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priznani slovenski etnolog dr. Janez Bogataj pravi, da so prazniki pomembni. Da v sebi 
nosijo izjemno sposobnost uravnovešanja družbe. Brez praznikov bi bila tako svet kot 
tudi človek prazna. Priporoča, da ob praznikih upočasnimo ritem in najdemo čas zase 
in za svoje bližnje, za svojo družino.

Thermanina družina, ki šteje nekaj manj kot 500 zaposlenih, v letu 2018 slavi 
pomemben praznik. Mineva namreč prvih 10 let od odprtja novega wellnes in 
kongresnega hotela Thermana Park, ki se med drugim ponaša s Termalnim Centrom 
pod veličastno stekleno kupolo. Obletnica, ki jo slavimo, nas navdaja s ponosom. V tem 
času je namreč nekoč Zdravilišče Laško, usmerjeno pretežno v segment medicinske 
rehabilitacije, preraslo svoje okvirje in postalo stičišče mnogo širše ponudbe, ki se je 
združila pod novim imenom Thermana - družba dobrega počutja.

Naše poslanstvo je vaše dobro počutje. Naš cilj je vaše zdravje, sprostitev, kulinarični 
užitki, wellnes razvajanja ... Za vse nešteto se ekipa zaposlenih iskreno trudi vsak dan. 
K dobremu počutju pa mora s svojim odgovornim ravnanjem do samega sebe ravnati 
tudi vsak posameznik. Zato smo vsebino tokratne izdaje revije Moja Thermana obar-
vali še ščepec bolj informativno in izobraževalno. 

Iskreno si želimo, da bi med 10 pomembnimi življenjskimi "navodili", ki jih boste prebirali 
na naslednjih straneh, našli kakšno, zaradi katere boste morda v svoje življenje vnesli 
rahlo spremembo. Majhno pozitivno spremembo za mnogo dobrega počutja. Morda vas 
bo naše slavje ob 10. obletnici navdihnilo pri tem, da v svoje življenje odslej vnesete 
kakšen praznik več. Praznik, ki ga boste slavili le vi in vaši bližnji. Morda boste sebi po-
barvali dan s kakšno urico časa več le zase. In si obenem "privoščili" vsaj eno skrb manj.

Ko potegnemo črto svojega življenja namreč štejejo le prazniki. To pa so dnevi z 
najbližjimi, dnevi drobnih pozornosti in majhnih radosti. V svojem bistvu človek 
ne potrebuje veliko, da bi bil srečen.

Hvala, ker ste nam pomagali rasti, nas bodrili in 
motivirali. Hvala že vnaprej, da boste z nami tudi 
nadaljnjih 10 let. In hvala, ker nam dovolite skrbeti za 
vaše dobro počutje. Praznujte z nami ... Danes in jutri.

Mojca Leskovar,
članica uprave družbe Thermana, d. d. 

Vsebina

Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
Rezervacije: 080 81 19 | 03 423 21 00

Faks: 03 423 20 10
info@thermana.si | www.thermana.si

Časopis dobrega počutja Moja Thermana. Izdaja Thermana, d. d., družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. | Časopis izhaja enkrat letno. | Uredništvo in brezplačna naročila: urednistvo@
thermana.si, tel. : 03 423 2073. | Odgovorna urednica: Katica Škrinjar. | Glavna urednica: Nina Pader Topole. | Uredniški odbor: Mojca Leskovar, dr. Slavka Topolič, Damjana Damiš, Polona Rozoničnik, Metka 
Krivec, Tatjana Klinar, Janja Kamenšek Podkoritnik, Dejan Jelen, Ajith Chakrapani, Darinka Resnik, Danica Pinter, Mojca Dragar, Katica Škrinjar, Valerija Kufner. | Lektoriranje: Maša Pliberšek. | Oblikovanje in 
izvedba: Maja Ptičar. | Fotografije: Mitja Božič, RD2 Rok Deželak Photography, Boris Vrabec, arhiv družbe Thermana, d. d., Shutterstock. V primeru drugih avtorjev je avtor naveden. | Tisk: Tiskarna Dinocolor, 
Vojnik. | Naklada: 100.000 izvodov. | Mesec izdaje: februar 2018. | Pridržujemo si pravico do spremembe vsebine in cen, ki so vezane na ponudbo Thermane Laško. | Tiskarske napake niso izključene.

Zdraviliško turistični center ob Savinji

SPOŠTOVANI GOSTJE,

Hvala, ker nam 
dovolite skrbeti  

za vaše  
dobro počutje. 

N A K U P  I N  U N O V Č E N J E  V  4  N A K U P O V A L N I H

S R E D I Š Č I H  V  S L O V E N I J I

WWW. D E S E TA K . S I



5VODA VODA4 5

»Sem 100-odstotni invalid z nadkolensko 
amputacijo obeh nog. Po dvoletnem 
zdravljenju v KC Ljubljana in Institutu za 
rehabilitacijo invalidov Soča v Ljubljani 
sem bil napoten v vaše zdravilišče, ki so 
mi ga vsi zelo priporočali. Rehabilitacija 
je bila zelo uspešna, prav tako sem bil 
zelo zadovoljen z osebjem v bazenskem 
in gostinskem delu. Od leta 2002 z ženo 
redno prihajava na plavanje, in sicer 
trikrat do štirikrat tedensko. Termalna 
voda Laško mi namreč zelo koristi. Z 
osebjem v recepciji bazena zdravilišča 
kot tudi s kopališkim osebjem, čistilkami 
in strežnim osebjem v restavraciji se 
počutim zelo domačega. Po kopanju redno 
hodiva na kosilo v restavracijo. Hrana je 
zelo raznolika, sveža in okusna. V teh 15 
letih sem obiskal kar nekaj toplic, vendar 
je Zdravilišče Laško najbolj prilagodljivo 
invalidom. Voda je odlična in mi zelo 
ustreza. Zelo sva zadovoljna. Dokler mi 
bo zdravje dopuščalo, bom hodil samo v 
Zdravilišče Laško, kar priporočam tudi 
ostalim.«

Janez Gradišek
Kamnik

TERMALNA  
VODA LAŠKO –  

NAŠ TEMELJ

Plavajte!

