljivih virov energije, predvsem izraba odpadne toplote, odpadne vode in vročega zraka, prispeva k 
zmanjšanju emisij, izboljšanju bivalnega okolja, s tem pa tako k turistični privlačnosti samega hotela kot tudi kraja. K zmanj-
šanju onesnaževanja okolja pripomoremo z ločevanjem odpadkov, pri čemer si prizadevamo že za zmanjšanje njihovega 
nastajanja, naša ekološka ozaveščenost se odraža v varčevanju z vodo in energijo, kar uresničujemo z uporabo varčnih 
žarnic, samodejnim izklapljanjem klimatskih naprav in gretja, samodejnim izklapljanjem razsvetljave po hotelskih sobah – 
vezano na hotelske kartice, kakovostno izolacijo oken, uporabo energijsko učinkovitih hladilnikov in drugih naprav.

Pomembno vlogo imajo tudi gostje
Tudi goste vabimo, da s svojim ravnanjem podpirajo naše okoljske cilje. V podporo temu smo vzpostavili komunikacijske 
aktivnosti, ki so za uspešno udejanjanje okolju prijaznega delovanja ključnega pomena. Na koncu smo vendar prav ljudje 
tisti, od katerih je vse odvisno. O njih se zaposleni pogovarjamo z gosti, sporočamo jih z obvestili, s katerimi se gost sreča 
v sobi in ki ga prijazno nagovarjajo, da z majhnimi koraki stori veliko to so:

Gospodarno ravnanje z vodo • Goste prijazno opomnimo, da je voda ena od redkih in najdragocenejših dobrin, s katero 
moramo ravnati gospodarno. Vabimo jih, da ravnajo v skladu s tem načelom ter da upoštevajo nekaj naših predlogov za 
varčevanje z vodo: med ščetkanjem zob, šamponiranjem in miljenjem rok zapirajo vodo, izberejo prhanje namesto kopanja 
v kadi, po uporabi zaprejo pipo, uporabijo možnosti izbora spusta večje ali manjše količine vode pri uporabi splakovalnikov 
straniščne školjke in podobno .... Prosimo jih, da nas o morebitnem puščanju vode nemudoma obvestijo, in jih seznanimo 
s tem, da je izlivanje okolju škodljivih snovi v odtoke prepovedano.

Ločevanje odpadkov • Goste seznanjamo z režimom ločevanja odpadkov v sobi. Po celotnem hotelu, v kongresnem cen-
tru in tudi v garaži imamo nameščene ekološke kotičke, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov. 

Za manjšo porabo hotelske kozmetike • V sobah imamo hotelsko kozmetiko, ki ne vsebuje barvil, parabenov, silikonske-
ga in parafinskega olja. V hotelskih sobah so nameščeni okolju prijazni podajalniki za milo in šampon. Z njimi zagotavlja-
mo manjšo porabo mil in šamponov ter manj odpadne embalaže. Embalaža pa je 100-odstotno razgradljiva. 

Ponudba v mini baru • Pijača v mini baru je izključno v embalaži, izdelani iz obnovljivih surovin, odpadno embalažo 
pa ločujemo.

Skrbnejše ravnanje s hotelskim perilom • Zaradi okoljevarstvenih razlogov goste prosimo, da s hotelskim perilom ravnajo 
skrbno in ga menjujejo le po potrebi ter tako prispevajo k ohranitvi okolja (varčevanju z energijo in vodo ter manjši porabi čistil). 

Varčna raba elektrike • Poudarjamo varčno porabo električne energije, hkrati pa kartični sistem za samodejno izklaplja-
nje klimatskih naprav in gretja ter samodejno izklapljanje razsvetljave po hotelskih sobah nadalje podpirata ta ukrep.

Okolju prijaznejši prevoz • Goste spodbujamo, da se na izlet v okolico odpravijo – ko je to mogoče – peš ali s kolesom, 
hkrati pa pomemben poudarek dajemo možnosti prihoda z javnim prevozom (avtobus in vlak). Oblikovali smo programe 
prihoda v Thermano z zdraviliškim vlakom (saj je Thermana od železniške postaje oddaljena le 300 metrov), nudimo tudi 
informacije o avtobusnih prevozih. Na drugi strani pa nagrajujemo goste, ki ravnajo zeleno! Vsi gostje, ki na hotelski ali 
wellness recepciji predložijo železniško karto, so upravičeni do 20-odstotnega popusta na nakup vstopnice za bazen in 
savno ter 10-odstotnega popusta za zdravstvene in wellness storitve.
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Rezervacije in informacije o kongresni ponudbi v Thermani Laško na telefonu 03 42 32 480 in 
e-pošti kongres@thermana.si (Mojca Leskovar, vodja programa M.I.C.E.).

Sodobne poslovne 
sekretarke v šolstvu 
nabirale novo znanje  
v Thermani Laško
Štefan Krapše, EDUCA Izobraževanja Nova Gorica

EDUCA Izobraževanja je 19. in 20. oktobra lani v sodobnem, a izredno prijetnem ambientu 
Kongresnega Centra Wellness Park Laško izvedla po vrsti že 7. dvodnevno izobraževalno 
konferenco Sodobna poslovna sekretarka v šolstvu, ki je največji tovrstni strokovno-
izobraževalni dogodek za šolske poslovne sekretarke v Sloveniji. Thermana se je izkazala za 
odlično organizatorko.

EDUCA Izobraževanja smo specializirana izobraževalna ustanova, ki pripravljamo in izvajamo strokovna izobraže-
vanja predvsem za področje javnega sektorja (šolstvo, zdravstvo, javna uprava…). V ta namen potrebujemo večje 
konferenčne centre, ki so dobro opremljeni in ki nudijo širok spekter dodatnih konferenčnih storitev.

Thermanina ekipa dobila odlično oceno
Razlog, da smo kot organizatorji izbrali prav Laško, je zelo preprost − v Laškem se je malo pred tem odprl nov sodoben konfe-
renčni center, ki je v tem delu Evrope gotovo ne samo med največjimi, temveč tudi med najprivlačnejšimi. Ponuja praktično vse, 
kar si zahteven konferenčni organizator in udeleženec želi – od lepih in udobnih ter sodobno opremljenih konferenčnih dvoran 
pa do kakovostne namestitve in mnogih drugih storitev, ki jih hotel Wellness Park Laško ponuja. 

V ospredju pa so kajpak tudi ljudje – brez prijaznega in visoko strokovno usposobljenega osebja še tako sodobno opre-
mljeni konferenčni prostori ne pridejo dovolj do izraza. V EDUCA Izobraževanja vselej po končanih konferencah ovrednotimo 
izpolnjene anketne vprašalnike, iz katerih je med drugim razvidno, da je osebje hotela in Kongresnega Centra Wellness Park 
Laško prejelo v povprečju izjemno visoko oceno, to je 4,90!

Bogat strokovni program
Kot že več let zaporedoma smo pri EDUCI Izobraževanja tudi v letu 2010 z vso skrbnostjo in s tesnim sodelovanjem Sekcije 
tajnic in tajnikov VIZ Slovenije pri Zvezi klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije pripravili bogat, aktualen in v praksi 
uporaben konferenčni program – ki je k udeležbi pritegnil več kakor 190 udeleženk iz celotne šolske vertikale – največ iz 
vrtcev in iz osnovnih šol, precej pa tudi iz srednjih šol, dijaških domov ter iz glasbenega šolstva.

Tokratni program je bil na željo udeleženk še bolj strokovno usmerjen kot pretekla leta oziroma v največji možni 
meri prilagojen potrebam poslovnih sekretark in sekretarjev v vzgoji in izobraževanju. Ugledni in referenčni predavatelji 
so predstavili aktualne teme oziroma najnovejša znanja. Posebna pozornost je bila namenjena tudi zadnjim dogajanjem 
na področju plačnega sistema in kolektivne pogodbe. Za to priložnost so na konferenci sodelovali visoki in kompetentni 
predstavniki ministrstev oziroma vladnih služb, ki so bili na voljo tudi za neposredna vprašanja in odgovore. 

Sestavni del dogodka je vedno tudi družabni del
Po napornem, a zanimivem strokovnem delu po koncu prvega dne konference je sledilo žetradicionalno večerno druženje, 
ko smo – tako kot vselej doslej – poskrbeli za »dušo in telo«. Kot zanimivo in prijetno novost srečanja pa smo v sodelovanju 
z gostitelji organizirali ogled Pivovarne Laško z degustacijo. Udeleženke so bile nad ogledom navdušene in prijetno prese-
nečene nad darilom za popotnico, ki jim ga je ob tej priložnosti podarila EDUCA oziroma Pivovarna Laško.

7. letna skupščina Kongresnega urada potekala v najmlajšem kongresnem hotelu

Takole je Zavod-Kongresnoturistični urad na svoji spletni strani zapisal o svoji letni skupščini, ki je potekala 17. in 18. 
marca v Laškem: »V najmlajšem kongresnem hotelu v Sloveniji – v Hotelu Wellness Park Laško – se je marca odvila sedma 
letna skupščina Zavoda-Kongresnoturistični urad. Thermana Laško kot generalna pokroviteljica dogodka in Wellness Park 
Laško sta se izkazala kot odlična organizatorja in gostitelja srečanja, za katerega člani Kongresnega urada niso skoparili s 
pohvalami. Udeležencem – članom Kongresnega urada – sta bila namenjena zelo dober strokovni program, v katerem so 
lahko aktivno sodelovali tudi sami, ter zabaven družabni del, ki je poskrbel za obilo priložnosti za poglobitev stikov s kolegi 
iz industrije srečanj ter za navezavo novih poznanstev. Gregor Levič z novoustanovljeno agencijo iDMC je v sodelovanju 
s Pivovarno Laško izvedel nepozaben 'teambonding'. Reševanje ugank na temo piva, spoznavanje pivovarne in na koncu 
pokušina različnih piv, tudi takih, ki jih še ni na trgu, je bila zanimiva in zabavna izkušnja.«

Poslovni dogodki poleti obarvani malo drugače …

Poslovna srečanja v Laškem, zunaj mestnega vrveža, udeležencem poleg 
dela pomenijo hkrati tudi »pobeg na sonce«. Zeleno okolje gozdov in sve-
žina reke Savinje ter kongresne dvorane z odprtimi pogledi sprostijo in 
poživijo. Sončni odmori na terasah reke Savinje ozelenijo misli in duha. 
Z lahkimi in svežimi prigrizki ob ledeni kavi, z masažo dlani in globo-
kim dihanjem bodo kongresni gostje poleti lažje pozabili na prenatrpane 
delavnike. Po poslovnem delu sledi poživitev telesne energije v zuna-
njem bazenu Termalnega Centra. Plavanje je lahko privlačen rekreativni 
zaključek poslovnega dne. Pred odhodom proti domu priporočamo še 
zadnji zdravilni korak v Thermani, skok do pivnice v sosednjem poslopju 
Thermane, Zdravilišču Laško, kjer najdete vir pitne termalne vode Laško. 
Voda pomaga pri razstrupljanju telesa, izboljšuje biološko okolje celic in 
medcelično komunikacijo. Posel je užitek. V Thermani Laško!

Nova, zdravo in lokalno obarvana gostinska 
ponudba za odmore s kavo
Wellness odmor: 
Kava, domač zeliščni čaj, voda, limonada, mini domači rogljički z različnimi na-
devi, mini potičke s svežim mladim sirom ali z meto ali s pehtranom, polnozrnati 
kruhki z zeliščnim namazom, suho sadje in oreščki in narezano sveže sadje.

Medeni odmor: 
Kava, limonada z medom, medenjaki, medena pita, muffini z orehi in me-
dom, narezano sveže sadje in voda. 

Odmor po Laško: 
Laško pivo ali Bandidos (0,33 l), voda, slani mini rogljički z različnim po-
sipom, mini pivske klobase v listnatem testu, ocvirkovka, ocvrte jabolčne 
rezine v pivovem testu.

Znak za okolje ali okoljska marjetica (Eco label)
V zadnjih desetih letih je znak Evropske unijeza okolje postal evropski simbol za 
proizvode ter daje enostavne, točne in verodostojne usmeritve potrošnikom o oko-
lju prijaznem delovanju. Vse proizvode, ki so označeni z znakom Evropske unije za 
okolje, so preverili neodvisni organi, da izpolnjujejo stroga okoljska merila in meri-
la glede delovanja. Kriteriji so razdeljeni po naslednjih kategorijah: energija, voda, 
čistilna sredstva in sredstva za razkuževanje, nevarne kemikalije, odpadki, druge 
storitve in splošno upravljanje. 
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Vedno je pravi čas  
za oblikovanje telesa! 
Poleti le še toliko bolj …
Janja Urankar, vodja programa wellness

To nikakor ne pomeni, da je poletje edini pravi čas za oblikovanje telesa in izgubo odvečnih 
kilogramov, je pa zagotovo letni čas, ki ženskam prinaša dodatno motivacijo za doseganje 
lepega videza. To je čas, ko odvržemo toplejša oblačila in bolj kritično presojamo svojo postavo, 
predvsem pa sta že narava in sonce v predpoletnih in poletnih mesecih tista, ki nas napolnita z 
željo po aktivnostih in gibanju. V Wellness Spa Centru smo razvili izredno učinkovito in celostno 
metodo oblikovanja telesa in izgube odvečnih kilogramov. Lani maja smo predstavili rezultate 
štiritedenskega programa hujšanja s Simono Judež, ki je v času programa izgubila pet kilogramov 
− do danes pa še nadaljnjih sedem − ob tem pa, tako Simona, popolnoma spremenila življenje! 

V    Wellness Spa Centru uporabljamo revolucionarno tehnologijo FuturaPro britanskega podjetja Ultratone, ki v 
enem aparatu združuje več različnih tehnologij oblikovanja telesa ter po principu krčenja mišic in optimalne 
celične modulacije dosega odlične rezultate pri izgubi maščobnih oblog, oblikovanju telesa in izboljšanju tonusa 

kože. Vendar pa je aparat zgolj eden od elementov programa.

Celosten pristop – za dolgoročne rezultate
Pri trdovratnih maščobnih blazinicah in celulitu samo zdrava prehrana in telesna aktivnost nista dovolj, zato velik 
poudarek dajemo terapijam za odpravo maščobnih blazin, izboljšanju tonusa kože in zmanjšanju celulita, ob tem pa 
za celosten pristop in dolgoročnejše rezultate dodajamo redne aktivnosti plavanja, teka, fitnesa in savnanja – in ne 
nazadnje, vse skupaj temeljimo na zdravi prehrani z več manjšimi in rednimi obroki.

Pa se vrnimo k programu s Simono, ki je zagotovo nazoren primer celostnega pri-
stopa. Prva dva tedna v okviru sicer 28-dnevnega programa je Simona vsak dan 
hodila na terapije za razstrupljanje in odstranjevanje odvečne maščobe, dru-
ga dva tedna pa je bil poudarek na oblikovanju telesa, izboljšanju tonusa 
kože in zmanjšanju celulita. Simona je v štirih tednih prestala 14 tera-
pij biostimulacije, dva tretmaja »Garshan s kristali soli«, dva »Detox 
tretmaja iz morskega blata«, dva »Negovalno-preoblikovalna an-
ticelulitna tretmaja« in dva »Učvrščevalna anti-aging tretmaja«. 

Simona je bila vsak dan tudi aktivna – obiskovala je fitnes, 
plavala, tekla in redno hodila v savno, eno največjih sprememb 
pa ji je zagotovo prineslo zdravo in redno prehranjevanje. 

Jedilnik je bil oblikovan na podlagi Simoninega običajne-
ga jedilnika in njenih želja, da želi začeti živeti zdravo življenje. 
Poiskali smo »napake« v njenih navadah in poudarili tisto, kar je 
zanjo dobro, zdravo. V ekipi je bil tudi strokovnjak za prehrano, 
ki je sestavil jedilnik, ki pa ga ne smemo posploševati na vse. Po-
trebna sta individualen pristop in osebno svetovanje za vsakega 
posameznika, ki se odloči spremeniti svoj način življenja. 

Največje priznanje za učinkovitost Thermaninega pristopa zagoto-
vo pomeni dejstvo, da je Simona koncept štiritedenskega programa aktiv-
nosti in zdravega prehranjevanja spremenila v svoj redni življenjski slog. Ni 
pomembno le, da se posveča gibanju in zdravemu načinu prehranjevanja zgolj 
neko obdobje, nato pa se vrne v stare tirnice – ampak je to postalo njen način življenja.

Brezplačni pregled in posvet
Če vas zanima tovrsten koncept programa, a povsem prilagojen vašemu življenjskemu slogu in telesu, vas vabimo na 
uvoden brezplačen in popolnoma neobvezujoč posvet. Pogovorili se bomo o tem, kako živite, kako se prehranjujete, 
na podlagi telesne teže, oblike telesa in strukture kože ter glede na vaše želje in pričakovanja pa bomo skupaj obli-
kovali jasne cilje. To bo osnova za sestavo individualnega in povsem vašim potrebam prilagojenega programa. Več 
informacij dobite na e-pošti: janja.urankar@thermana.si.

Simonina zgodba … 12 kg lažja in z novim življenjskim slogom
Simona se je spopadala z vsemi nadlogami, ki jih prinašajo odvečni in neenakomerno razporejeni kilogrami …»Po 
vseh dietah, ki sem jih že dala skozi – in teh ni bilo malo – so kilogrami odšli in prišli nazaj. Nato počasi obupaš … 
Tonus je slab, telo je že na prvi pogled polno celulita, maščoba se vedno bolj nabira v pasu, na zadnjici in stegnih. 
Vse veš o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja, a za to potrebuješ energijo, ki pa ti je primanjkuje.« A bila 
je resnično motivirana in odločena,  da tokrat koreniteje poseže v svoj življenjski slog. 

Kot pravi Simona, je dejansko potrebovala močno začetno spodbudo, pomoč in podporo strokovnjakov. Ko je videla 
prve rezultate, so jo navdali z izredno močno motivacijo – ko pa je občutila tudi učinke, ki so jo aktivnosti, način prehranje-
vanja in izgubljeni kilogrami imeli na njeno vsesplošno počutje in energijo, je vedela, da je to prava in edina pot za naprej.

Thermanini poletni 
wellness namigi 
Poletje je čas za razvajanje in uživanje!
Poletje ni zgolj uživanje ob šepetanju morskih valov … Poletje je čas, ko nas sonce 
napolni  z energijo. Je čas, ko velja na polno izkoristiti prav vsak dan! Podajmo se 
na jutranji tek pred službo ali pa zgodnji poživljajoč sprehod. Privoščimo si osve-
žujoče prigrizke in lahko kosilo. Po službi skočimo na plavanje. Pozno popoldan si 
privoščimo pa še kakšen poletnemu času prilagojen tretma. 

S članstvom v SMS Wellness Clubu do aktualnih 
informacij
SMS Wellness Club smo pripravili z željo, da ste na tekočem z vsemi wellness no-
vostmi. Enkrat do dvakrat mesečno vas preko SMS obvestimo o dogodkih, novo-
stih, posebnih akcijah in popustih, ki jih v Thermani pripravljamo za vaše boljše 
počutje in razvajanje. Več informacij najdete na www.thermana.si.

Orientalska sladkorna (d)epilacija – odlična rešitev 
za poletne dni
Wellness Spa Center je pred lanskim poletjem uvedel novo tehniko depilacije, s katero 
lahko neprijetne dlačice kjerkoli na telesu odstranimo veliko elegantneje, temeljiteje 
in dolgotrajneje pa tudi slajše − s sladkorno pasto. Ponudba se je lepo uveljavila, a ker 
je resnično idealna ravno za poletne dni, vas želimo nanjo s prihodom poletja ponov-
no spomniti! Čeprav postopek morda traja nekoliko dlje od voskanja, je dosti manj 
boleč, rezultat − torej gladka koža, pa traja dlje − in to kjer koli na telesu, tudi pod paz-
duhami, na preponah in intimnih predelih. Sčasoma dlačice postanejo vse mehkejše 
in redkejše – ob redni uporabi pa je odstranjevanje dlačic potrebno vse redkeje. Še ena 
prednost! Takoj po depilaciji se lahko brez tveganja rdečice predate vodnim užitkom! 
Več informacij na telefonu 03 423 20 40 in e-pošti wellness-spa@thermana.si.

Zakorakajte v poletje 
pomlajeni!

Je res, da je staranje naraven proces? Res je, toda zdaj 
je naraven proces tudi zaviranje staranja. S stara-
njem se soočamo vsi – nekateri že pri petindvaj-
setih, drugi pri petinštiridesetih – kljub temu, da 
redno telovadimo, skrbimo za zadosten vnos vi-
taminov, spijemo obilo vode, veliko spimo, se ne 
izpostavljamo sončni svetlobi, ne kadimo in ne 
uživamo alkohola.
V Wellness Spa Centru bomo s pomočjo kozme-

tične linije Priori poskrbeli, da boste v poletje za-
korakali pomlajeni in da boste mladosten videz tudi 

obdržali! Tretmaji z izdelki Superceuticals, ki vsebujejo 
IDEBENON Complex, so prvi profesionalni tretmaji, s ka-

terimi dosežemo dramatične anti-age učinke. Idebenon se 
loti staranja pri celičnem izvoru, s čimer koži vrača mladostno 

svežino in jo ščiti pred prostimi radikali. Pri tem dosega neverjetne 
rezultate, kakršnih ne omogoča noben drug neinvaziven program nege 
kože. Ne samo to! Prednost je tudi v tem, da je rezultat opazen nemu-
doma. Učinki so dolgoročni, saj gre za prvi in edinstveni antioksidant, 
ki zavira tako notranje kot zunanje staranje. Kdo pravi, da ste mladi 
samo enkrat? Skupaj z nami odkrijte znanost pomlajevanja kože in jo 
začnite uporabljati že danes, da vam jutri ne bo žal!

Zagotovite si brezplačen posvet z našimi strokovnjaki. Pišete nam 
lahko na wellness-spa@thermana.si ali nas pokličete na 03 423 20 40.



HOTEL 
WELLNESS PARK 
LAŠKO 4*Superior 
Razvajam se ...  
Hotel Wellness Park Laško v ambientu sodobne 
arhitekture celotno filozofijo posveča vodnim 
termalnim užitkom pod prepoznavno stekleno 
kupolo Termalnega Centra in programom sprostitve in razvajanja v Wellness 
Spa Centru. Izbirate lahko med standardnimi sobami, povezanimi družinskimi 
sobami in apartmaji s po dvema spalnicama, ložo, balkonom in jacuzzijem, 
odločite pa se lahko tudi za sobo s parketom ali za sobo s posteljo dolžine 
220 cm. Hotel ima 181 sob in apartmajev. Z avgustom 2010 je Wellness Park 
Laško svojo ponudbo zaokrožil s tehnološko modernim in arhitekturno dovr-
šenim Kongresnim Centrom za najzahtevnejše kongresne goste. V letu 2011 
je hotel pridobil kategorijo 4* Superior.

HOTEL 
ZDRAVILIŠČE 
LAŠKO****
Tradicija zdravja in dobrega počutja 
V Zdravilišču Laško smo zdravilno termalno vodo združili z 
vrhunskim medicinskim znanjem ter oblikovali prepoznavne preventivne in 
rehabilitacijske programe, ki temeljijo na 155-letni zdraviliški tradiciji. Ponud-
ba hotela Zdravilišče Laško obsega 206 sob (48 sob je prilagojenih osebam s 
težavami pri gibanju), Center medicine s prostori za ambulante, fizikalno in 
delovno terapijo ter balneoterapijo, termalne bazene, Savna center, Center 
zdravja in lepote, fitnes center, sodobno urejene gostinske prostore in poslov-
no seminarski center. Celoten hotel je brez arhitekturnih ovir in se ponaša z 
zlatim certifikatom »Invalidom prijazno«.

HOTEL HUM***   
Mestni hotel z eleganco 
Hotel Hum odlikuje dolgoletna tradicija 
dobre gostinske in hotelske hiše. Ponuja vso 
udobnost majhnega mestnega hotela (28 sob), 
v sodelovanju z drugimi hoteli družbe Thermana 
pa ima bogato ponudbo tudi na področju wellnessa in 
kongresnega turizma.

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Rezervacije: 080 81 19
info@thermana.si, www.thermana.si

Thermanine klubske kartice zvestobe 
– izberite svojo. Splača se!
V Thermani Laško smo z željo, da nagradimo vaše zaupanje in zvestobo ter vas s privlačnimi, 
tudi 15-odstotnimi popusti, že ob prvem obisku spodbudimo, da pogosteje naredite nekaj zase, 
v letu 2010 oblikovali nov klubski koncept. V okviru Thermana cluba lahko izbirate med Zlato in 
Modro kartico, otrokom do 15. leta pa je namenjen Vodomček club. Na prihodnjih treh straneh 
vam predstavljamo aktualne sezonske programe, redne programe dobrega počutja in zdraviliške 
programe Thermane Laško. Izberite program po svoji meri in se odločite za eno izmed klubskih 
kartic, s katero bo svet Thermane ne zgolj prijeten, sproščujoč in zdrav, temveč tudi dostopnejši! 
Splača se!

Zlata kartica Thermana club
Zlato kartico in z njo članstvo v Thermana clubu si lahko pridobi oseba nad 
15. letom starosti, ki pravilno izpolni pristopnico in poravna letno članarino v 
višini 20 EUR. Članarina se poravna pred koriščenjem članskih ugodnosti, velja 
eno leto od dneva vplačane članarine, ugodnosti pa veljajo takoj.
Zlata kartica vam prinaša takojšnjih 15 % popusta in vrsto privlačnih ugodnosti:
•    15 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
•    5 % popusta na gostinske storitve (ob enkratnem nakupu za najmanj 100 EUR). 
•    15 % popusta na storitvene darilne bone.  
•    Z zbiranjem bonusnih točk do nagrad za zvestobo: vsak nakup v višini 1 EUR prinese eno točko. 
•    Ugodnosti priporočil: za vsakega prijatelja, ki pride v Thermano po vašem priporočilu,  vas bomo nagradili. 
•    Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba: ob vsaki novi številki časopisa Moja Thermana za vas  
      pripravimo tudi katalog izdelkov in storitev s posebno ugodno ponudbo za člane Thermana cluba. 
•    Prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško: na ta način ste seznanjeni z vsemi novostmi. 
•    Možnost sodelovanja v nagradnih igrah. 
•    Letno srečanje imetnikov kartic.

Modra kartica Thermana club 
Članstvo imetnikov Modre kartice Thermana club je brezplačno, veljavnost je dve 
leti od včlanitve, ponovno pa se potrdi z vsakim novim nakupom. Modro kartico 
si lahko pridobi oseba nad 15. letom starosti, ki pravilno izpolni pristopnico. 
Modra kartica vam z brezplačnim članstvom prinaša takojšnjih 5 % popusta in 
vrsto privlačnih ugodnosti:  
•    5 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
•    5 % popusta na storitvene darilne bone. 
•    Z zbiranjem bonusnih točk do nagrad za zvestobo: vsak nakup v višini 1 EUR prinese eno točko.
•    Ugodnosti priporočil: za vsakega prijatelja, ki pride v Thermano po vašem priporočilu, vas bomo nagradili. 
•    Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba: ob vsaki novi številki časopisa Moja Thermana za vas     
      pripravimo tudi katalog izdelkov in storitev s posebno ugodno ponudbo za člane Thermana cluba. 
•    Prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško: na ta način ste seznanjeni z vsemi novostmi.
•    Možnost sodelovanja v nagradnih igrah. 
•    Letno srečanje imetnikov kartic.

 Vodomček club (za otroke)  
V Thermani Laško so nam otroci pomembni gostje. Zato smo posebej za njih 
pripravili otroško klubsko kartico Vodomček, ki poleg rednih popustov prinaša 
še dodatne 15-odstotne popuste in pa seveda privlačno dogajanje, povsem 
po meri otrok. Član je lahko oseba do dopolnjenega 15. leta starosti. Članstvo 
v klubu se vsako leto avtomatično podaljša, preneha pa s pisnim preklicem 
oziroma ko član dopolni 15 let. 
Vodomček club z brezplačnim članstvom prinaša številne ugodnosti:
•    15 % popusta na programe in penzionske storitve (popust se sešteva z rednimi popusti za otroke).
•    Kopanje je ob vsakem obisku ugodnejše za 15 %.
•    Rojstni dan prinese čestitko in darilo. 
•    Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba, s katerimi skrbimo, da Thermanin svet otroških 

doživetij ni le ugodnejši, ampak tudi zabavnejši. 
•    Redne informacije o programih, v katerih člane še posebej obveščamo o novostih, dogajanju in posebnih 

ponudbah za družine ter tudi o zanimivih brezplačnih izobraževalnih delavnicah. 
•    Možnost sodelovanja v nagradnih igrah z zanimivimi nagradam.
•    Letno srečanje imetnikov kartic. 
•    Tudi v Vodomčkovem kotičku v Termalnem Centru Wellness Parka Laško se ves čas nekaj dogaja. Otroci v 

družbi Vodomčka uživajo, starši pa se lahko brezskrbno posvetijo svojemu svetu razvajanja, sprostitve, zdravja  
in dobrega počutja.

Ugodnosti za vse kartice lahko koristite le ob predložitvi veljavne članske izkaznice. 

Klubske kartice lahko pridobite na prodajnih mestih v hotelih Thermane ali na spletni strani 
www.thermana.si. Vse informacije so na voljo na brezplačni številki 080 81 19.

Thermana Laško vabi … 
poiščite hotel in 
program po vaši meri
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Sezonski programi − poletje  
v Thermani Laško

THERMANINI PROGRAMI12.

Program vsebuje: 
• gratis pijačo dobrodošlice
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi
• polpenzion (zajtrk, večerja)
• neomejen vstop v bazene, sav-

ne in fitnes v Zdravilišču Laško 
in Wellness Parku Laško

• 2 x brezplačno vožnjo z Bobkar-
tom na Celjski koči

• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 
10 € za wellness ali zdravstvene 
storitve 

• program animacije, sprostitve 
in rekreacije

Za vse, ki po napornem delovnem 
tednu potrebujete malo spremem-
be. Povsem sproščeno ali pa bolj 
aktivno preživet konec tedna, v 
družbi partnerja, družine ali prija-
teljev.  