NAŠ
NASVET

Plavanje deluje protistresno. Starodavne ris-
be in slikarije, najdene v Egiptu, pričajo o 

tem, da so ljudje plavali že 2.500 let pred našim 
štetjem.

Plavanje je odlična vadba za kurjenje kalorij in iz-
gubo teže in je telesu prijazna vadba. V uri živah-
nega plavanja porabimo do 650 kalorij. Seveda pa 
je odvisno od intenzivnosti, tipa plavanja in časa 
gibanja. S plavanjem ne obremenjujete sklepov, 
»delajo« vse mišice in celo telo. Plavanje je odlično 
tudi za znižanje krvnega tlaka, srčnega utripa in 
seveda večjo zmogljivost pljuč. 

Ni pomembno, ali ste po poškodbi, noseči, pretežki, 
mlada mamica … Plavanje je odličen trening. Sami 
nadzorujete tempo. Pravzaprav je plavanje podob-
no kot hoja – zmore jo vsak in vsakemu prinese le 
koristi.

Zakaj bi pili prav 
vodo? 

Je najlažje dostopna, najcenejša  
in jo imamo skoraj vedno pri roki. 

Zares odžeja. Čaj, kava in druge umetne  
pijače povzročajo še večjo žejo. 

Zagotavlja dobro hidracijo organizma in s tem dobro počutje.

Napolni hrano z energijo, tako da lahko delci hrane med prebavo z 
energijo oskrbijo telo. Zato hrana brez vode za naše telo nima nobene 

energijske vrednosti. 

Z rednim pitjem vode postane mehanizem žeje v telesu učinkovitejši. 
Lažje razločujemo med občutkom žeje in lakote. 

Redno pitje vode poveča našo zbranost  
in odpornost proti boleznim.

Pripomore k boljši psihični in telesni kondiciji, 
premaguje utrujenost, izboljša delovno učinkovitost  

in poveča koncentracijo.

Deluje proti stresu, zmanjšuje tesnobnost in 
depresijo, zaradi njenih učinkov pa boljše spimo. 

Pripomore k vsesplošno dobremu počutju, 
dobremu videzu in lepši koži. 

Ne vsebuje kalorične vrednosti 
in torej ne redi.

Voda že sama po sebi pomirja in sprosti telo. Tek, 
kolesarjenje in podobne športne aktivnosti vam 
lahko povzročijo tudi določeno raven stresa. Plava-
nje je drug svet in odlična sprostitev. Voda bo za-
dušila hrup iz okolice in pozabili boste na vsakdan 
in težave, ki vas bremenijo. Odplaknila bo stres.

Raziskovalci na univerzi v ameriški Indiani pravijo, 
da so redni plavalci vsaj 20 let mlajši, kot kaže nji-
hova dejanska letnica rojstva. Znanstveniki pravi-
jo, da vse tja do 70. leta in čez plavanje odlično 
vpliva na krvni tlak, holesterol, kardiovaskularno 
pripravljenost, pozitivno vpliva na kognitivne funk-
cije v telesu, ohranja mišično maso, skratka človek 
je od znotraj in zunaj v odlični formi.

Za mizo nikoli ne sedite z rokami nad glavo. Pri pla-
vanju vaše roke delajo v vse smeri – nad glavo, za 
glavo, levo in desno. Tako se aktivirajo tudi mišice, 
ki so sicer ves čas pasivne. Prav tako roke prav nič 
ne krepite med kolesarjenjem ali tekom. Plavanje 
vam bo odlično okrepilo tudi hrbtne mišice, ki jih 
večina izmed nas zanemarja.

Zato vabljeni na plavanje 
v termalno vodo Laško.
Človeško telo sestavlja od dve do tri četrtine vode, 
odvisno od starosti. Dojenček ima v telesu več 
vode, prav tako je imajo več moški kot ženske. 
Naloge vode v našem telesu so raznovrstne – 
uravnava telesno temperaturo, vzdržuje ravnovesje 
mineralnih snovi, iz telesa izplakuje škodljive snovi, 
naše telo čisti, … Kadar je popijemo premalo, to 

hitro začutimo v obliki neprijetnega počutja in 
npr. glavobola. Današnje sodobne aplikacije na 
mobilnih telefonih nas znajo opozoriti, kdaj je čas 
za kozarec vode, saj sami v vrtincu obveznosti na 
to prevečkrat pozabimo. 

Naše telo potrebuje vodo. Raziskave v ZDA so po-
kazale, da kar 30 odstotkov ljudi, ki ima težave s 
prekomerno telesno težo, ne zna ločiti, kdaj so lač-
ni in kdaj žejni. 

Pitje vode je najbolje razporediti prek celega dne-
va, kar zagotavlja dobro hidracijo organizma in s 
tem tudi dobro počutje. Začnemo s kozarcem to-
ple vode na tešče, nato jo vsaj po nekaj požirkov 
ali kozarec pijemo med posameznimi obroki, torej 
večkrat na dan, lahko pa tudi v času obroka − če 
želimo obroku zmanjšati energijsko gostoto. Dan 
zaključimo s kozarcem ali dvema pred spanjem. 
Prav slednje je še posebej pomembno, saj s tem 
pripravimo telo na opazno izgubo vode, do katere 
pride med spanjem. 

In spet smo pri pomembnemu jutranjemu kozarcu, 
saj je to čas, ko je kri najgostejša, srčni infarkti pa 
zaradi tega najpogostejši. Piti moramo ravno tako 
pred telesnimi napori, med njimi in po njih. Nikar 
ne pozabimo, da moramo piti vedno, preden smo 
dejansko žejni. Če ste med tisto večino ljudi, ki ne 
pije dovolj − izdelajte si sistem pitja! Kozarec na 
primer popijmo vsako polno uro ali po vsakem tele-
fonskem klicu. Pa na zdravje!

Naše bistvo in temelj je termalna voda La-
ško. Skrivnostno moč laških termalnih vrel-

cev so poznali že stari Rimljani. V srednjem 
veku so vrelce poleg domačinov uporabljali tudi 
srednjeveški misijonarji, leta 1854 pa je v La-
škem zraslo prvo termalno kopališče, ki je no-
silo ime habsburškega cesarja Franca Jožefa I.