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško, Zdravilišče Laško ali 
Hum) 

• 1 x gratis darilni bon v vredno-
sti 10 € za wellness storitve

12

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

VIKEND 
PAKET
Sprostitev po napornem 
tednu
 
Podarimo vam gratis 
darilni bon   
Od 114 € dalje za 3 dni 
(2 polpenziona)

Laško že dolgo slovi po romantič-
nih kopelih in uživanjih v dvoje. 
Pričakujejo vas kopel ob soju sveč, 
svežina penečega vina, zajtrk v po-
stelji …  

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško in Zdravilišče Laško) 

• 2-dnevni paket (1 polpenzion) 

ROMANTIČNI 
ODDIH V DVOJE
Z razvajanjem do 
prerojene ljubezni
 
Kopel ob soju sveč, 
svežina penečega vina, 
zajtrk v postelji …   
Od 226 € dalje za 2 dni 
(1 polpenzion) za 2 osebi

Program vsebuje: 
• cocktail dobrodošlice
• 2 x polpenzion (zajtrk, večerja)
• neomejen vstop v bazene in savne
• vstop v fitnes
• delno wellness masažo (20 min.)
• klasično pedikuro z lakiranjem (60 min.)
• manikuro z lakiranjem (60 min.)
• skupinsko fotografijo

Program vsebuje: 
• polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
• neomejeno kopanje in savnanje v hotelih Wellness Park in Zdravilišče 

Laško (tudi na dan odhoda)
• dnevno uporabo fitnes centra
• možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi
• kopalni plašč v sobi (razen v hotelu Hum)
• GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve
• program animacije, sprostitve in rekreacije

Pogoj je včlanitev vsaj ene osebe v Thermana club, ki je 
možna ob prihodu. Članarina znaša 20 €. Več na strani 11.

THERMANA POLETJE
Počitnice, voda, uživanje …

18. junij − 7. september 2011
Od 90,95 € dalje za 3 dni (2 noči); cena velja za imetnike Zlate kartice

THERMANA VAS RAZVAJA
Popolno razvajanje za pol cene. Druga oseba 50 % 
popusta!

2. maj – 18. junij 2011 in 14. september – 21. oktober 2011
Za 2 osebi 3 dni (2 noči) že od 145,35 €

1. otrok do 12. leta gratis in popusti za ostale otroke do 
15. leta starosti

POVABI 3 PRIJATELJICE IN BIVAJ 
GRATIS! 
Pozlatite vaše prijateljstvo v Thermani Laško! 

3. maj − 26. junij 2011
Cena na osebo 289,30 € za 3 dni (2 polpenziona); cena velja za imetnice 
Zlate kartice



Programi dobrega počutja
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poleg bivanja vsebuje še: na 
dan prihoda 1 x kopel Rock´n 
roll ljubezni (v Wellness Parku 
Laško) oziroma 1 x Zlato kopel 
(v Zdravilišču Laško), penino v 
sobi in svečano večerjo v resta-
vraciji à la carte. Na dan odho-
da je postrežba zajtrka v sobo, 
soba pa je na voljo do 12. ure

• 3-dnevni paket (2 polpenzio-
na) poleg vsebine 2-dnevnega 
paketa DODATNO vsebuje še: v 
primeru bivanja v Wellness Par-
ku Laško 2 x wellness masažo 
(50 min.), v primeru bivanja v 
Zdravilišču Laško pa 2 x masažo 
z medom (20 min.)

Idealen program za vse tiste, ki si 
lahko utrgate čas kar med tednom. 
Teden je tako lepši, ob tem pa še 
privarčujete! 

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med biva-
njem v hotelih Wellness Park La-
ško, Zdravilišče Laško ali Hum) 

• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 
10 € za wellness ali zdravstvene 
storitve

NA ODDIH MED 
TEDNOM 
Naj delavnik postane 
sprostitev
 
Kopanje, savnanje … 
Uživanje!  
Od 103 € dalje za 3 dni (2 pol-
penziona) (nedelja–petek)

Medeni program je odlična izbira 
za vse, ki želite svojo energijo in 
ravnovesje črpati iz narave. Poleg 

MEDENI 
PROGRAM  
Med, simbol zdravja in 
dobrega počutja
 
Od 291 € dalje za 5 dni 
(4 polpenzioni)  

Za vse, ki se zavedate, kako po-
membno je, da so vse vitalne ener-
gije v našem telesu v ravnovesju, 
kajti takrat je telo zdravo, um ja-
sen, srce pa napolnjeno z veseljem. 
Privoščite si 4-dnevni program in 
vsak dan obarvajte z ayurvedskimi 
masažami, ki temeljijo na večtisoč-
letni modrosti. 

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi v hotelu Wellness 
Park Laško (namestitev s pogle-
dom na reko Savinjo)

• 1 x Abhyango – masažo celo-
tnega telesa (70 min.)

• 1 x Padabhyango – masažo in 
drenažo nog (40 min.)

• 1 x gratis darilni bon v vredno-
sti 10 € za wellness storitve

• 1 x postrežbo zajtrka v sobo

AYURVEDA 
Tisočletne modrosti za 
vaše telo
 
Spoznajte vašo vitalno 
energijo – vata, pita ali 
kapha 
316 € za 4 dni (3 polpenzioni)

Ali pa so vam morda bližje tradi-
cionalne tajske masaže? Izberite 
torej sprostitev s pridihom azij-

THAI  
Sprostitev s pridihom 
azijske filozofije
 
Prepustite se spretnim 
rokam Tajk
227 € za 3 dni 
(2 polpenziona)

185-letna tradicija varjenja piva 
v Laškem daje celotnemu mestu 
prav poseben pečat. Tradicija, ki jo 
spoštuje tudi Thermana, ki je pi-
vsko maslo vtkala v prav posebno 
sproščujočo masažo. Okusite jo in 
svoje bivanje popestrite z obiskom 
Pivovarne Laško.

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi v hotelu Wellness 
Park Laško 

• 1 x celotno wellness masažo s 
pivskim maslom (50 min.)

• 1 x obisk Pivovarne Laško z de-
gustacijo piva (samo ob sredah)

PIVSKA 
WELLNESS 
PRAVLJICA 
Črpanje dobrega poču-
tja iz pivskega zlata
 
Za vse, ki v Laškem 
spoštujete pivovarsko 
tradicijo
243 € za 4 dni 
(3 polpenzioni)

PO LAŠKEM IN 
OKOLICI 
Veter v laseh, neokrnjena 
in razgibana pokrajina, 
visoke razgledne točke …
 
Za kolesarje in pohodnike 
Od 182 € dalje za 4 dni 
(3 polpenzioni)

Program je pisan na kožo vsem, ki 
poleg razvajanja, savnanja in ko-
panja potrebujete še kaj bolj aktiv-
nega. Odkrivanje okolice, aktivne 
sprehode, skok na kolo, spoznava-
nje kraja med nordijsko hojo.

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med biva-
njem v hotelih Wellness Park La-
ško, Zdravilišče Laško ali Hum) 

• vsak dan gratis najem kolesa ali 
izposojo nordijskih palic

• 1 x kolesarski vodnik po Laškem in 
okolici ali 1 x pohodniški vodnik 

• 1 x refleksno consko masažo 
stopal (30 min.)

BODY SLIM  
Za manj kilogramov, lepšo 
postavo in boljše počutje
 
S celostnim pristopom do 
odličnih rezultatov 
Od 789 € dalje za 8 dni 
(7 polpenzionov)

Program temelji na revolucionarni 
tehnologiji FuturaPro, ki v enem 
aparatu združuje več različnih 
tehnologij oblikovanja telesa ter 
po principu krčenja mišic in opti-
malne celične modulacije dosega 
odlične rezultate pri izgubi ma-
ščobnih oblog, oblikovanju telesa 
in izboljšanju tonusa kože. Poleg 
tega program vključuje prehransko 
svetovanje in izdelavo programa 
telesne vadbe. 

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško ali Zdravilišče Laško)

• 1 x pregled pri zdravniku, 1 x 
meritev telesa s prehranskim 
svetovanjem

• 7 x 1 l mineralne vode
• 5 x jogo ali jutranjo telovadbo, 

7 x biostimulacijo telesa (40 
min.), 1 x razstrupljevalno nego 
telesa (60 min.), 1 x negovalni 
oblikovalni anticelulitni tretma 
(60 min.), 1 x medeno oblogo 
za nego kože in razstrupljeva-
nje telesa (90 min.), 1 x masažo 
Udvartana – čiščenje (90 min.)

• izdelavo programa telesne vadbe
• aquaaerobiko

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško, Zdravilišče Laško ali 
Hum), na osnovi polpenziona 
(samopostrežni zajtrk in večerja)

• 1 x svetovanje pomlajevalne li-
nije Priori (15 min.)

• 2 x predstavitveni tretma Priori 
(20 min.)

• 2 x kombinirani tretma Priori 
(90 min.)

• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 
10 € za maloprodajne izdelke

• neomejeno kopanje, fitnes in 1 x 
vstop v savno

• animacija (rekreacija - joga, 
meditacija itd.)

PROGRAM 
UPOKOJENCI 55+ 
Poseben program samo 
za upokojence!
 
Od 113,45 € za 3 dni (2 polpen-
ziona); cena velja za imetnike 
Zlate kartice

Program vsebuje:  
• pijačo dobrodošlice 
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško, Zdravilišče Laško ali 
Hum)

• 2 polpenziona (zajtrk in večerja) 
• neomejeno kopanje, savnanje 

in fitnes v Wellness Parku La-
ško in Zdravilišču Laško (tudi na 
dan odhoda)

• gratis darilni bon v vrednosti 10 € 
za wellness ali zdravstvene storitve

• program animacije, sprostitve in 
rekreacije

nastanitve vključuje zgodbo mede-
nega razvajanja v wellness centrih 
hotelov Thermane Laško.

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško ali Zdravilišče Laško) 

• 1 x masažo z medom ali medeni 
ovoj (20 min.)

• 1 x medeno razstrupljanje (90 min.)
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 

10 € za wellness ali zdravstvene 
storitve

• medeno presenečenje

ske filozofije in si ustvarite kratek 
sprostitveni oddih po vaši meri. 

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi v hotelu Wellness 
Park Laško (namestitev s pogle-
dom na reko Savinjo)

• 1 x Thai – masažo s toplimi zeli-
šči in aromatičnimi olji (50 min.)

• 1 x gratis darilni bon v vredno-
sti 10 € za wellness storitve

• 1 x postrežbo zajtrka v sobo

POMLAJEVALNI 
PROGRAM PRIORI 
Zaustavite proces 
staranja in zakorakajte 
v poletje pomlajeni  … 
Odlično tako za ženske 
kot moške

1. junij – 31. oktober 
2011
Od 299 € dalje za 4 dni (3 
noči); cena velja za imetnike 
Zlate kartice
Možni termini od četrtka 
do nedelje ali od nedelje do 
četrtka (med tednom bivate za 
isto ceno 1 dan dlje)



Programi za zdravje in 
dobro počutje
PROGRAM 
ZDRAVJA
Vrelci termalne vode, 
zdravilni postopki, 
terapije in strokovno 
osebje zagotavljajo 
kakovostne zdravstvene 
storitve

Terapije po 
nasvetu zdravnika
Od 488 € dalje za 8 dni (7 
polnih penzionov)

Zdravje je naše največje bogastvo. 
Negujmo ga! Izberimo program, 
kjer lahko v prijetnem zdraviliškem 
okolju in v sožitju zdravilnih moči 
termalnih vrelcev ob strokovnem 
zdravstvenem mnenju storimo prav 
tisto, kar potrebuje naše telo, da lah-
ko obnovi svoje moči. Ob dveh pre-
gledih pri specialistu fizikalne in re-
habilitacijske medicine vam program 
omogoča 10-odstotni popust na vse 
terapije po nasvetu zdravnika.

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Zdravilišče 
Laško ali Wellness Park Laško)

• polni penzion
• 2 x pregled pri specialistu fizi-

kalne in rehabilitacijske medici-
ne z mnenjem

• 10 % popusta na terapije po 
nasvetu zdravnika

• neomejeno kopanje in savnanje 
• dnevni vstop v fitnes po nasve-

tu zdravnika
• 10 % popusta na nego

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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ZDRAVILIŠKO 
ZDRAVLJENJE
Za osebe z napotnico 
za ambulantno 
zdraviliško 
zdravljenje in za 
goste, spremljevalce 
koristnikov napotnice 
Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

Polni penzion, 
terapije na napotnico
Od 59 € dalje za minimalno bi-
vanje 8 dni (7 polnih penzionov)

Zdravljenje v zdravilišču, na katere-
ga ste napoteni na osnovi predloga 
osebnega ali zdravnika specialista, 
prinaša bistveno izboljšanje zdra-
vstvenega stanja, povrnitev funk-
cionalnih in delovnih sposobnosti, 
preprečitev napredovanja bolezni 
ali slabšanja zdravstvenega stanja, 
s tem pa tudi zmanjšanje pogostno-
sti zadržanosti od dela. Ob odlični 
zdravstveni oskrbi in zdravilni moči 
termalnih vrelcev je prijetno in bolj 
sproščeno zdraviliško okolje tisto, ki 
še dodatno izboljša rezultate. 

Izbirate lahko med bivanjem v ho-
telih Wellness Park Laško in Zdra-
vilišče Laško. 

ZDRAVILIŠKA 
OSKRBA
Pomoč in zdravstvena 
nega osebja v prijetnem 
zdraviliškem okolju 

24-urna zdravstvena 
nega, daljše bivanje po 
ugodni ceni  
59 € na dan za minimalno 
bivanje 29 dni (28 polnih 
penzionov)

Program zdraviliške oskrbe je pra-
všnji za vse tiste, ki potrebujete dalj-
šo zdraviliško oskrbo, pa naj bo ta na 
negovalnem oddelku ali v hotelskem 
delu. Pripravili smo program z mini-
malnim bivanjem 29 dni, ki glede na 
dolžino prinaša posebne ugodnosti 
tako pri bivanju kot tudi vseh zdra-
vstvenih storitvah po nasvetu zdrav-
nika.

Program vsebuje:  
• bivanje v dvoposteljni sobi na 

negovalnem oddelku ali v ho-
telskem delu v hotelu Zdravili-
šče Laško

• 1 x dnevno kopanje v bazenu ali 
1 x tedensko kopanje v Hubbar-
dovi kadi (po nasvetu zdravni-
ka)

• 1 x pregled pri zdravniku speci-
alistu (ob sprejemu)

• 1 x posvet pri specialistu fizikal-
ne in rehabilitacijske medicine

• 10 % popust na nego ali na 
pomoč pri dnevnih aktivnostih 
ter na zdravstvene ali wellness 
storitve

Ambulante in 
posvetovalnice  
v Zdravilišču Laško
V Zdravilišču Laško lahko za nasvete, kako odpraviti različne zdravstvene teža-
ve, vedno povprašate v naslednjih ambulantah in posvetovalnicah:

Fiziatrična ambulanta: 
Svetovali vam bodo specialisti fizikalne medicine in rehabilitacije Zdravilišča 
Laško. Pregled je možen tudi z napotnico izbranega zdravnika.

Ortopedska posvetovalnica: 
Svetovali vam bodo specialisti ortopedi iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 
specialist ortoped iz Bolnišnice Celje.

Ambulanta za akupunkturo: 
Svetovali vam bodo specialisti fizikalne medicine in rehabilitacije Zdravilišča 
Laško.

Nevrokirurška posvetovalnica: 
Svetoval vam bo mag. Igor Tekavčič dr. med., spec. nevrokirurg iz Kliničnega 
centra Ljubljana.

Nevrološka posvetovalnica: 
Svetoval vam bo Marko Zupan, dr. med., spec. nevrolog iz Bolnišnice Celje.

Revmatološka posvetovalnica: 
Svetoval vam bo Dean Sinožič, dr. med., specialist interne medicine iz 
Splošne bolnišnice Celje.

Gastroenterološka posvetovalnica: 
Svetoval vam bo mag. Miroslav Vujasinović, dr. med., spec. gastroenterolog 
iz bolnišnice Slovenj Gradec. 

Posvetovalnica za boreliozo: 
Svetoval vam bo mag. Branko Šibanc, dr. med., spec. infektolog. 

Posvetovalnica z apiterapijo – zdravljenje z medom: 
Svetoval vam bo Franc Grošelj, dr. spec. spl. med., apiterapevt. 

Kiropraktična ambulanta: 
Svetoval vam bo Veršinin Andrej, dr. med., ortoped, nevrolog in specialist 
manualne medicine. 

Alergološka ambulanta: 
Svetovala vam bo Mettler Amalia dr. med, specialist pediater-alergolog.

Dermatovenerološka ambulanta: 
Svetoval vam bo Slobodan Vujasinovič, dr. med., spec. dermatovenerolog.

Informacije in rezervacije: +386 (0)3 734 57 00, 
info@thermana.si, www.thermana.si

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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Predstavitev ayurvedskih tretmajev 
Abhyanga: Posebna vrsta masaže z oljem, pri kateri je način masiranja odvisen 
od bolezni. Terapija traja 45 minut na dan, 14 dni. Priporočamo jo za zdravljenje 
debelosti, diabetične gangrene in drugih bolezni.

DhanyamlaDhara: Topla zeliščna tekočina se v ritmu poliva po vsem telesu 
skozi posebno posodo 45 minut do 1 uro na dan. Ta terapija je zelo učinkovita pri 
hemiplegiji, paralizi, revmatičnih težavah itd.

Dhara: Pri tem tretmaju se zeliščna olja, zdravilno mleko, zdravilno masleno 
mleko itd. polivajo na čelo na poseben način, okoli 45 minut na dan. Celoten tret-
ma traja od 7 do 21 dni in ga priporočamo vsem, ki trpijo za nespečnostjo, vatha 
boleznimi, duševno napetostjo in nekaterimi kožnimi boleznimi.

Katibasthi: Pri tem tretmaju terapevt vliva posebej pripravljeno toplo zdravilno olje 
v bazenček iz zeliščnega testa, postavljenega na spodnjem delu hrbta. Tretma traja 45 
minut do 1 uro in ga priporočamo za zdravljenje vseh vrst bolečin v hrbtu in okvar 
hrbtenice.

Ksheeradhoomam: Ta terapija obsega ogrevanje telesa z zdravilnim kravjim mle-
kom. Priporočamo jo za obrazno paralizo, Bellovo paralizo, motnje govora ter druge 
živčne motnje obraza.

Lepanam: Pri tej terapiji se zdravilno zeliščno testo namaže na prizadeto mesto. Pomaga 
pri različnih vrstah vnetij.

Nasya: Zeliščni sokovi, zdravilna olja in druge sestavine se vlivajo skozi nos. Ta terapija 
traja od 7 do 14 dni in je zelo učinkovita za zdravljenje določenih vrst glavobolov, para-
lize, duševnih motenj, nekaterih vrst kožnih bolezni itd.

Sirobasthi: V posebno držalo, ki ga ovijemo okoli glave, nalijemo posebna mlačna ze-
liščna olja za 15 do 60 minut na dan, odvisno od pacientovega stanja. Tretma traja 7 dni in 
ga toplo priporočamo vsem, ki trpijo za obrazno paralizo, imajo suhe nosnice, usta in grlo, 
močne glavobole ter druge bolezni, izvirajoče iz vathe.

Snehapanam: Zdravilno bivolje maslo se uživa interno v količinah, ki jih sorazmerno 
večamo v obdobju od 8 do 12 dni. Terapija se uporablja za zdravljenje artroze, psoriaze, 
levkemije itd.

Udvarthana: Ta tretma je tipična masaža z zeliščnim prahom, ki traja 30 do 45 minut 
v obdobju 14 do 28 dni. Priporočamo jo za zdravljenje hemiplegije, paralize, debelosti in 
določenih revmatičnih bolezni.

Basthi: Izbrana zeliščna olja in zeliščni izvlečki se dovajajo v telo skozi danko vsak dan v 
obdobju 5 do 25 dni. Ta terapija je koristna za zdravljenje vnetja sklepov, paralize, hemiple-
gije, otrplosti, revmatičnih težav in stalnega zaprtja.

Tretma za dolgo življenje: To je osrednji ayurvedski tretma za upočasnitev procesa 
staranja, zaustavitev degeneracije telesnih celic in za imunizacijo telesa. Primeren je tako 
za ženske kot zamoške.

Terapija čiščenja telesa: Terapija je namenjena doseganju pravilnega ravnovesja 
med vatho, pitho in kapho ter temelji na tretmajih panchakarma in swedakarma.

Splošna masaža: 60-minutna masaža telesa z zeliščnim oljem ali zeliščnim prahom se 
izvaja z gibi rok in krepi telo, izboljšuje krvni obtok itd.

Karnapooran: Ta tretma vključuje zdravilni dim v območju ušes in traja od 5 do 10 
minut. Namenjen je čiščenju ušes in preprečevanju ušesnih bolezni.

Zdravilna parna kopel: Posebej izbrana plemenita zelišča in listi zelišč se zavrejo in 
para nato masira celotno telo 10 do 20 minut. Priporočamo jo za določene vrste kožnih 
bolezni, odvajanje nečistoč iz telesa, izboljšanje napetosti telesa, zmanjševanje deleža
maščob itd.

Pomlajevalna masaža: Ta masaža zajema masiranje celega telesa z zeliščnim oljem 
ali prahom. Masažni gibi se izvajajo z rokami in stopali 90 minut. Masažo priporočamo za 
pomlajevanje telesa, zmanjševanje duševne napetosti, odpravljanje spolne šibkosti, izbolj-
šanje vitalnosti itd.

Pomlajevalna terapija: Tretma vključuje masažo telesa, ki jo izvajata dva terapevta z 
rokami in stopali. Pri tretmaju se uporabljajo zdravilno olje in krema, pomlajevalna zdravila, 
ki se zaužijejo, in zdravilna parna kopel. Traja od 90 minut do 2 uri na dan v obdobju 7 do 14 
dni. Tretma je namenjen pomladitvi duše in telesa, učvrstitvi kože ter krepitvi vseh sistemov, 
da se zagotovita optimalno zdravje in dolgo življenje.

Shujševalni programi: Obsegajo dve vrsti masaž: a) masažo z zdravilnim zeliščnim 
prahom in b) masažo z zdravilnim zeliščnim oljem.

Joga in meditacija: Trajanje tretmaja je odvisno od napotkov osebnega zdravnika in 
drugih dejavnikov. Tretma se lahko spreminja glede na posameznikovo telesno stanje.

Več informacij o novi ponudbi ayurvedskih tretmajev v Thermani 
Laško za zdravljenje sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka in 
prekomerne telesne teže dobite na telefonski številki 03 734 89 11 
in na janja.urankar@thermana.si.

Ayurvedska abhyanga in multipla skleroza
V prejšnji številki Moje Thermane smo spoznali zgodbo Majde Masten, 
dr. med., pred dvema letoma upokojene zdravnice splošne medicine, ki 
od svojega štiriindvajsetega leta živi z multiplo sklerozo. Z nami je de-
lila svojo izkušnjo blagodejnih učinkov, ki jo ima na izboljšanje njenega 
stanja in počutja redna tedenska kombinacija termalne vode, shiatsu 
masaže in ayurvedske abhyange.

Ayurveda
za zdravljenje sladkorne bolezni, 
povišanega krvnega tlaka in prekomerne 
telesne teže – z junijem tudi v Thermani
Janja Urankar, vodja programa wellness

Ayurveda je starodavna veda o umetnosti in načinu življenja. V sanskrtu pomeni »znanost 
o življenju«. Njeno poslanstvo je ohraniti zdravje pri zdravi osebi in zdraviti obolelo 
osebo. Je izključno naravna metoda, ki se opira na pet tisoč let znanja, izkušenj in 
tradicije naravnih zdravilcev, posameznika pa obravnava celostno. Večtisočletna uporaba 
ayurvedskih tretmajev je potrdila njihove dobre učinke na zdravje in počutje, zaradi česar 
postajajo ti tretmaji vse bolj priljubljeni v sodobni družbi. S poletjem jih v svojo ponudbo 
zdravja in dobrega počutja vključuje tudi Thermana Laško.

Eden od razlogov za priljubljenost ayurvede je zagotovo ta, da je v njej prisotna kombinacija različnih zdravilnih 
tehnik, kot so joga, meditacija, uporaba zelišč in arom, poleg tega pa tudi dejstvo, da ne pozna nevarnih stranskih 
učinkov, saj uporablja le naravne zdravilne sestavine. 

Poleg blagodejnega vpliva na zdravje in fizično kondicijo pomaga tudi pri zdravljenju različnih kroničnih, trdovratnih 
bolezni, ki so v veliki meri posledica današnjega hitrega, stresnega in nezdravega življenjskega sloga. Ayurvedsko zdra-
vljenjeje dokazano učinkovito pri zdravljenju nekaterih bolezni, ki jim ostale medicine niso bile kos. Sladkorna bolezen, 
povišan krvni tlak in debelost so najpogostejše bolezni razvitega sveta. Ayurveda ne pozdravi le simptomov, temveč 
pomaga k trajni ozdravitvi.

Thermana in Indu Ayurveda center
Junija začenja Thermana sodelovanje z Indu Ayurveda centrom za medicinski turizem iz Indije, s katerim smo oblikovali 
ponudbo ayurvedskih tretmajev, ki spadajo med najbolj uveljavljene in priznane tretmaje v svetu. Wellness Park Laško in 
Indu Ayurveda center za medicinski turizem iz Indije vam v okviru novega sklopa storitev nudita učinkovito, preprosto in 
ciljno usmerjeno zdravljenje sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka in prekomerne telesne teže. 

Po pregledu, ki ga opravi indijski zdravnik dr. Ramdas Kute, sledi celostni program, ki traja 10 dni in je oblikovan za 
vsakega posameznika posebej. Prve tovrstne programe bomo izvedli v juniju. Več informacij dobite na telefonski številki 03 
734 89 11 in na janja.urankar@thermana.si.



Bolečina – naša 
(pre)pogosta 
spremljevalka v življenju
Mateja Rozman, dipl. m. s.

Bolečina je eden od najpogostejših simptomov bolezni in poškodb. Občutimo jo kot 
neprijeten dražljaj, ki ga ljudje različno zaznamo in se nanj različno čustveno odzo-
vemo. Sleherni posameznik doživlja bolečino tudi pod vplivom različnih psiholoških 
dejavnikov. 

Bolečina je v nekaterih primerih koristna ali celo nujna za preživetje, saj zaradi preteklih izkušenj izzove refleksen 
umik pred škodljivim dejavnikom. Je varovalni občutek, brez katerega bi bilo vsakdanje preživetje zelo težko. Pri 
obolenjih ali tkivnih poškodbah pa lahko pacienta zgolj vodi v depresijo, povzroča nespečnost ter zmanjša njegovo 
družabnost in kakovost življenja. V takih primerih je bolečino smiselno čim prej omiliti. 

Čeprav so lahko pri vsaki bolečini do določene mere prisotni tudi psihološki in socialni vidiki, se vanje bolj 
poglobimo, kadar gre za kronično bolečino oziroma kadar pri pacientu ne najdemo jasnega vzroka bolečine. Bo-
lečina pogosto kaže na poreklo in vzrok že z mestom pojavljanja, s svojimi značilnostmi in s spremljajočimi spre-
membami prizadetega telesnega predela. Tako bolečino v grlu lahko spremlja rdečina žrela, bolečina v komolcu je 
lahko povezana z bolečim gibom v določeni smeri, bolečim pritiskom na določeno mesto ob sklepu ipd. Bolečine, ki 
veljajo za zelo hude, se ponavadi pojavijo nenadoma, z veliko intenziteto in sodijo med akutne bolečine. Najhujše 
so vse utripajoče bolečine, pri katerih se intenziteta hitro viša. Take bolečine lahko enako hitro, kot se pojavijo, 

tudi ublažimo in odstranimo.
Če bomo pravočasno in dobro lajšali akutno bolečino, je verjetnost prehoda v kronično fazo manj 

verjetna. Nekaj povsem drugega je seveda kronična bolečina. Njihova ocena je pogosto zelo visoka in 
se lahko neobjektivnemu opazovalcu zdi pretirana. Pri zdravljenju pacienta s kronično, napredujočo 
bolečino je zelo pomembno, da mu verjamemo, da ga boli! Kronična bolečina ni simptom bolezni niti 
ni enostavno ponavljanje akutne bolečine, ampak je sama po sebi bolezen.

Kako lahko izmerimo bolečino
Bolečine ne moremo objektivno izmeriti, tako kot lahko izmerimo krvni tlak, mišično moč, gibljivost sklepov ... 

Zelo enostavno pa jo lahko izmerimo s pacientovimi besedami: že pri osnovnem zapisu bomo bolečino opredelili 
po jakosti na lahko, srednje hudo, hudo, zelo hudo. Imamo pa tudi bolečinske lestvice, vendar je rezultat subjek-

tiven. Najpreprostejša je lestvica VAS (vizualno analogna lestvica). Vrednost nič je stanje popolnoma brez bolečine, 
vrednost deset pa je najhujša bolečina, ki si jo posameznik lahko zamišlja. Vrednosti od nič do tri naj bi tolerirali − to je 
blaga bolečina, ki jo bolnik lahko prenaša. Vse, kar je nad to stopnjo, pa naj bi lajšali.

Vendar pa se moramo zavedati, da kadar pacient oceni bolečino z 8, se v njegovi oceni ne skriva le intenziteta same 
bolečine. Ta ocena je seštevek vsega, kar vpliva na kakovost njegovega življenja, in pacient skuša z njo opisati, kako moč-
no bolečina posega v njegovo življenje in ga onesposablja. Rečemo lahko, da je najhujša bolečina tista, ki jo vsak človek 
opredeli zase glede na to, kako močno vpliva na njegovo vsakodnevno življenje.

Kako je z bolečino pri starostnikih
V novejšem času se doba življenja daljša. Četrtina prebivalstva zahodnega sveta je starejša od 75 let in v nekaj letih 
bo ta številka porasla do tretjine. Družba bo morala spremeniti odnos do starosti in način življenja se bo moral prila-
goditi. Starostnik bo v prihodnje vedno bolj odvisen od svojih sposobnosti za preživetje. Nega starejšega pacienta z 
bolečino je zahtevnejša kot pri mlajšem pacientu. Starejši pogosto tajijo bolečino, nekateri zato, ker jo sprejemajo kot 
nujno spremljevalko starosti, drugi pa v strahu, da ne bodo dobri pacienti in bodo po nepo-
trebnem tratili čas zdravnika, ki zdravi njihovo osnovno bolezen.

Pomembna sta opazovanje in pogovor (spre- menjen izraz 
obraza, glasno dihanje, spremenjen odnos do okolice, 
povečana zmedenost, spremenjen dnev- n i 
red spanja in prehranjevanja ...). Vča-
sih je čezmerno pritoževanje zaradi 
bolečin sredstvo za pritegnitev 
pozornosti. Znanje o bolečini in 
dobro opazovanje negovalne-
ga osebja sta v tem primeru 
najpomembnejši za oceno 
bolečine. 