Voda laških termalnih vrelcev se za zdravje in 
dobro počutje s pridom uporablja že stoletja. Nje-
na blagodejna toplota blaži bolečino in omogoča 
lažje gibanje, zaradi česar se izjemno uspešno 
uporablja pri balneoterapiji. 

Pri zdraviliški zdravstveni dejavnosti se izkorišča-
ta mehanično in termično delovanje termalne vode 
Laško. Zaradi hidrostatskega pritiska, ki deluje na 
potopljeni del telesa, se izboljša cirkulacija v visce-
ralnih organih, izpraznijo se periferne vene in limf-
ni vodi. Termično delovanje preko toplote ugodno 
vpliva na celotno telo. Zdravilno delovanje naše 
termalne vode se je skozi dolgoletne izkušnje do-
kazalo predvsem pri blago zvišanem krvnem tla-
ku, kroničnih vnetjih sklepov in hrbtenice ter težjih 
okvarah in prizadetosti gibal. Voda s svojo toploto 
deluje sproščujoče na človeški organizem, blaži 
mišične krče, zmanjšuje bolečine, izboljša giblji-
vost sklepov in z zdravilno energijo krepi obrambno 
sposobnost organizma.

TUDI ZA PITJE!
Raziskave Inštituta Bion so pokazale, da ima laška 
termalna voda zelo kakovostno biopolje in da je 
primerna tudi za pitje. Naša termalna voda izža-
reva močno življenjsko energijo, ima pozitiven, 
spodbujevalni vpliv na človeka, deluje dobrodej-

no na duševnost in ravnovesje med dušo in te-
lesom. S svojimi dražljaji deluje na uravnovešenje 
in utrjevanje organizma, pomaga pri razstrupljanju 
telesa, zmanjšuje njegovo zakisanost, deluje blago 
odvajalno, izboljšuje biološko okolje celic in medce-
lično komunikacijo.

Voda Laško izvira z globine 160 metrov, po vsebno-
sti mineralov in temperaturi je akratotermna alkal-
na kalcij-magnezij-natrijeva hidrogenkarbonatna 
voda s temperaturo 32 do 34 °C. Vsebnost minera-
lov kaže, da se je dlje časa zadrževala v podzemlju 
in na svoji poti raztapljala dolomit, kalcij, magnezij 
in kremen. Skupna mineralizacija vode je od 278 
do 295 mg/l, kar uvršča termalno vodo v Laškem 
med srednje mineralizirane vode. 

Fotografije kristalov laške vode so pokazale izre-
dno lepe, simetrične in urejene kristale, kar doda-
tno nakazuje njeno pozitivno delovanje. V sredini je 
nakazan heksagram (šesterokraka zvezda), kar je 
posebnost brez primere. Vrinjeni kristali pomenijo 
novo brstenje, življenjsko silo, harmonizirajoče de-
lovanje vode Laško, kar deluje dobrodejno tako na 
telo kot tudi duha.

Še nasvet: vodo pijemo po požirkih. 
Preden jo popijemo, jo nekaj časa 
žvrkljamo v ustih. V energijskem 
pogledu se za pitje termalne vode 
Laško priporočata do 2 litra vode 
na dan, ki se razdelita v manjše 
odmerke preko celega dneva.
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VEČERNA KOPANJA med 
tednom samo za 3,99 €.

NOČNO KOPANJE ob petkih 
in sobotah do 23. ure.

RITUALI ČIŠČENJA TELESA 
OB POLNI LUNI
Ob polni luni so vrata našega Savna centra 
Thermana Park odprta vse tja do 23.30. 
Polna luna je namreč čudovit čas, da si 
privoščimo razstrupljanje telesa, ki je prav 
zaradi polne lune hitrejše in učinkovitejše.

PROGRAM ČIŠČENJA TELESA 
OB POLNI LUNI VSEBUJE:
21.00 program vrtinčenja zraka v 
finski savni »Kristal« 
21.30 zvočna kopel v sobi za počitek 
22.00 razstrupljevalna obloga za 
telo v parni savni »Kotel« 
Postrežen zeleni čaj

Preverite datume polne lune na  
www.thermana.si
Pridržujemo si pravico do spremembe programa in 
delovnega časa.

Dandanes si je težko vzeti čas zase. 
Spodbujamo vas, da storite ravno 

to. Med vsemi obveznostmi si je včasih 
preveč velikopotezno privoščiti nekaj dni 
popolnega odklopa. A prosto urico si morate 
znati privoščiti. In preživite jo lahko na 
nešteto načinov. 

Veseli bomo, če boste čas, ki ga namenjate 
sebi, preživeli v naši družbi dobrega počutja. 
Ob 10. obletnici našega Wellness Spa Centra 
smo vam pripravili nabor 10 namigov za raz-
vajanje, ki so le ščepec naše bogate ponudbe 
wellness tretmajev in ritualov. Okolje, iz kate-
rega izhajamo, je služilo kot navdih preneka-
teri wellness zgodbi. Dediščino pivovarstva in 
tradicijo čebelarstva v Laškem smo povezali v 
posebne medene in edinstvene pivovske well-
ness tretmaje, prav tako vredne vaše pozorno-
sti. Izberite razvajanje po vaši meri in naj vas 
prevzame popolna sprostitev telesa in duha.

je eden najglobljih tretmajev, ki človeka sprosti 

in povrne v ravnovesje. Osnovo predstavljajo 

ayurvedska znanja, ki so prilagojena sodobnemu 

gostu. Uporabljajo se ayurvedske sinergije, ki jih 

nanašamo na čakre in s tem stimuliramo človeško 

fizično in duševno vsebino. Z nežnimi raztegi udov 

in občuteno masažo ustvarjamo stanje globokega 

miru. Je čudovit tretma, ki ga priporočamo vsem z 

željo po harmonični in globoko sproščujoči masaži. 

Za vse, ki vas mika čar Orienta, predlagamo 

ayurvedsko wellness ponudbo, ki jo predstavljamo 

na naslednjih straneh.

je nadgradnja klasične pedikure, ki ji sledita ma-

saža stopal in parafinska obloga le-teh. Parafinska 

obloga globinsko navlaži in nahrani kožo na stopa-

lih, grelni učinek obloge pa pomaga pri bolečih skle-

pih. Sledi masaža dlani in glave z nežnimi gibi ob 

sproščujoči glasbi.

Imate težave z nohti?
Pri izboljšanju strukture nohtov, ki je prizadeta 

npr. zaradi bakterijskih in glivičnih vnetij, vam po-

magamo z izdelkom OXILEVER, kjer kombinacija 

aktivnega kisika in ioniziranega srebra blaži neže-

lene simptome.

NAŠI WELLNESS RITUALI 
ČAKAJO NA VAS!

Vzemite si 
čas zase in se 

razvajajte.

NAŠ
NASVET

1 SPROSTITVENA 
MASAŽA 

2 KRALJEVSKA 
PEDIKURA

Stopala so telo
Ste vedeli, da se na stopalih zrcali naše telo? Re-

fleksoterapija oz. refleksna masaža stopal je pre-

ventivna in kurativna naravna metoda zdravljenja, 

primerna za vse generacije, ki preko refleksnih con 

na stopalih in dlaneh sproža procese samoozdra-

vitve v telesu. Refleksoterapevt preko refleksnih 

con deluje na naše organe, npr. želodec, jetra, plju-

ča, prebavni trakt, ušesa, oz. sisteme – prebavila, 

dihala, žleze z notranjim izločanjem, obtočila, ... 

Refleksna masaža stopal pomaga pri glavobolih, 

utrujenosti, težavah s prebavo, menstrualnih te-

žavah in krepi imunski sistem telesa.

Na praznik vseh 
zaljubljencev desetletje 
nazaj se je zgodila 
prva v nizu otvoritev 
hotela Thermana Park 
Laško. Svoja vrata je 
odprl Termalni Center 
z veličastno kupolo, 
ki še danes jemlje dih. 
Otvoritev bazenov in 
savn pod eno največjih 
kupol na evropskih tleh 
je naznanila našo  
novo dobo.

ŽE 10 LET  
NEPOZABNIH 
DOŽIVETIJ POD 
STEKLENO KUPOLO

Praznujte 
z nami!

NAŠ
NASVET

6,00 €

Od otvoritve do 
januarja 2018 so savna 

mojstri izvedli okrog 
33.000 savna programov.

Stekleno 
kupolo 
čistijo 

alpinisti.

Termalna 
voda Laško 

izvira iz globine 
160 metrov.

Od otvoritve 
do konca leta 

2017 smo prodali 
več kot 1.300.000 

vstopnic za 
bazen.

V 10. letih 
obratovanja se 

je v naših savnah 
porabilo 1.500 
litrov eteričnih 

olj.

Skupno 
je v vseh 

bazenih 2900 
m3 termalne 

vode.

Premer 
steklene 

kupole je 40 
metrov.

NE SPREGLEJTE!
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je kot nalašč za vse, ki čutite napetosti in bolečine v miši-

cah. Na kožo je pisana vsem, ki ste utrujeni in brezvoljni, ki 

imate težave z zastajanjem toksinov v telesu in imate slabo 

prekrvavitev. Klinična aromaterapija je kombinacija zdravilnih 

eteričnih olj ter različnih tehnik masaž. V tretma so vključe-

ne tehnike, kot so limfna drenaža, akupresurne točke in re-

fleksnoconska masaža stopal. Zagotavlja popolno fizično in 

psihično sprostitev, pomaga pri hitrejšem odvajanju toksinov 

iz telesa, pospeši prekrvavitev ter s tem pomaga pri vzposta-

vljanju ponovnega ravnovesja v telesu.

Obraz in nohte po raziskavah sodeč pri sogovorniku najprej 

opazimo. Kljub hitremu tempu življenja si velja vzeti čas za 

nego našega obraza in rok ter poskrbeti za urejen videz.

Naši tretmaji nege obraza temeljijo na naravni, nežni in učin-

koviti zaščiti kože pred negativnimi vplivi okolja. Negovalni 

postopek kožo očisti, prenovi, ji povrne mehkobo in ravno-

vesje, jo nahrani ter obogati. Vabljeni na tretmaje obraza z 

vrhunskima kozmetikama Pevonia Botanica in Decleor.

3 KLINIČNA 
AROMATERAPIJA 

Shiatsu spodbuja sprostitev oz. parasimpatično 
živčevje v telesu. Zaradi stimuliranja živčnega 
sistema vpliva na zmanjšanje bolečine in 
napetosti. Dihanje postane globlje, mirnejše in 
enakomernejše. Izboljšana cirkulacija omogoča, 
da se telo učinkoviteje in enakomerneje ogreva 

ali ohlaja. V telesu vzpodbudi aktiviranje naravne 
danosti samoozdravitve. Po terapiji se ljudje 
počutijo bolje, lažje, imajo bolj zbrane in urejene 
misli, čutijo se močnejše in imajo več volje. 

Shiatsu je globoka sprostitvena izkušnja in redni 
obiski pomagajo preprečevati različne zdravstvene 

težave. Shiatsu zelo učinkovito preprečuje in 
odpravlja stres, astmatične simptome, težave ob 
menopavzi, menstrualne težave, prebavne motnje, 
glavobol, migreno, tesnobo, depresijo, bolečine v 
hrbtu, bolečine in zmanjšano gibljivosti sklepov, 
otrdelost in bolečine v vratu. 

6 SHIATSU 
4 NEGA OBRAZA IN 

NOHTOV

Permanentno lakiranje za nohte, ki so naše 
ogledalo, priporočamo, kadar si želite naravno 
utrditi noht ali prikriti nepravilnosti le-tega. 
Nanaša se kot lak, obstojen je kot gel. Na vo-
ljo je v več različnih barvnih odtenkih in z njim 
dosežemo popolnoma naraven videz nohta. 