Lajšanje bolečine pa je 
pogosto tudi oteženo, ker 

Zdravljenje bolečine je 
timsko delo
Slavka Topolić, dr. med. spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

Zdravljenje bolečine je individualno, vendar zahteva timsko 
obravnavo, kar pomeni, da sodeluje več strokovnjakov z 
različnih področij, nujno pa je tudi sodelovanje bolnika. 
Zdravljenje se začne pri osebnem zdravniku, nato pa 
nadaljuje pri specialistih v bolnišnicah, inštitutih, na klinikah 
ter v zdraviliščih. 

Poleg medikamentne terapije sta smiselni 
hkratna uporaba metod in tehnik fizikalne 
in rehabilitacijske medicine ter kogni-

tivna vedenjska terapija. V obravnavi bolečine 
imajo metode fizikalne terapije svoje mesto. 
Najučinkovitejše so kinezioterapija, hidrokine-
zioterapija, manualna terapija, termoterapija, 
protibolečinska elektroterapija, ultrazvok, laser, 
magnetoterapija.

Psihološka obravnava  predvsem kronične bole-
čine je izrednega pomena. Pomaga nam razumeti boleči-
no in njen vpliv na mišljenje, pomaga nam učinkovito obvladati  
bolečinski stres ter z njim povezane čustveno-vedenjske in socialne stiske. 
Prav tako odigra pomemno vlogo pri prilagajanju na življenje z bolečino. 
Pogosto je potrebna sprememba življenjskega sloga in okolja. Kadar bo-
lečine ne moremo obvladati z navedenimi postopki, pridejo v poštev tudi 
druge metode, kot so uporaba vsajenih črpalk, električno draženje hrbte-
njače in druge kirurške tehnike.

Vse več komplementarnih in alternativnih terapij
Vedno več ljudi išče pomoč za naravno lajšanje bolečin pri komplementarnih 
in alternativnih medicinskih terapijah. Te terapije se uporabljajo kot dodatek 
ali dopolnilo konvencionalni medicini. Sem spadajo akupunktura, ayurveda, 
tai chi, qigong, joga, terapija z barvami, glasbena terapija, Bownova terapija 
in druge terapije. Čeprav mnogih komplementarnih in alternativnih zdravljenj 
medicinski raziskovalci niso še tako temeljito preiskali, kot so druge terapije, 
so med ljudmi priljubljene kot eden od načinov lajšanja bolečin. Nekatere ne 
samo, da blažijo bolečine, temveč posamezniku omogočajo tudi več telesne 
gibljivosti in posledično lažje premikanje.

Metode, ki jih uporabljamo v Thermani Laško
V Thermani Laško za zdravljenje bolečine uporabljamo metode fizikalne in 
rehabilitacijske medicine. K nam lahko pridejo bolniki na ambulantno ali 
stacionarno zdravljenje z napotnico osebnega zdravnika ali imenovanega 
zdravnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Veliko bolnikov 
prihaja na obnovitveno rehabilitacijo preko različnih društev (Društvo 
multiple skleroze, Društvo za fibromialgijo in preko drugih društev). Če 
navedeno zdravljenje ni odobreno, ponujamo samoplačniške storitve in 
programe zdravljenja bolečine.

SKRBIMO ZA ZDRAVJE16

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Kaj je bolečina
Bolečina je neprijetna čutna in čustvena izkušnja, ki je povezana z dejan-
sko ali potencialno poškodbo tkiva. To je simptom, zaradi katerega ljudje 
najpogosteje poiščejo pomoč zdravnika. Občutimo jo kot neprijeten dra-
žljaj, različno jo zaznamo, nanjo se različno čustveno odzovemo in je ne 
moremo deliti z drugo osebo. Zelo pogosto jo spremljajo tudi psihične 
spremembe, dodatno pa zapletajo še drugi dejavniki. Ali bo posameznik 
določen dražljaj zaznal kot boleč, je odvisno od značilnosti posameznika, 
njegovih izkušenj, spomina čustvovanja, razpoloženja pa tudi od trenutnih 
okoliščin. V osnovi je bolečina koristna, saj nas opozarja, da se v organizmu 
ali njegovi neposredni okolici dogaja nekaj škodljivega.
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starostnik preloži odločitev o svojem zdravljenju na družinske člane. Ti so ču-
stveno obremenjeni, ker so razpeti med svojcem, ki trpi, in strahom, da mu ne bi 

škodili s preobilno uporabo analgetikov. 

Pomembno je ozaveščanje
Pred rehabilitacijo ali fizioterapijo je pomembno, da pacient svojemu zdravniku pove, kako 

močna je njegova bolečina. Le tako jo bo lahko zdravnik z izbiro prave protibolečinske terapije pomagal omiliti oziro-
ma olajšati v tolikšni meri, da bo pacient sposoben opravljati fizioterapijo. 

Zato je nujno, da čim več storimo za ozaveščenost pacientov, da bodo ti vedeli, kako si lahko pomagajo sami. Na 
drugi strani pa je enako pomembno izobraževanje zdravstvenih delavcev in zdravnikov, da bodo vedeli, kako obrav-
navati posamezno bolečinsko sliko, kako postaviti diagnozo in kako zdraviti posamezne vrste bolečine.

Bolečino skoraj vedno čutimo in doživljamo na telesni in duševni ravni, pogosto pa vpliva na medosebne odnose 
v družini, med sodelavci in v širšem socialnem okolju. Pacientu je zato treba pomagati razumeti in razrešiti spreme-
njene odnose, ki jih je povzročila bolečina, pa tudi razumeti koristi, ki jih je pridobil z izražanjem bolečine.

Metode fizikalne terapije za lajšanje bolečin

Polona Dornik, dipl. fizio.

Izraz fizikalna terapija izhaja iz narave: »physis« v grščini pomeni narava, »therapeia« 
pa zdravljenje – fizikalna terapija torej v prvotnem pomenu pomeni tako zdravljenje 
z naravnimi sredstvi, kot so toplota, voda, masaže, kot tudi uporabo različnih ma-
nualnih tehnik. V zadnjem času so se tem sredstvom pridružili še drugi viri fizikalnih 
dejavnikov v obliki različnih aparatur. Vsa ta sredstva vključujemo tudi v program 
fizikalne terapije v Zdravilišču Laško.

Fizioterapevti se pri svojem delu srečujemo z bolniki, ki imajo bolečine zaradi najrazličnejših vzrokov. Vsem, ki pri-
hajajo k nam na fizioterapijo, so zdravniki v splošnih in specialističnih ambulantah predhodno postavili diagnozo 
in jim predpisali fizikalno terapijo ali jih napotili v fiziatrično ambulanto, kjer jim je specialist fizikalne medicine in 
rehabilitacije natančno določil vrsto in število fizikalnih terapij. Katere vrste fizikalne terapije bo predpisal zdrav-
nik, je odvisno od diagnoze, od stadija bolezni, od tega, na katerem delu telesa se terapija izvaja, in od številnih 
drugih dejavnikov, ki so povezani s splošnim stanjem bolnika.

Najpogostejše vrste fizikalne terapije
Za zmanjšanje bolečin se v fizioterapiji najpogosteje uporabljajo naslednje vrste fizikalne terapije: termoterapija, 
hidroterapija, elektroterapija, terapije z nizkoenergijskim laserjem, masaže in različne druge manualne in mani-
pulacijske tehnike. Spoznajmo jih!

Hidroterapija • V Zdravilišču Laško je pomemben dejavnik lajšanja bolečin prav naša termalna voda s tempe-
raturo 32 do 34 stopinj Celzija. Uvrščamo jo med akratotermalne alkalne kalcij-magnezij-natrijeve vode. Voda 
blagodejno vpliva na počutje človeka, uravnoveša in utrjuje organizem ter izboljšuje cirkulacijo.

Termoterapija • Pri termoterapiji s terapevtskimi nameni dodajamo oziroma dovajamo ali odvzemamo oziroma od-
vajamo toploto posameznim delom telesa. S postopki termoterapije vplivamo na povrhnja tkiva, kot sta koža in podkož-
je, ali nekoliko globlje ležeča, kot so mišice in ligamenti. Lokalno ogrevanje se uporablja v fizioterapiji predvsem zaradi 
terapevtskih učinkov, kot so modulacija bolečine, zmanjšanje sklepne okorelosti in relaksacija mišic. V te namene upora-
bljamo parafinske obloge ter termopak in parafango obloge. Ohlajevanje ali krioterapijo uporabljamo zlasti pri športnih 
poškodbah, kjer lahko s pomočjo mrzlih obkladkov, hladnih kopeli ali kriomasaže zmanjšamo občutek za bolečino.

Masaže • Masaža se pojavlja kot najnaravnejša metoda zdravljenja prav v vseh zgodovinskih obdobjih. O njej je bilo 
veliko napisanega in poznajo jo vse kulture, ki so izoblikovale različne vrste masaž. Nekatere tehnike smo podrobneje 
opisali že v prejšnjih številkah Moje Thermane. V fizioterapiji so se uveljavile le nekatere tehnike masaž, ki imajo tudi 
potrjeno medicinsko razlago. Fizioterapevti izvajamo predvsem specialne tehnike masaž, kot so ročna limfna drenaža, 
masaža vezivnega tkiva, globoka prečno-frikcijska masaža ter masaža prožilnih točk. S temi masažami delujemo na 
organizem tako lokalno kot celostno, izboljšamo krvni in limfni obtok, dosežemo hitrejšo regeneracijo tkiv, zmanjša-
nje oteklin, zmehčanje otrdlin in zlepljenih tkiv ter sprostitev in raztegnitev skrajšanih kit in mišic.

Protibolečinska električna stimulacija • Za nadzorovanje bolečin brez zdravil danes pogosto uporabljamo 
tudi najrazličnejše aparate. Pri akutnih ali kroničnih bolečinskih stanjih uporabljamo TENS (transkutana električna 
nevro stimulacija). Aparat TENS oddaja električne impulze različnih oblik in frekvenc, ki jih pošilja skozi kožo do 
živcev ter tako s stimulacijo v veliki meri zmanjša ali izniči bolečino. Poleg TENS-a uporabljamo kot protibolečinske 
še diadinamske in interferenčne tokove. Uspeh protibolečinske nizkofrekvenčne elektroterapije je odvisen tudi od 
pravilne namestitve elektrod in izbire stimulacijskih parametrov, za kar poskrbijo usposobljeni fizioterapevti. 

Potreben celosten pristop
Z naštetimi metodami za lajšanje bolečin v fizioterapiji lahko vplivamo na njihovo zmanjšanje, vendar je treba 
upoštevati, da vsak človek drugače zaznava in doživlja bolečino − ki je povezana s pravo ali grozečo okvaro tkiva. 
Sodobno pojmovanje bolečine priznava tudi vlogo psiholoških dejavnikov, zato je nujno − še zlasti, kadar se sre-
čujemo s kroničnimi bolečinami − da pristopimo k odpravljanju le-teh celostno. 

Miofascialne prožilne točke 

Katica Šuntajs, dipl. fizio.

Poznate izredno ne-
prijeten in boleč 
občutek majhnih 
žarišč oziroma na-
petosti v mišicah, 
ki so se razvile 
zaradi neke po-
škodbe, lahko pa 
tudi zaradi akutne 
ali kronične preo-
bremenitve mišice, 
psihološke preobreme-
njenosti ali tudi zaradi 
drugih dejavnikov? Bolečine 
se kar ne morete znebiti – včasih je 
celo nevzdržna, lahko pa se seli tudi v sosednje mišice. 

Vse bolj znana, sicer pa svetovno priznana manualna tehnika za odpravlja-
nje teh bolečin je terapija za obravnavo miofascialnih prožilnih točk (MPT 
oziroma trigger točke), ki jo izvajamo tudi v Thermani – v Zdravilišču La-
ško. To je manualna tehnika za selektivno zmanjšanje napetosti v mišicah. 
Od drugih terapij se razlikuje po tem, da stimuliramo najbolj bolečo točko 
v mišicah, izvajamo pa jo s pomočjo pritiska na boleče točke na mišici in z 
raztezanjem obravnavane mišice.

Kaj je trigger točka?
Spoznajmo najprej, kaj so miofascialne prožilne točke? To so mesta čez-
merne vzdraženosti v mišici ali v mišični ovojnici. Nastanejo kot lokalno 
skrčenje manjšega dela mišičnih vlaken v večji mišici ali snopu, ta pa lahko 
deluje na kite in ligamente v navezi z mišico in povzroči bolečino tudi 
globoko v sklepu, kjer mišice ni. Ko se mišična vlakna krčijo, porabljajo bio-
kemično energijo in kisik, pomanjkanje tega pa vodi v nastanek produktov 
anaerobnega metabolizma, kot je mlečna kislina. 

Zategnjene mišice stiskajo kapilare in preprečujejo odnašanje teh pro-
duktov. Skrčena mišica je otrdela, ko pa se sprosti, manjši del mišičnih 
vlaken znotraj nje ostane skrčen zaradi pomanjkanja biokemične energije. 
To je miofascialna prožilna oziroma trigger točka.

Aktivne ali latentne trigger točke
Aktivne trigger točke povzročajo bolečino na mestu, kjer se nahajajo, pa 
tudi drugod. Bolečina se širi od mesta aktivne trigger točke vzdolž živčnih 
poti na druga mesta v telesu. To imenujemo prenesena bolečina. Latentne 
trigger točke so sicer boleče le na otip, vendar se lahko ob primernih dejavnikih 
razvijejo v aktivne. Ti dejavniki so akutna ali kronična preobremenjenost mišic, 
slaba drža, bolezni, psihološki stres, direktne travme, dalj časa trajajoč prisiljen 
položaj in drugo. Latentne trigger točke lahko vplivajo na vzorce aktivacije 
mišic, kar povzroča slabšo koordinacijo in ravnotežje. V človeškem telesu se 
nahaja več kot 620 potencialnih trigger točk, ki se − kadar postajajo aktiv-
ne ali latentne − vedno pojavljajo na istih mestih v mišicah pri vseh ljudeh.

Kaj lahko stori terapevt?
Izkušen fizioterapevt, ki dobro pozna vzorec razširjenosti teh točk v miši-
čju, hitro določi primerno mesto in način terapije. Trigger točke diagno-
sticira z opazovanjem znakov, simptomov, vzorcev bolečine in na otip. V 
mišici s trigger točko se na otip ponavadi čuti zategnjen trak ali vozliček.

Terapevt odstranjuje bolečino tako, da aktivne točke spremeni v laten-
tne ali pa latentne povsem odpravi. Terapijo izvaja z ročnim pritiskom na 
trigger točke in raztezanjem mišice. Pacienti lahko med terapijo z aktivno 
vodenimi gibi in koordiniranim dihanjem tudi sodelujejo, kar pripomore k 
boljšemu učinku terapije. Ko se trigger točke in bolečina odpravijo, je treba 
po najboljših možnostih odpraviti tudi vzroke njihovega nastanka. 
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Vprašali ste 
strokovnjaka
Na vprašanja odgovarja Silvester 
Krelj, dr. med., specialist fizikal-
ne medicine in rehabilitacije.

»Zdravniki specialisti 
so ugotovili, da imam 
fibromialgijo. Svetovali 
so mi tudi fizioterapijo 
v zdravilišču. Zanima 
me več o tem, zakaj v 
zdravilišču, in konkretno, 
kakšne so prednosti 
terapije pri vas.« 
Nevenka iz Celja 

Spoštovana gospa Nevenka 
iz Celja. Fibromialgija je mo-
tnja, pri kateri so pogoste 

mišično-skeletne bolečine, ki jih 
spremljajo utrujenost ter motnje 
spanja in razpoloženja. Največkrat 
se pojavi po različnih poškodbah, 
operacijah in prebolelih infekcijskih 
boleznih. 

P o -
g o s t o 
jo spre-
mljajo tenzijski 
glavoboli, zaskrbljenost in depre-
sija. Zdravimo jo lahko z zdravili, 
fizikalno terapijo, postopki komple-
mentarne medicine in primernim 
načinom življenja. 

V Zdravilišču Laško se že več 
let ukvarjamo z bolniki in bolnica-
mi, ki imajo fibromialgijo. Pri nas 
vam ponujamo programe fizikalne 
terapije, posebej namenjene tera-
piji te bolezni. Poleg vaj raztezanja, 
relaksacije in metod protibolečin-
ske fizikalne terapije vam nudimo 
in priporočamo specialne masaže, 
meditacije, vodno aerobiko, jogo, 
tai chi in paleto ajurvedskih terapij. 

Svetujem vam tudi, da sku-
šate spremeniti način življenja, si 
omogočiti dovolj spanja in počitka. 
Veliko se gibajte v naravi, kolesarite 
in plavajte. Vabljeni v Zdravilišče 
Laško, kjer vam bo naša ekipa stro-
kovnjakov pomagala z ustreznimi 
terapijami ter nasveti za vaše do-
bro počutje.

BOBATH 
(nevrološka obravnava)
Bobath obravnava je pristop, ki rešuje probleme 
posameznika z motnjami v funkciji in gibanju, ki 
nastanejo zaradi okvare možganov. Koncept sloni 
na pozitivnem pristopu do pacienta, prenosu tera-
pije v vsakodnevno življenje, izkoriščanju bolnikovih 
sposobnosti za ohranitev in okrepitev šibkejših delov 
telesa po poškodbah ali bolezenskih stanjih, ki priza-
denejo delovanje živčno-mišičnega sistema. Kdaj se 
poslužiti Bobath obravnave?

• po preboleli možganski kapi,
• po pridobljenih okvarah centralnega živčnega sistema (poškodbe, 
   bolezni ...),
• po prirojenih okvarah centralnega živčnega sistema.

Imate bolečine v križu?
Ne čakajte, da bo prepozno, ampak storite nekaj zase 
že danes. Naučimo vas:

• pravilnega izvajanja vaj za ledveno hrbtenico,
• vaj za stabilizacijo ledvene ga dela hrbtenice,
• preprečevanja bolečine v križu z zdravstveno vzgojnim 
   programom šola proti bolečini v križu.

S protibolečinskimi elektroterapijami vam zmanjšamo bolečino in 
vas razvajamo s terapevtskimi masažami.

Imate bolečine in napetosti v mišicah?
Pri tem vam lahko pomaga terapija miofascialnih 
prožilnih točk – trigger točk. To je manualna tehnika 
za selektivno zmanjšanje napetosti v mišicah. Izvaja 
se s pomočjo pritiska na boleče točke na mišici in z 
raztezanjem obravnavane mišice. S terapijo miofasci-
alnih prožilnih točk lahko pomagamo:

• pri bolečini in omejeni gibljivosti v hrbtenici,
• po operacijah (ahilova tetiva, koleno, rama…),
• po poškodbah,
• pri glavobolih,
• pri različnih bolečinah lokomotornega aparata.

Vas pestijo bolečine ali zmanjšana 
gibljivost sklepov?
Bolečine imajo vedno vzrok. Če jih kmalu ne najdemo 
in zdravimo, lahko postanejo kronične! Poskusite CYRI-
AX metodo klinične preiskave in diagnostike, s katero 
fizioterapevt najprej natančno ugotovi, nato pa s pri-
merno terapijo odpravi vzrok težav. Kdaj CYRIAX?

• po preboleli možganski kapi,
• po pridobljenih okvarah centralnega živčnega sistema (poškodbe, 
   bolezni ...),
• po prirojenih okvarah centralnega živčnega sistema.
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Živeti s kronično 
utrujenostjo in pogostimi 
zbadajočimi bolečinami,  
s sindromom fibromialgije 
Pogovarjala se je: Jacinta Doberšek Mlakar

E va Rebrica je koordinatorka Društva za 
fibromialgijo za področje organizacije 
dogodkov in srečanj, donacije in 

zdraviliško zdravljenje. Je aktivna gospa, ki 
ji niti na misel ne pride, da bi se predala 
sindromu kronične utrujenosti in 
pogostim zbadajočim bolečinam, ki jih 
prinaša fibromialgija, kot je diagnoza 
njene bolezni. Fibromialgija še ni 
povsem pojasnjena, čeprav prve 
zapise najdemo že pred 150 leti. 
Medicina tej bolezni posveča 
resnejšo pozornost in obravnavo 
šele zadnjih 15 let. 
  
Sindrom fibromialgije je sku-
pek simptomov, ki jih oseba 
čuti kot prisotnost nepoja-
snjene, široko razprostranjene 
bolečine ali zbadanje predvsem 
v vratu, ramenih, pozneje pa tudi 
drugod po telesu. Gospa Eva, vaša 
osebna zgodba izražanja in prepozna-
vanja bolezni se je začela že pred dobri-
mi 34 leti … 
Ja, takrat se je zame začelo obdobje nekaterih telesnih in duševnih 
preizkušenj. Težak porod, kmalu zatem zidanje hiše, tri leta po prvem po-
rodu rojstvo druge hčerke in nedolgo za tem vnetje žolčnih kamnov, pojav 
granulomov … Več kot očitno so ta stanja v mojem telesu sprožila porušenje stabilne-
ga zdravja. Ob tem sem stalno čutila bolečine v nogah in ledvenem delu hrbtenice. Ker si globoko v 
sebi nisem dovolila, da bi bila bolna, sem kljub bolečinam normalno hodila v službo, se vsako jutro 
lepo uredila in uživala zdravila proti bolečinam. 
  
Res ste videti zelo dobro! Ste urejeni in negovani. Ko sre-
čujem nekatere druge članice vašega društva, tudi vedno 
opazim njihov dober zunanji videz. Je morda tudi zato 
zdravnikom, svojcem in bližnji okolici težje razložiti priso-
tnost zbadajočih bolečin in utrujenosti? 
Mislim, da nas to, da se uredimo, »gor drži«. Pa saj ni vedno tako … Zjutraj potrebujem 
m n o g o časa, da izgine jutranja otrdelost sklepov, pa utrujenost, 

morda glavobol. Če je spanec rahel in slab, kar je pri 
fibromialgiji stalnica, se prebudim popolnoma brez 

energije. 

    
Kakšne »obraze« bolezni in napredovanje 
fibromialgije ste doživeli, preden so vam 
potrdili diagnozo?
Meni so največje težave predstavljale neznosne bolečine v led-
venem predelu. Zgodilo se je tudi, da sem omedlela od bolečin in 

izjemno težko vozila avto. Zadnjih 16 let nisem več zaposlena, ker 
zaradi bolezni nisem zmogla več. Zdravniki so me pošiljali na različne 

preiskave, postavili so sum na multiplo sklerozo, vendar so dodatni izvidi ta 
sum ovrgli. Sama sem nato iskala druga zdravniška mnenja. Leta 1995 me je 
pregledal dr. Logar. Takrat so bile bolečine res neznosne. Prvi mi je postavil dia-
gnozo fibromialgije in svetoval lahke, toplotne terapije v zdravilišču. Prišla sem 
v Zdravilišče Laško in en mesec hodila na terapije. Opazila sem viden napredek. 
Spet sem lahko dvignila roke in bistveno manj je bilo bolečin. Ves čas sem se 
soočala s premalo informacijami. V neki reviji sem zasledila ime dr. Popoviča. 
Z njegovim sodelovanjem in podporo so se stvari začele odpirati in leta 2004 
je bilo ustanovljeno Društvo za fibromialgijo, ki ima danes 400 članov in svoje 
skupine za samopomoč v Brežicah, Celju in Ljubljani. V lanskem letu je dru-
štvo postalo tudi legalni član European Network of Fibromyalgia Association 
– ENFA, ki ima sedež v Bruslju. 
  

Spominjam se začetkov najinega poznanstva. 
Z neverjetno voljo, skrbjo in pripravljeno-

stjo ste leta 2005 organizirali prihod 
prve skupine bolnic s fibromialgijo 

v naše zdravilišče in danes je to 
postala naša skupna praksa. 

Ste oseba, ki rešuje oseb-
ne stiske ter s svojimi iz-
kušnjami hrabri članice 
društva in celo njihove 
svojce, pripravi drobna 
spodbudna preseneče-
nja in je na voljo za 
vsa vprašanja in na-
svete.
Na podlagi lastnih dobrih iz-
kušenj smo z društvom prav 
v Zdravilišču Laško postavili 
Center za fibromialgijo in sku-
paj orali ledino pristopov. Že od 

samega začetka nam je uspelo 
vzpostaviti partnerski odnos in 

sedaj že lahko poleg nepogrešlji-
vega strokovnega znanja zdravnikov 

fiziatrov in fizioterapevtov z gotovo-
stjo rečem, da nam najbolj koristi ustre-

zna kombinacija predpisanih terapij. Na 
prvem mestu bi poudarila zdravilne učinke 

laške termalne vode ter strokoven, razumeva-
joč pristop »naše zdravnice«, dr. Slavke Topolić. Zelo 

dobro nam denejo še tople obloge, terapija z ultrazvo-
kom in laserjem ter magnetoterapija. Čudovite učinke na telo 

imajo posebej sestavljene telovadne vaje, dihalne vaje, sproščanje in 
Bownova terapija. Ob vseh strokovnih pristopih pa je vedno glavni akter 

človek sam. Brez motivacije in volje ni spremembe na bolje! 
  

Morda bo tale najin razgovor spodbudil 
kakšno žensko (za fibromialgijo namreč 
v večini obolevajo ženske), ki se bo na-
šla v tej zgodbi ter poiskala več infor-
macij in možnosti obvladovanja bole-
čin in nemoči …
Moje sporočilo vsem, ki se soočajo s fibromialgijo, bi bilo, 

da si pridobijo čim več informacij, se naučijo, kaj poma-
ga, ter nenehno spodbujajo samega sebe k optimizmu in 

volji do gibanja, zdrave prehrane in pogovarjanja. Ogromno 
koristnega in informativnega lahko preberete na spletni strani 

Društva za fibromialgijo. 

Gospa Eva, mnogo zdravja in dobrega obvladovanja 
težav vam želim!

Uradne ure telefonskega svetovanja in kontaktov na Društvu za 
fibromialgijo so vsak torek od 12.00 do 14.00 na telefonski številki 
041 46 46 77 in na e-naslovu drustvofm@gmail.com. Spletna 
stran je www.skufmslovenija.org/drustvo-za-fibromialgijo.html. 
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Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Nazaj k naravi … Črpanje 
iz blagodejnih učinkov 
medu in piva
Janja Urankar, vodja programa wellness

Danes se v vse preveč izumetničeni in potrošniški družbi vračamo nazaj k naravi. Vse bolj cenimo 
in spoštujemo tisto, kar izhaja iz narave in temelji na odgovornem ravnanju do narave. »Nazaj k 
naravi« ali pa »naprej z naravo« je slogan, ki ga za svoje poslanstvo uporablja vse več podjetij in 
ga pretvarja v filozofijo izredno raznolike palete izdelkov, še bolj razveseljivo pa je, da se po tem 
sloganu ravna vse več ljudi. Pomena bogastva narave, zdravilnih učinkov naravnih sestavin in pa 
črpanja iz lokalnih elementov se zavedamo tudi v Thermani Laško. Tako smo v zadnjih dveh letih 
razvili edinstvene pivovske in medene zgodbe.

Svojo wellness ponudbo vse bolj razvijamo prav v smeri avtohtonosti. Wellness programom dodajamo pridih 
domačnosti in lokalnosti, s čimer želimo našim gostom – tako iz tujine kot tudi iz Slovenije − pokazati, da naša 
ponudba dobrega počutja ni le kakovostna, temveč tudi edinstvena.

Poleg laške termalne vode, ki se že vrsto let prepleta v široki paleti sodobnih in medicinskih wellness programov, 
smo dodali nov pridih domačnosti, s katerim smo oblikovali privlačno pivovsko in medeno wellness ponudbo v Well-
ness Parku Laško in Zdravilišču Laško, kar pa dopolnjujemo s celotno paleto ponudbe – tako na področju kulinarike, 
animacije kot tudi izletov in delavnic. 

Pivovski wellness
Pivo ima – enako kot vino – bogato tradicijo, zgodovino in kulturo. Nekoč pijača bogov, izbrancev, danes pijača vseh 
ljudi tega planeta. Kar nekaj jih prisega na zvarjenega v Laškem, mestecu ob Savinji, s skoraj dvestoletno tradicijo. 
In če pivu v zmernih količinah pripisujemo številne – tudi zdravilne – lastnosti, zakaj ne bi bila njegova edinstvena 
kombinacija sestavin dobrodošla osvežitev tudi za kožo? In to prav v mestecu, kjer je pivo tako rekoč doma …

Številna žita, ki so osnova vsakega dobrega piva (ječmen, pšenica, rž, oves), so bogat vir vitamina E, kar 
je nadvse dobrodošlo za zaščito in hkrati obnovo kože. Izvlečka islandskega lišaja in gozdnega slezenovca 
vsebujeta sluzi, ki v tanki plasti prekrijejo kožo in jo zavarujejo pred draženjem in vnetji. Izvleček ame-
riškega slamnika sodeluje pri obnovi povrhnjice. A tako kot pri pivu tudi pri naših pivovskih izdelkih 
ne gre brez storžev hmelja, ki vsebujejo fitoestrogene in imajo hkrati antiseptični učinek, kar je 
dobrodošlo za vitalnost kože.

Olja visoke kakovosti so naraven vir omega-3, -6 in -9 kislin, ki ugodno vplivajo na vitalnost 
in strukturo kože, hkrati pa so olja bogat vir nenasičenih maščob, vitaminov, lecitina in rastlinskih 
hormonov.

S kombinacijo različnih naravnih olj smo nove pivovske izdelke prilagodili različnim tipom 
kože − eni kožo intenzivneje navlažijo, spet drugi nahranijo. Novi pivovski tretmaji so primerni 
tako za mlajšo kot tudi zrelo kožo, za moške in za ženske; koži povrnejo mehkobo in prožnost. 

Pivovski izdelki temeljijo na surovini, pridobljeni v Pivovarni Laško, in so plod znanja podjetja 
LEKOS iz Sevnice. Z znanjem in izkušnjami domačih terapevtov pa vas bomo v našem Wellness 
Spa Centru razvajali s pivovskimi maskami in masažami, pilingi in negami, kopelmi, kmalu pa tudi 
s pivovskim šamponom in mili. 