Obnohtno kožico negujte z izdelkom Dadi'Oil, 

ki vsebuje avokadovo, jojobino in ekstra de-

viško oljčno olje organskega izvora. Olju je 

dodan še naraven vitamin E ter 21 različnih 

eteričnih olj.

je brezčasen vir dobrega počutja in že nekajletna prodajna 
uspešnica. Vrelec mladosti sprosti telo in duha, utrujenost 
izgine, izboljša se krvni obtok, kar deluje poživljajoče. Koža 
se nahrani, telo razstrupi, znova se vzpostavi energetska 
uravnovešenost. Ritual se izvaja v treh stopnjah, začenši z 
zeliščno kopeljo za noge in skodelico zeliščnega čaja, ki umirita 
telo. Sledi piling telesa s himalajsko soljo in izbranimi eteričnimi 
olji. Sproščujoč tretma se nadaljuje z masažo. Na področje rok 
in trebuha terapevt položi mošnjička iz himalajske soli, ki iz 
telesa odstranita hlad in vlago. Sledita pritisk na akupresurne 
točke za sproščanje ter masaža obraza, lasišča in dekolteja. 
Na tretje oko se glede na nebesno znamenje položi ustrezen 
kristal. Masaža se nato nadaljuje z refleksno masažo stopal 
in zaključi z masažo hrbta. Vsa masažna olja, kreme in voski, 
ki se uporabljajo pri ritualu, so naravnega izvora in brez 
umetnih primesi. Masažna krema je celo narejena po zamisli 
naših terapevtov in je bogata z dragocenimi eteričnimi olji, 
ki ugodno vplivajo na kožo. Vrelec mladosti je pravi ritual 
za vse, ki hočejo nekaj edinstvenega in si v skrbi za svoje 
zdravje in vitalnost želijo privoščiti popolno psihično in 
fizično sprostitev.

5 RITUAL  
VRELEC MLADOSTI 

Masaža Thermaninih wellness terapevtov

je tradicionalna japonska 
tehnika sproščanja telesa, 
ki v dobesednem prevodu 
pomeni »pritiskanje s 
prsti«. Shiatsu tehnike 
se izvajajo z nežnim 
držanjem, rotiranjem in 
raztezanjem udov ter 
pritiskom z dlanmi, prsti, 
komolci, koleni in nogami 
na meridiane in točke, s 
čimer vplivamo na pretok 
energije.

KUPON ZA  
MASAŽO

Veljavnost ugodnosti: 
5. 3.–26. 4. 2018 
3. 5.–12. 7. 2018

3. 9.–25. 10. 2018



30 % popust

NA MEDENO RAZSTRUPLJANJE TELESA (90 min) 
V CENTRU ZDRAVJA IN LEPOTE V HOTELU ZDRAVILIŠČE LAŠKO

Za storitev je obvezna rezervacija v Centru Zdravja in Lepote na telefonski številki  
03 73 45 771 ali wellness.zdravilisce@thermana.si.
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je metoda preoblikovanja 
telesa, namenjena kritičnim 
delom telesa, na katerih se 
soočamo z estetskimi teža-
vami, kot so naložena ma-
ščoba zaradi prekomerne 
telesne teže, celulit, mlahavo 
tkivo, nagnjenost k otekli-
nam, zastoj limfe in hema-
tomi. Metoda Aromawickel 
temelji na hladno-toplem 
učinku, podobno kot meto-
da Kneipp. Preparati, ki se 
uporabljajo pri povijanju de-
lov telesa, vsebujejo eterič-
na olja evkaliptusa, poprove 

mete, mentola in rožmarina, 
ki hladijo. Po nekaj minutah 
začutimo lahno srbenje, ki 
mu sledi močno gretje. Telo 
namreč želi notranji hlad (ki 
ga povzročajo eterična olja) 
čim prej odpraviti in vzpo-
staviti temperaturno ravno-
vesje, zato porablja dodatne 
molekule maščob, sladkorja 
in holesterola. Na problema-
tičnih mestih tako nastaja 
kar štirikratno izgorevanje 
hranljivih snovi.

Aromawickel je globinski 
čistilni tretma, ki hitro 
in učinkovito zmanjša 
obseg, učvrsti in izboljša 
videz kože. Za optimalen 
rezultat priporočamo serijo 
tretmajev, ki naj si sledijo 
vsak drugi dan.

Učinek Aromawickel 
tretmajev lahko  
povečamo ob sočasnih 
tretmajih z napravo 
Ultratone Futura Pro.

je tretma odstranjevanja 
dlak na najnežnejši, najna-
ravnejši in najslajši način. 
EpilaDerm sladkorna pasta 
je naraven proizvod, ki vse-
buje samo sladkorje in vodo 
brez dodatkov, narejen za 
popolno odstranjevanje dlak, 
saj ga lahko uporabljamo za 
vse dele obraza in telesa in 
tudi za intimne predele. Epi-
laDerm sladkorno pasto lah-

ko uporabljajo za depilacijo 
tako moški kot ženske. Pri-
merna je za vse tipe kož, ne 
lomi dlak pri depilaciji, saj je 
potek depilacije v smeri ra-
sti dlake. Posledično je mo-
žnost vraščanja dlak močno 
zmanjšana. EpilaDerm slad-
korna pasta se ne lepi na 
kožo, zato je bolečina med 
depilacijo zmanjšana na mi-
nimum. Zaradi naravnih se-

9 AROMAWICKEL 7 SLADKORNA 
DEPILACIJA

Depilacija s sladkorno peno je naravnost fantastična, po njej je koža 
božansko svilnata in mehka, brez nadležnih vraščenih dlačic! Njena največja 
fascinantnost pa je to, da dlačice počasneje in vse redkeje rastejo in vsakič 
jih je manj, depilacije pa so redkejše! Jaz osebno sem zelo zadovoljna.

Mateja

Depilacija s sladkorno peno je manj boleča, bolj 
enostavna. Dlake po depilaciji s sladkorno peno 
rastejo počasneje in vedno manj jih je. 

Renata

Pod imenom Pantha Rei najdete tretmaje drenaž, ki 
učinkovito razstrupijo telo in izboljšajo delovanje limfnega 
sistema. 

KAJ JE LIMFNI SISTEM?
Limfni sistem je odgovoren za čiščenje našega organizma. 
Iz telesa odnaša odmrle celice in toksine. Sodoben način 
življenja in prehranjevanja močno obremenjujeta naš limfni 
sistem. Posledica je upočasnjeno delovanje le tega, kar se 
kaže v počasnejši presnovi. Količina odpadnih snovi je večja, 
kar občutimo kot pomanjkanje energije.

ZAKAJ JE POMEMBNA LIMFNA DRENAŽA?
Limfna drenaža je nepogrešljivi del razstrupljanja telesa. 
Pomaga zvišati raven energije, pospeši procese celične 
oksidacije in regeneracije ter pomaga pri dvigu imunske 
odpornosti. Je preventivna metoda, s katero pospešimo 
odstranjevanje odpadnih snovi in tekočine iz telesa. Poleg 
čiščenja in razstrupljanja organizma limfna drenaža vpliva na 
živčni sistem in omogoča globoko sprostitev, zato je metoda 
primerna tudi za lajšanje stresa.

NA POHODU JE 
KONOPLJA
S težavami s kožo se sooča 
veliko ljudi. Nekaterim zopr-
no nevšečnost predstavljajo 
suha in razpokana ali mastna 
koža, polna mozoljev. Spet 
drugi imajo s kožo veliko ve-
čje težave, kot so dermatiti-
si, luskavice, številne alergije, 
ki prizadenejo vse starosti. 
Takšna stanja niso samo ne-
prijetna, temveč slabo vpli-
vajo tudi na posameznikovo 
samopodobo in kvaliteto ži-
vljenja. Če želimo izbrati na-
ravno rešitev na zgoraj ome-
njene težave, velja vedeti, da 
je na pohodu industrijska 
konoplja.

KAKO LAHKO POMAGA 
KONOPLJA?
Industrijska konoplja je bila v 
preteklosti zelo uveljavljena. 
Iz njenih vlaken so izdelova-
li najtrpežnejše mornarske 
vrvi, najkakovostnejši jeans, 
tudi prva Gutenbergova knji-
ga je bila spisana na listih iz 
vlaken industrijske konoplje. 
Danes je trg poln izdelkov iz 
industrijske konoplje, kot so 
konopljino olje, moka, čaj in 
semena. Kot vselej je tudi 
tu potrebno paziti na samo 
poreklo industrijske konoplje 

in se prepričati o njenem iz-
voru ter predelavi. A v čem 
je skrivnost konopljinih se-
men, iz katerih stiskajo olje 
in meljejo moko? Posebnost 
konopljinega olja je gama-
-linolenska kislina (GLA), ki 
deluje protivnetno in poma-
ga ter blaži srbečice, procese 
staranja in celo avtoimuna 
obolenja kože, kot je luskavi-
ca. Konopljino moko lahko v 
mešanici s soljo (ali sladkor-
jem) uporabimo za učinkovit 
piling. V konopljinem čaju pa 
najdemo kanabinoide, ki de-
lujejo protivnetno in sprošča-
jo kožo.

V Thermani Laško smo pri-
sluhnili pobudam številnih, 
ki se soočajo s kožnimi bo-
leznimi ali neprijetnostmi in 
pripravili konopljin wellness 
program, ki je odlična izbi-
ra tudi za najzahtevnejše 
kožne tipe. 

O KONOPLJINEM OLJU
Žlica na dan krepi srce in 
zmanjšuje tveganje bolezni 
srca in ožilja, znižuje hole-
sterol, uravnava krvni tlak 
in krepi imunski sistem. Uži-
vanje konopljinega olja urav-
nava presnovo in prispeva 
k hitrejšemu okrevanju po 
boleznih, kot sta prehlad in 

gripa, saj zmanjšuje vnetja 
v telesu. Konopljino olje topi 
maščobe, pomaga pri hujša-
nju in zaradi visoke vsebnosti 
vlaknin izboljšuje prebavo. 
Deluje protivnetno in anti-
bakterijsko. Zaradi vitamina 
E, ki je v olju in je naravni an-
tioksidant, spodbuja celjenje 
in obnavljanje kože, pospešu-
je obnovo brazgotin in strij. 

KONOPLJIN TRETMA ZA 
ODPRAVO CELULITA
Najpomembnejši neposredni 
vzrok celulita je zastajanje 
tekočine, ki ovira normal-
no preskrbo celic s hranilni-
mi snovmi in odplavljanjem 
odpadnih snovi iz podkožja. 
Posledica tega je, da telo ne 
more več odvajati strupenih 
odpadkov niti dovajati hra-

nilnih snovi, ki pomagajo pri 
presnovi maščob. Nastane 
pomarančasta koža.

KAKO LAHKO POMAGA 
KONOPLJINO OLJE?
Z ustrezno masažo snovi v 

konopljinem olju prodirajo v 
pore in telesu pomagajo pri 
razbijanju maščobnih celic. 
Obenem celice nahranijo s 
koristnimi snovmi in jim po-
magajo pri hitrejši regenera-
ciji in celjenju.

8 PANTHA 
REI

10 KONOPLJIN WELLNESS 
PROGRAM

NOVOST

NA VOLJO SO VAM:
Pantha Rei drenaža pomlajevanja (70 min)   

Pantha Rei drenaža redukcija tekočin in celulita (45 min)  

Pantha Rei masaža za vitalnost (30 min)  

Pantha Rei redukcija tekočin z oljem (45 min)  

»Vse teče,  
 vse se spreminja.«

—Heraklit (starogrški filozof)

ŽELITE IZVEDETI VEČ O NAŠIH WELLNESS STORITVAH? 
Na voljo smo vam na telefonski številki 03 423 2045. Preverite tudi našo prenovljeno spletno stran www.thermana.si.

Sodoben človek se danes sooča z velikim številom 
raznovrstnih bolezni ali zdravstvenih tegob, ki so 
povečini posledica sodobnega načina življenja. Vselej 
obstaja možnost, da se vrnemo nazaj k naravi in 
zdravje ohranimo ali povrnemo na drugačen način.