Medeni wellness
V Thermani smo v letu 2010 prvi v Sloveniji začeli pisati raznolike medene zgodbe in na naravni osnovi zdra-
vilnih in blagodejnih učinkov medu razvili programe, ki smo jih poimenovali »Medeno razvajanje«. Izbirate lahko 
med negami obraza in telesa, pri katerih uporabljamo kozmetične proizvode na osnovi medu, ter med medenimi 
masažami, medenimi ovoji, medenimi kopelmi in savnanjem z medom. Pri razvoju medenih tretmajev sodelujemo s 
kozmetiko Afrodita, kjer se zavedajo, da v lepotni negi med že od nekdaj pomeni vir razkošnega razvajanja, blaginje 
in ugodja. Razvili so naravno pro-age linijo MLEKO &MED. Več informacij o posameznih tretmajih poiščite na www.
thermana.si, izbirate pa lahko tudi med različnimi dnevnimi in večdnevnimi programi. Medene zgodbe razvajanja 
smo nadgradili tudi s posvetovalnico za apiterapijo, kjer apiterapevt svetuje o preventivni uporabi čebeljih produktov 
in o lajšanju različnih obolenj.

Med – od Grkov, 
Einsteina in Čebeljega filma 
do Thermanine medene 
kulinarične ponudbe 

Boštjan Humski, vodja gostinstva

Med je zaradi svojih lastnosti nujen sestavni del zdrave 
prehrane, brez medu in čebeljih izdelkov si veliko ljudi komajda 
predstavlja zimo. Toda Albert Einstein si že v začetku prejšnjega 
stoletja brez čebel ni predstavljal niti življenja …

Novi primeri pomora čebel v Sloveniji ponovno odpirajo polemike o tem, 
kaj pomeni umiranje čebel za človeštvo, in vse večkrat se omenja tudi Ein-
steinova napoved, da bo štiri leta po izumrtju čebel izumrlo tudi človeštvo. 
Zagotovo se vrsta ljudi še ne zaveda zdravilnosti medu in pomena čebel, 
povsem drugače pa o čebelah razmišljajo tisti otroci in starši, ki so si ogledali 
enkratni Čebelji film (Bee Movie) – kjer se radoživi Berry ne more sprijazniti 
z mislijo, da bo vse življenje zgolj nabiral med, zato prekrši najosnovnejše 
čebelje pravilo in se odpravi v mesto med ljudi. Ko ugotovi, da so ljudje tisti, 
ki čebelam nenehno kradejo med, se odloči tožiti človeštvo, kar ima usodne 
posledice za svet čebel in celotno življenje na planetu.

Ne pozabimo, da so zdravilne učinke medu poznali že veliko pred nami. 
Med in druge čebelje izdelke že od nekdaj uporabljamo kot hrano in zdravilo, 
a tudi za nego ter lepšanje obraza in telesa. Med so v preteklosti uporabljali 
tudi kot vir energije. Še v stari Grčiji so v času olimpijskih iger športniki 
uživali med in suhe fige, da bi dosegli čim boljše rezultate. Med še danda-
n e s priporočajo športnikom, saj prinaša energijo, spodbuja 

delovanje srca ter pomaga pri utrujenosti in k 
hitrejšemu okrevanju. 

Medena kulinarična 
ponudba v Thermani 
Laško

V Thermani Laško ob vrtu 
medovitih rastlin, mede-
nih masažah, medenih 
kopelih, apiterapiji lahko 
uživate tudi ob bogati in 
pestri medeni kulinarični 
ponudbi. 

Med se prepleta v kuli-
narični ponudbi vse od ape-

ritiva, za katerega ponudimo 
hišno medico, do medenih me-

nijev, osvežilnih napitkov in tudi 
sladkih razvajanj. Pri jedeh upora-

bljamo med v sledovih kot dodatek in je 
glavna nit celotnega menija od predjedi do 

sladice.
Pomembno je omeniti, da pri kulinaričnih mojstrovinah uporabljamo 

izključno med slovenskega porekla. Prav tako smo v kongresni ponudbi 
pripravili medene odmore, kjer ponujamo več vrst limonad (z akacijevim, 
lipovim, cvetličnim in kostanjevim medom), domače medenjake, medene 
pite ter muffine. Gostje se lahko razvajajo tudi ob svežem sadju ter pestri 
ponudbi sirov v kombinaciji z medeno fontano.

Naše slaščičarke so izbrale za vas

Medeno-skutina rezina
Testo: 160 g mletih orehov, 160 g masla, 160 g moke, 140 g 

sladkorja, 2 žlice medu in noževa konica soli

Nadev: 500 g skute, 4 rumenjaki in 100 g masla

Preliv: 4 beljaki in 150 g sladkorja

Čokoladna glazura: 200 g čokolade za kuhanje in 80 g margarine

Med presejano moko dodamo noževo konico soli, zdrobimo maslo, dodamo orehe, med 
in sladkor ter vgnetemo testo. Tako pripravljeno testo pustimo počivati 30 minut, nato ga 
razvaljamo na peki papirju ter damo v pekač, velik 20 x 25 cm, ter pečemo 20 minut pri 
temperaturi 170 ˚C. Preden položimo testo v pečico, ga s paličico večkrat prebodemo. Ko je 
testo pečeno, ga namažemo s skutinim nadevom in pečemo še 15 minut. Nadev naredimo 
tako, da zmešamo skupaj maslo, prepasirano skuto in rumenjake. Po pečenju testo še enkrat 
premažemo s stepenimi beljaki, ki smo jim na koncu dodali še sladkor, nato damo pito 
še enkrat v pečico in jo pečemo še 12 minut pri temperaturi 180 ˚C. Pečeno in ohlajeno 
premažemo s čokoladno glazuro ali po želji samo rahlo pokapljamo s stopljeno čokolado, 
lahko pa tudi posipamo z naribano čokolado.
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Varjenje piva iz termalne vode 
V laško pivovarsko zgodovino se je vpisal tudi žalski pivovarnar Simon 
Kukec, ki je pivovarno v Laškem kupil leta 1889, znan pa je bil kot odličen 
organizator, finančnik in gospodarstvenik ter kot izredno naklonjen 
novostim. Uveljavil je novo vrsto piva in prvo pivsko znamko − termalno 
pivo, ki v nekoliko drugačni obliki obstaja še danes. S številnimi poskusi je 
ugotovil, da termalna voda pivu izboljšuje okus. Termalno pivo je začel variti 
kot svetlo in temno (oboje je bilo močnejše od navadnega), saj se je zavedal, 
da bo kupce pritegnil le z novostmi. V Glasniku Gostilničarske pivovarne je 
takole najavil novi izdelek: »Druga specialiteta, ki bo presenetila pivopivce, 
je termalno pivo, s katerim bomo prišli v svet. Varjeno bo iz znamenite 
termalne vode v Laškem ter bo popolnoma podobno plzenskemu pivu, tako 
glede okusa kakor glede barve.«

Namig za tematski enodnevni izlet …

Enodnevni pivovski program 
(s kopanjem) vsebuje:
• kopanje v Termalnem centru Wellness Park Laško ali Zdravilišču Laško
• ogled Pivovarne Laško ali Eko muzeja
• 1 x Gambrinusova pojedina ali Pivovski meni
• skupinska fotografija
Cena: 44,00 €/osebo

Enodnevni pivovski program 
(brez kopanja) vsebuje:
• ogled Pivovarne Laško ali Eko muzeja
• 1 x Gambrinusova pojedina ali Pivovski meni
• skupinska fotografija
Cena: 35,00 €/osebo

Ponudba velja za skupine najmanj 20 oseb. 

Kaj ko bi združili pivovarsko in termalno 
tradicijo – in v Laško prišli za dva ali tri dni?

3-dnevni (2 nočitvi) program vsebuje:
• bivanje ene osebe v dvoposteljni sobi hotela Hum***
• 2 x nočitev z zajtrkom
• neomejeno kopanje in savnanje v hotelih Wellness Park Laško in Zdravilišče 
   Laško (tudi popoldan na dan odhoda)
• 1 x pozno kosilo (Pivovski meni)
• 1 x Gambrinusova pojedina v hotelu Hum
• ogled Pivovarne Laško
• ogled Eko muzeja
• skupinska fotografija
Cena: 99,50 €/osebo

3-dnevni (2 nočitvi) program vsebuje:
• bivanje ene osebe v dvoposteljni sobi hotela    

Hum***
• 1 x nočitev z zajtrkom

• neomejeno kopanje in savnanje 
  v hotelih Wellness Park Laško 

  in Zdravilišče Laško (tudi 
  popoldan na dan odhoda)
• 1 x Gambrinusova 
  pojedina
• ogled Pivovarne Laško
• skupinska fotografija
Cena: 56,50 €/osebo

Doživite Laško z 
zgodbami kralja piva 
Gambrinusa
Boštjan Humski, vodja gostinstva

185-letna tradicija varjenja piva v Laškem, združena z bogatimi laškimi termalnimi vrelci, daje 
celotnemu mestu prav poseben pečat. To tradicijo spoštuje in na njej gradi tudi Thermana, ki je 
v gostoljubje Thermaninih hiš dobrega počutja vtkala prav posebno zgodbo o pivu, ki nagovarja 
vse čute in vse, ki spoštujete pivovarsko tradicijo Laškega.

V pivnici hotela Hum vas pričakuje prav poseben kulinarični dogodek, Gambrinusova pojedina. Gambrinus, kralj piva, vas 
vabi, da se za trenutek vrnete v preteklost ter se prepustite gurmanskim užitkom in druženju ob zvokih starodavne glas-
be, Thermanine hiše dobrega počutja pa s svojo raznoliko ponudbo pripomorejo, da je razlogov, da v Laškem ostanete 
tudi nekaj dni, več kot dovolj. Odkrivajte mesto in njegovo bogato zgodovino ter se sprostite v objemu termalnih vrelcev. 
Spoznavanje pivovarske tradicije Laškega je odlična ideja za nekajurno pivovsko obarvano kulinarično doživetje ali pa za 
nekajdnevno sproščeno bivanje! 

Gambrinusova pojedina – prav posebno kulinarično doživetje s kraljem piva 
Skupino pred vhodom v hotel Hum na sodu pozdravi kralj Gambrinus, ki s kratko anekdoto in vrčkom piva skupino uvede 
v prav posebno vzdušje. Po fotografiranju (fotografije na koncu pojedine dobijo vsi udeleženci) popelje goste v pivnico, 
obsijano v soju sveč in v znamenju hmelja in pšenice. Kralj pripoveduje šale in predstavi svoje oprode, ki bodo ob živahni 
srednjeveški glasbi in okusni domači hrani skrbeli za dobro počutje gostov. Po uvodnem umivanju rok v lončenih posodah 
z vodo se kralj poslovi, pojedina z rokami pa se začne. Kot se za kulinarično pivovsko zgodbo spodobi, se ob hrani streže 
pivo. Pojedina je združena z degustacijo piva, gostje pa ob koncu dobijo darilo, paket trojček.

Kdo je bil kralj Gambrinus?
Teorij o izvoru Gambrinusa je vsaj toliko, kot je na voljo 

različnih vrsta piva. Po mnenju večine je kralj piva 
Gambrinus svoj karakter dobil po Ivanu Ne-

ustrašnem (1371–1419), burgundskemu 
knezu, ki naj bi kot prvi uporabil hmelj pri 

pripravi piva. Vsekakor je začetek upo-
rabe hmelja pomenil pravo revolucijo, 

saj je spremenil značaj piva, ki je bilo 
dotlej pijača sladkega okusa. Drugi 
trdijo, da je bil Gambrinus vojvoda 
iz Brabanta v današnji Belgiji Jan 
I (1254-1298), ki so ga imenovali 
Jan Primus, v času Karla Velikega 
(742–814) pa je na njegovem 
dvoru živel točaj z imenom Gam-
brinus. Ne glede na različne teori-
je pa je Gambrinus − dobrodušna 
oseba s krono na glavi, ki sedi na 

pivskem sodu − zavetnik pivovarjev 
in ljubiteljev piva.

Kako se je začela pi-
vovarska tradicija v 

Laškem
Laško pivo je pivo s tradicijo. V La-

škem ga varijo že več kot 185 let. Leta 
1825 je medičar in lectar Franz Geyer v 

nekdanjem Valvasorjevem Špitalu (današnjem 
hotelu Savinja) v Laškem uredil obrtno pivovarno, v ka-

teri je trinajst let najverjetneje varil kameno pivo (Steinbier), ki so ga sicer 
poznali na Koroškem, ni pa podatkov o tem, ali je znal narediti tudi teh-

nološko zahtevnejše bavarsko pivo. Pravi sloves pa je dal laškemu pivu 
Heinrich August Uhlich, ki je leta 1838 kupil pivovarno. Svoje pivo je 
ponujal tujim gostom v kopališču v Rimskih Toplicah, ki je bilo v njegovi 
lasti, ter ga vozil v Trst. Več o zgodovini pivovarne si lahko preberete na 
www.lasko-pivo.si. 
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Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Ko gibanje 
postane 
oteženo
Petra Vindišar, dipl. fizio.

Upadanje telesnih funkcij je s staranjem normalen pojav, ob 
tem pa dodatne oteževalne okoliščine predstavljajo različna 
spremljevalna obolenja in poškodbe. Da bi preprečili ta pojav, 
lahko veliko naredimo z zgodnjim odkrivanjem pomanjkljivosti 
in pravilnim izborom ustreznega gibanja in pripomočka. 
Gibanje je učinkovita metoda, ki vsem v veliki meri izboljša 
kakovost življenja in prepreči veliko težav − aktivno in 
zdravo preživljanje starosti pa lahko izjemno pripomore tako 
h kakovosti življenja posameznika kot tudi njegovih bližnjih. 
Tega se dobro zavedamo tudi v Domu starejših Laško, kjer se 
trudimo dodati življenje letom in ne le leta življenju! 

Gibanje vpliva na zdravje, izboljšuje psihofizično počutje, vpliva na 
dobro samopodobo ter gradi samozavest in samozaupanje. Spod-
bujanje telesne aktivnosti je zaželeno tako pri zdravih kot tudi 

pri tistih, ki že imajo določene zdravstvene težave ali omejitve pri gibanju. 
Struktura stanovalcev po gibalnih spodobnostih je v našem domu zelo ra-
znolika. Nekateri se varno in brez napora gibajo brez pripomočkov, drugim 

pa zdravstveno stanje ne dopušča več varnega gibanja brez ustrezne do-
datne opore, medtem ko najtežje prizadeti stanovalci niso sposobni 

več aktivne drže in kontrole telesa v pokončnem položaju. 
Slednji pogosto potrebujejo pomoč v obliki pripomočkov za 

različne stopnje prizadetosti. V našem domu skrbimo, da naši 
stanovalci uporabljajo svoje sposobnosti za gibanje in jih 

spodbujamo k razvoju potencialov, ki jih nosijo v sebi.
Vertikalizacija − posedanje in vstajanje – je temelj 

pokončne drže in gibanja s pripomočki. Težje pokretne 
stanovalce posedamo v postelji, najprej z nogama v 
postelji z dvignjenim vzglavjem, nato stopnjujemo v 
sedenje preko roba postelje. Tistim stanovalcem, ki 
popolnega vertikalnega položaja ne osvojijo − ki jim 
ga njihovo telesno stanje ne dopušča in jim zato pov-
zroča veliko težav (vrtoglavica, bruhanje, padec krvne-

ga tlaka in omedlevice) − je namenjen t. i. počivalnik. 
Prilagojen sedež, ki omogoča individualno regulacijo 

naklona trupa in nog, nudi podporo glave, stopal in je 
opremljen z varnostnimi pasovi, ki varujejo sedečega pred 

morebitnimi zdrsi in poškodbami. Počivalnik ima kolesa, ki 
omogočajo transport, da lahko stanovalce odpeljemo na spre-

hod, želeno aktivnost, prireditev ...
Stanovalcem, ki nimajo zgoraj navedenih težav in z lahkoto osvojijo 

invalidski voziček, v naši ustanovi omogočimo, da ga uporabljajo v okviru 
sposobnosti in časa, ki ga njihov organizem prenese. Nadgradnja vertikali-
zacije je vstajanje. Za učenje in trening vstajanja uporabljamo bradljo, roča-
je in švedsko lestev, ob katerih se stanovalci počutijo varne. Bradlja je mesto, 
kjer po poškodbi ali oslabelosti zaradi bolezni učimo prvih korakov in služi 
za varen trening vzdržljivosti z asistenco terapevta ali brez nje. 