Program drenaž 
Pantha Rei pomaga 
pri razstrupljanju, 

je nepogrešljiv 
pri tretmajih 

preoblikovanja telesa 
in priporočljiv pri 

wellness programih 
sproščanja.

stavin ni alergijskih reakcij, tretma pa omogoča odstranjevanje dlačic, ki so krajše od 2 mm. 
EpilaDerm sladkorna pasta je popolnoma naraven, hipoalergen proizvod brez dodanih kemi-
kalij, dišav in barvil, ki ne povzroča alergij ter vzdražene in pordele kože. Pasta je še posebej 
priporočljiva za depilacijo predelov z nežno in občutljivo kožo (bikini, pazduhe) in za depilacijo 
občutljive kože, nagnjene k alergični reakciji in vraščanju dlak. 

KUPON ZA NEGO 
TELESA

Veljavnost ugodnosti: 
5. 3.–26. 4. 2018 
3. 5.–12. 7. 2018

3. 9.–25. 10. 2018



NA PANTHA REI - DRENAŽA POMLAJEVANJA (70 min)
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji. 
Kupon velja od ponedeljka do nedelje in NE velja ob 
praznikih. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. 
Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko 

unovči samo en bon in pri enem nakupu.

30 % popust 

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na telefonski številki 
03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.

KUPON ZA  
NEGO TELESA

Veljavnost ugodnosti: 
5. 3.–26. 4. 2018 
3. 5.–12. 7. 2018

3. 9.–25. 10. 2018



NA  MASAŽO S KONOPLJINIMI SNOPKI (70 min)
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji. 
Kupon velja od ponedeljka do nedelje in NE velja ob 
praznikih. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. 
Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko 

unovči samo en bon in pri enem nakupu.

30 % popust 

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na telefonski številki  
03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.

KUPON ZA  
MASAŽO

Veljavnost ugodnosti: 
5. 3.–26. 4. 2018 
3. 5.–12. 7. 2018

3. 9.–25. 10. 2018



30 % popust

NA PIVOVSKO MASAŽO TELESA (60 min) 
V  WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji.  
Kupon velja od ponedeljka do nedelje in NE velja ob 

praznikih. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. Ne 
velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko unovči 

samo en bon in pri enem nakupu.

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na telefonski številki  
03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.
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Sodobnega človeka teži vse več zdravstve-
nih tegob, nevšečnosti in bolezni. V skrbi za 

naše zdravje in dobro počutje se vse pogosteje 
zatekamo k starodavnim tradicionalnim me-
todam, ki so navkljub pretečenim tisočletjem 
ohranile svojo zdravilnost. Mednje sodi tudi 
ayurveda, ki je s svojim celovitim pristopom k 
zdravju pomagala že mnogim.

V Thermani Laško se nahaja Thermana & Veda 
Ayurveda Center, kjer vas sprejme ayurvedska eki-
pa iz Kerale, prestolnice svetovne ayurvede. 

Ayurvedski način življenja sestavljajo določena 
prehrana, redna in zmerna telesna vadba (joga), 
meditacija, sproščanje, dihalne vaje in ostale teh-
nike, ki naj bi človeku pomagale harmonizirati um, 
telo in duha, kar je v današnjem divjem tempu ma-
lodane nuja.

KAKO POMEMBNA JE JOGA?
Joga izvira iz Indije, kjer predstavlja pomemben del 
življenja Hindujcev. Zaradi izjemno vsestranskih 
ugodnih učinkov na telo nanjo vse bolj prisegamo 
tudi v zahodnem delu sveta. Z dihalnimi vajami, s 
telesnimi položaji oziroma asanami in z mentalnim 
osredotočenjem dosegamo tako telesno kot du-
ševno uravnovešenost. Z izvajanjem joge si lahko 
lajšamo bolečine različnih izvorov. Različni položaji, 
v katerih zadržujemo svoje telo, pripomorejo k ma-
saži notranjih organov, ki blagodejno vpliva na naše 
počutje. Poleg vsega se telo temeljito prediha in na-
polni s kisikom.

Po ayurvedskih načelih sta joga in meditacija bistvo 
vsakega programa zdravljenja, s katerim vzposta-
vljamo ravnovesje med došami. Joga vam ne more 
nič dati, lahko pa vam veliko vzame – ob redni vadbi 
se lahko z jogo znebite stresa, živčnosti, jeze, …

AYURVEDA IN WELLNESS
Vsi tretmaji v Thermana & Veda Ayurveda Centru 
Laško temeljijo na tradicionalnih metodah ayurve-
de, na individualnem pristopu ter celostni obravnavi 
posameznika. Posamezne terapije določi specialist 
ayurvede na začetnem posvetu glede na vaš tip 
doše. 

Vata, pita in kapha so glavni elementi telesa, od 
katerih je odvisno naše zdravje. Vse tri doše so pri-
sotne pri vseh ljudeh, vendar običajno prevladuje 
ena, včasih tudi dve. Kadar so doše v ravnovesju, 
je človek zdrav.

ABHYANGAM
Je posebna vrsta masaže z oljem. Masažne 
gibe izvajamo glede na potek krvnega obto-
ka. Priporočamo jo pri nespečnosti, utruje-
nosti, ko želimo zmanjšati število odvečnih 
kilogramov in povrniti lesk kože.

SHIRO DHARA
V prevodu »shiro« pomeni »glavo« in »dhara« 
»neprekinjen tok tekočine«. Pri tem tretmaju 
s posebno metodo zeliščna olja polivamo 
na čelo okoli 40 minut. Tretma se uporablja 
za zdravljenje nespečnosti, izgube spomina, 
glavobola, duševne napetosti in nekaterih 
kožnih bolezni. 
Ayurvedske masaže so sicer zelo individu-
alne izkušnje, pri kateri se glede na težave 
posameznika prilagodi način masaže pa tudi 
vrsta masažnega olja.

AYURVEDA DETOX VIKEND
je naš priljubljen program, ki temelji na 
razstrupljanju telesa. Slednjega dosežemo 
z vadbo joge in minimalno količino zaužite 
hrane. V času Ayurveda detox vikenda jemo 
ayurvedsko hrano, sveže sadje in zelenjavo, 
zmanjšamo vnos ogljikovih hidratov, 
popolnoma izločimo sladkor, pijemo veliko 
tekočine in uživamo ingver, ki segreva telo 
in pomaga pri razstrupljanju.

NAJBOLJ PRILJUBLJENA 
AYURVEDSKA WELLNESS 
TRETMAJA PRI NAS STA:

Razstrupite  
se!