Stanovalci z manj moči v rokah in z več težavami z ravnotežjem ima-
jo na voljo podpazdušno, visoko hoduljo − rolator na kolesih, ki ga lahko 
uporabljajo sami ali v spremstvu terapevta. Tisti, ki so močnejši v rokah, pa 
lahko uporabljajo hodulje − rolator s kolesi, ki ga upravljajo z rokami in 
nudi varno oporo vsem, ki imajo težave z ravnotežjem, ter jim omogoča 
gibanje v prostoru in na prostem.

Osebe s poškodbo ali degenerativnim obolenjem spodnjih okončin, ki 
nimajo večjih težav z ravnotežjem, učimo uporabljati bergle. Večinoma sta 
potrebni dve bergli, v fazi opuščanja ali manjših težav pa ena, ki jo je mo-
goče poljubno nadomestiti s sprehajalno palico. 

Pripomočki za 
kakovostnejšo starost  
v domu
Marjeta Vrbovšek, dipl. del. ter.

Ko se pri starostniku pojavijo zdravstvene težave in zato težko opravlja vsakodnevne življenjske 
aktivnosti, je odhod v t. i. tretji dom skoraj neizbežen korak v njegovem življenju. 

Stanovalci z najzahtevnejšimi zdravstvenimi težavami potrebujejo polno pomoč pri izvedbi osnovnih dnevnih 
aktivnosti ali delno pomoč in nadzor. Kljub vsem omejitvam, ki se pojavljajo pri opravljanju osnovnih življenj-
skih opravil, kot so hranjenje, umivanje, česanje, oblačenje, uporaba stranišča, gibanje …, pa se zaposleni tru-

dimo in želimo stanovalcem zagotoviti kar najbolj kakovostno, polno in zadovoljno bivanje. Nekaterim se stanje po 
sprejemu v dom hitro izboljša. K temu zanesljivo pripomore okolje, ki je v domu bolj prilagojeno starostniku, saj so tu 
odstranjene številne ovire, ki doma povzročajo starostnikovo odvisnost od drugih (npr. premagovanje stopnic).

Poleg prilagojenega okolja in opreme (bolniška postelja, trapez) pa stanovalce opremimo tudi s terapevtskimi 
pripomočki. Ti pomembno pripomorejo k izvajanju aktivnosti na vseh področjih človekovega delovanja (skrb zase, 
delo/produktivnost in prosti čas) in omogočajo boljše funkcioniranje stanovalca ter mu zagotavljajo višjo kakovost 
življenja ne glede na oviranost. V Domu starejših Laško si prizadevamo, da stanovalca ustrezno opremimo s potrebni-
mi individualno prilagojenimi pripomočki. Pri tem imajo pomembno vlogo medicinske sestre ter delovne terapevtke 
in fizioterapevtke, ki stanovalcem svetujejo, obrazložijo in jih naučijo, kako naj jih uporabljajo, ter 
drugo zdravstveno-negovalno osebje, ki stanovalcem nudi 24-urno va r s tvo . 
Pripomočke delimo v več skupin, in sicer po namenu. 

Pripomočki za gibanje
Med pripomočke za gibanje uvrščamo invalidski 
voziček na ročni pogon, ki ga zagotovimo 
stanovalcu, ko le-ta ni sposoben samostojne 
hoje oziroma hoje s pripomočkom. Nekateri 
stanovalci zaradi svoje težke oviranosti 
potrebujejo specialni invalidski voziček - 
počivalnik, ki z nastavitvijo posameznih 
enot omogoča optimalno držo in 
položaj. 

Pripomočki za hranjenje
Stanovalci z omejeno gibljivostjo 
rok, zmanjšano mišično močjo, z ome-
jenim prijemom oziroma nesposob-
nostjo prijema, s slabo koordinacijo 
rok so pogosto le delno samostojni pri 
hranjenju, neredko so povsem odvisni od 
pomoči zdravstveno-negovalnega kadra. 
Obstaja več prilagojenih pripomočkov za 
hranjenje. Na podlagi ocene in presoje upora-
bljamo ustrezno prilagojen pribor in stanovalca 
naučimo, kako naj ga uporablja. Prilagojen pribor ima 
odebeljene ročaje in je zaradi boljšega prijema hranjenje 
enostavnejše.

Pripomočki za oblačenje/obuvanje
Veliko stanovalcev je pri oblačenju odvisnih od pomoči zdravstveno-negovalnega kadra. Z drobnimi pripomočki lahko 
stanovalcem pomagamo, da lažje zapenjajo gumbe, navlečejo nogavice, obujejo čevlje … Tu pridejo v poštev pripomo-
ček za obuvanje nogavic, podaljšana žlica za obuvanje čevljev, pripomoček za zapenjanje gumbov. Zapenjanje gumbov 
lahko včasih olajšamo tudi s povečanjem gumbnice.

Pripomočki za osebno nego
Razni pripomočki, kot so držala na steni kopalnice in stranišča, kopalni stol, nastavek za WC školjko (povišica), podaljšan 
ročaj glavnika, pripomorejo k večji samostojnosti pri izvajanju osebne nege. 

Pripomočki za prostočasne aktivnosti
Stanovalec, ki ima omejeno funkcijo zgornjih okončin, lahko kljub omejitvi izvaja različne prostočasne aktivnosti. Pri tem 
mu z različnimi nasveti, predlogi ali pa industrijsko izdelanimi pripomočki pomagamo najti rešitev. 

Spoznajmo 
izkušnjo stanovalca …

Damjana Damiš, dipl. med. sestra: 
»V preteklem letu smo poskrbeli tudi za našega 

najmlajšega stanovalca, pri katerem gre za popolno 
negibnost − tetraplegijo. Ker zaradi svoje prizadetosti ne 
more poklicati na pomoč, ko jo potrebuje, smo razmišljali, 

kako bi mu to lahko omogočili. Rešitev smo našli v pnevmatski 
posteljni klicni napravi, ki omogoča, da s pihanjem pokliče 

negovalno osebje. Naprava je nameščena ob stanovalčevem 
obrazu. Ko potrebuje pomoč, pihne, s čimer se prižge lučka 

nad vrati njegove sobe, obenem se sproži tudi alarm na 
pozivniku, ki ga nosi osebje v žepu. S to napravo smo 

močno povečali stik z osebjem in s tem izboljšali 
kakovost bivanja našemu stanovalcu. Ob tej priliki 

se zahvaljujemo Zvezi paraplegikov celjskega 
območja, ki nam je donirala del sredstev 

za nakup pnevmatske klicne 
naprave.«



Koledar prireditev v Laškem
• Laški sejem: Vsak prvi petek v mesecu, razen v juliju (3. junij, 5. avgust, 2. september) od 8.00 do 16.00, 

Trubarjevo nabrežje Laško.
• Nočni pohod na Babe: 4. junij 2011, start ob 19.30 na Zavratih.
• Festival Romanica Antiqua: Prvi teden v juliju, koncerti klasične in moderne glasbe, glasbene delavnice.
• Otroški festival Pisani balon: 10. in 11. junij 2011.
• Pohod po Aškerčevi poti: 11. junij 2011, start ob 8.00 pri železniški postaji Zidani Most. 
• Pohod po rečiški krožni poti: 25. junij 2011, start ob 7.00 pri Sindikalnem domu Huda jama.
• 47. Pivo in cvetje: 14. do 17. julij 2011, zabava, razstave, etnografske prireditve, ognjemet, ohcet po stari 

šegi, parada …

K obisku vabijo še številne druge prireditve, o katerih najdete podrobne informacije na spletni strani www.
stik-lasko.si. 
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STIK Laško 

V TIC-u Laško smo prav posebej za otroke pripravili 
vrsto privlačnih doživetij, s katerimi skozi igro od-
krivamo nove svetove in pridobivamo novo zna-
nje. Spoznajmo ponudbo učnih ur in delavnic v 
Muzeju Laško ter poglejmo, kateri poučni izlet 
na slikovito podeželje bi lahko bil pravi za vas.

Raziskovanje 
preteklosti v Muzeju 
Laško 
Mladi obiskovalci Muzeja Laško − ki se nahaja v cen-
tru mesta − lahko spoznavate zgodovino in enkratnost 
Laškega ter njegove okolice v posebej pripravljenih učnih 
urah in delavnicah. Namenjene so skupinam od deset do 
dvajset mladih vedoželjnežev. Izbirate lahko med zgodo-
vinskimi in naravoslovnimi učnimi urami. 

Posvetite se lahko starim listinam privilegijev, v 
katerih so vladarji kraju podeljevali različne pravice, 
proučujete zgodovino Laškega od Keltov in Ri-
mljanov preko časa turških vpadov do današnjih 
dni, spoznavate bogato življenje v nekdanjem 
Panonskem morju ali se potepate po geoloških 
obdobjih in raziskujete dogajanja v preteklosti 
našega planeta. 

V muzejskih delavnicah pa mladi obiskovalci 
raziskujete svet mineralov, njihovo lepoto, nasta-
nek in pomen, hodite po sledeh pradavnih morskih 
psov, ki so v davni preteklosti plavali v morju, ki je 
oblivalo okolico Laškega, ali se podate v rove starega 
rudnika svinca in srebra ter v njih odkrivate čudoviti svet 
različnih podzemnih oblik.

Poučni izlet na slikovito podeželje
Vabimo vas na spoznavanje utripa slikovi-
tega podeželja občin Celje, Laško, Štore in 

Vojnik. Bogata zakladnica naravne in kul-
turne dediščine ponuja pestro paleto 

programov poučnih vsebin, primer-
nih za celotno družino. 

Vidite lahko, kakšna je razlika 
med življenjem in delom na kme-
tiji nekoč in danes, sodelujete pri 
kmečkih opravilih, spoznavate živali 

in rastline ter tudi zdravilna zelišča, si 
ogledate, kako potekata pridelava soka 

in tradicionalna izdelava mesnih izdelkov, 

kako nastane mleko in kako jogurt ali 
skuta. 

Naučite se lahko izdelati rože 
iz krep papirja in izdelke iz 

gline ali pa speči kruh v 
krušni peči ter pripraviti 
še številne druge do-
brote kmečke kuhinje. 
Raziskujete lahko tudi 
skrivnostno življenje 
čebel, si ogledate če-
belnjak in spoznate 
člane čebelje družine. 
K odkrivanju vabi tudi 

zanimiv podzemni svet 
s kraškimi pojavi, ži-

valmi in rastlina-
mi. Čaka vas še 

spoznavanje 
tiskane dedi-

ščine, življenja in 
dela Antona Ašker-
ca in še mnogo 
več. Prelistajte 
katalog z na-
slovom »Črna 
ovčka daje 
belo mleko«, 
ki predstavlja 
ponudnike na 

podeželju in po-
drobneje opisuje 

omenjene programe. 
Povprašajte zanj v TIC-u 

Laško. Izlet na podeželje bo za-
gotovo nepozabno doživetje! 

TIC Laško, Trg svobode 8, 
Laško Tel.: 03 733 89 50, 
Faks: 03 733 89 56 
E-pošta: tic@stik-lasko.si 
www.stik-lasko.si

Delovni čas:
Ponedeljek–petek 
od 8.00 do 17.00
Sobota od 9.00 do 12.00

V TIC-u Laško lahko izbi-
rate med vrsto programov, 
lahko vam sestavimo tudi 
program po meri, nudimo 
pa splošne informacije o 
Sloveniji, informacije o La-
škem in okolici, spominke, 
razglednice, promocijske 
artikle Pivovarne Laško in 
uradne spominke turistič-
ne znamke I feel Slovenia.

V Laškem in okolici čakajo 
prava otroška doživetja – 
z igro do novega znanja 
Ste že kdaj videli in potipali zobe pradavnega morskega psa? Veste, 
kaj je to ekološko kmetijstvo in kako nastane mleko? Ste že kdaj 
pekli kruh v krušni peči? Kaj pa podzemni svet, bi pokukali vanj? 



Ker vsebuje naravne sestavine, ki pa so obdelane in »vgrajene« 
v kreme na podlagi zadnjih znanstvenih raziskav in tehnoloških 
postopkov, ker vsebuje naravna eterična olja in ker NE vsebuje 
alkohola, lanolina, mineralnih olj, parabenov, formaldehida, 
umetnih barvil in umetnih dišav. Ker je vsa embalaža,  od 
stekleničk do papirnate embalaže, razgradljiva in okolju 
prijazna. Pevonia Botanica enostavno združuje najboljše iz 
globin morja in zemlje ter nudi učinkovito rešitev za kožo žensk 
in moških vseh starosti in vseh narodnosti. To je tudi ena od 
njenih posebnosti – globalna usmeritev. Ne samo, da se za vsak 
problem na koži najde rešitev, nego in izdelke Pevonia Botanica 
lahko dobite v več kot 100 državah po svetu. Tako lahko serijo 
učinkovitih neg, na katere hodite v svoj priljubljeni wellness, 
nadaljujete tudi na službenem potovanju v Londonu ali Parizu, 
na smučanju v Avstriji ali Italiji ali pa na dopustu na Maldivih. 
Nege in izdelki so po vsem svetu enaki. Tudi zato za Pevonio 
pravimo, da je ekskluzivna profesionalna kozmetika, ki ima v 
svetu profesionalne SPA kozmetike čedalje večji pomen in tudi 

Je vredna zaupanja?
Če v Thermano redno zahajate, potem vam ime Pevonia Botanica prav gotovo ni tuje. Kozmetika, ki obljublja 
rešitev za vsak problem na koži, je ime dobila po roži z latinskim imenom Peonia ali po naše potonika – njeno 
čudežno delovanje so poznali že v Grčiji, saj naj bi boginje z njeno uporabo ohranjale mladosten videz svoje 

kože. Boginje so torej zaupale potoniki in zakaj naj bi mi zaupali izdelkom in negam Pevonia Botanica?

tržni delež. Njena ustanovitelja, Philippe in Sylvie Hennessy, 
imata vizijo, da Pevonia postane vodilna na svojem področju, 
že vse od ustanovitve ne tako daljnega leta 1991. V Sloveniji 
je kozmetika od leta 2007, v Thermani je od vsega začetka.  V 
asortimanu je  preko 150 izdelkov za domačo nego in več kot 
100 profesionalnih izdelkov za nege. In ni bojazni, da ne bi 
izbrali pravi izdelek, primeren prav za vašo kožo. Pri izbiri vam 
bo pomagala kozmetičarka, ki vašo kožo najbolje pozna. To pa 
je formula, ki vsekakor zagotavlja uspeh – profesionalen pristop 
brez tveganja. Izbira, ki zagotavlja vrhunsko kakovost, vidne 
rezultate in popolno zadovoljstvo!

Čudežno delovanje 
potonike so poznali 
že v stari Grčiji.

Pevonia Botanica, ki obljublja rešitev 
za vsak problem na koži, ima v svojem 
asortimanu tudi kakovostne izdelke za 
sončenje in po sončenju.