NAŠ
NASVET

Uravnovesite  
se!

NAŠ
NASVET

V sodobnem času pogosto govorimo o 
razstrupljanju telesa. Nasvetov, kako 

se tega lotiti, prav tako ne manjka. Dej-
stvo je, da je hrana, ki jo povečini uživa-
mo danes, »težja«, mnogokrat predelana 
in tako pogosto obremenjuje naše telo. 
Obdobje praznikov je prav tako eno bolj 
napornih obdobij tudi v smislu prehranje-
vanja. Svojemu telesu zato vsaj občasno 
privoščite malce oddiha in ga razbremeni-
te strupov. 

OBISK SAVNE
Savnanje nikakor ni omejeno zgolj na hladne 
mesece, res pa je, da nam ta blagodejni in 
vse bolj priljubljeni ritual izmeničnega segre-
vanja telesa, potenja v savni in počasnega 
ohlajanja pod osvežujočo prho takrat še po-
sebej prija. Na Finskem ga že dolga stoletja 
poznajo kot vsakdanji pripomoček za zdravo 
življenje.

Savnanje na telo učinkuje izjemno pozitiv-
no. Pospešuje krvni obtok, sprosti mišice in 
zmanjša bolečine v sklepih, izboljša prekrva-
vitev kože, utrjuje imunsko odpornost, zni-
žuje tlak, dobro vpliva na težave s sinusi in 
pomaga pri razstrupljanju telesa. Obenem 
nas sprošča po napornem dnevu in prinaša 
zdrav spanec. 

Je savna primerna zame? V nasprotju s 
splošnim prepričanjem je savnanje primerno 
skoraj za vse skupine ljudi, starostnih ome-
jitev ni. Če ste zdravi, lahko savno obiščete 
kadarkoli. Savnanje ni priporočljivo za ljudi, 

ki imajo težave s srcem, imajo tuberkulozo, 
epilepsijo, raka ali kožne bolezni. Če ste za-
skrbljeni ali imate zdravstvene težave, se 
pred obiskom raje posvetujte z zdravnikom. 
Nekateri se v savno podajo nekajkrat na 
leto, drugi vsak teden ali celo večkrat teden-
sko. Kot pri vseh stvareh je tudi pri savnanju 
potrebna zmernost, še posebej pa posluh za 
lastno telo in počutje. 

Ritual čiščenja
   ob polni luni

V savna centru Thermana Park Laško se enkrat 
mesečno odvija poseben ritual čiščenja ob polni luni. Polna 

luna namreč s sabo ne prinaša zgolj nespečnosti in ne-
mirnosti, temveč ima tudi boljše revitalizacijske in razstru-

pljevalne učinke, zato velja ob polni luni oditi v savno! 

Preverite termine in podrobnejši program na  
www.thermana.si.

Vam polna luna 
povzroča preglavice? 
Vam krati spanec, vse 
okrog vas pa spravlja v 
slabo voljo? Izkoristite 
pozitivne učinke polne 
lune in se takrat 
podajte v savno.

Savna center Thermane obiskujeva 
že 3. leto zapored in to večkrat 
tedensko. Počutiva se zelo dobro, 
kot da bi bila doma. Najljubše 
so nama turška, sanarium ter 
kristalna savna v hotelu Zdravilišče 
Laško. V kristalni savni se rada 
udeležujeva programov, ki so tu 
brez doplačila. Pohvala celotni 
ekipi, še zlasti savna mojstrom. 
Čestitke ob 10. obletnici! 

Slavica in Đorđe Žarkovič

AYURVEDA = 
HARMONIJA

KUPON ZA  
JOGO

KUPON ZA  
MASAŽO

Veljavnost ugodnosti:  
5. 3.–26. 4. 2018 
3. 5.–12. 7. 2018

3. 9.–25. 10. 2018

Veljavnost ugodnosti:  
5. 3.–26. 4. 2018 
3. 5.–12. 7. 2018

3. 9.–25. 10. 2018

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru  
na telefonski številki: 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru  
na telefonski številki: 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.



OBISK JOGE
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

NA MASAŽO ABHYANGAM (45 min) 
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

1x brezplačen30 % popusta

Ob unovčitvi predložite kupon na 
wellness recepciji.  Kupon velja od 

ponedeljka do nedelje in NE velja ob 
praznikih. Popust se ne sešteva z 

ostalimi popusti. Ne velja za nakup 
darilnih bonov. Ena oseba lahko unovči 

samo en bon in pri enem nakupu.

Ob unovčitvi predložite kupon na 
wellness recepciji.  Kupon velja od 

ponedeljka do nedelje in NE velja ob 
praznikih. Popust se ne sešteva z 

ostalimi popusti. Ne velja za nakup 
darilnih bonov. Ena oseba lahko unovči 

samo en bon in pri enem nakupu.

KUPON ZA 
BAZEN IN 
SAVNO

Veljavnost  
ugodnosti:  

1. 4.–30. 6. 2018



OB NAKUPU MESEČNE VSTOPNICE  
ZA BAZEN IN SAVNO

Ob unovčitvi predložite kupon na kopališki recepciji. Za ceno 1-mesečne vstopnice dobite 
2 meseca kopanja in savnanja. En kupon velja za eno osebo neprekinjeno dva meseca od 
dneva nakupa. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih bonov. 

Zbiranje točk ni možno.

1=2
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Tudi v naši mentaliteti je zakoreninjeno, da 
si to, kar ješ. A vendarle gre ayurveda v 

svojih priporočilih zdravega prehranjevanja dlje 
od klasičnih splošnih nasvetov, da uživajmo ve-
liko sveže zelenjave in sadja. Ayurveda ločuje 
uživanje surove in kuhane hrane. 

Hladna solata in topel obrok tako ne gresta skupaj. 
Pri obroku moramo biti namreč pozorni, da ima vsa 
hrana enotno temperaturo, saj jo bo le tako lahko 
telo učinkovito prebavilo. Če mešamo hladno in to-
plo hrano, bo telo najprej predelalo lažje prebavlji-
vo hrano, za težje prebavljivo pa mu bo zmanjkalo 
energije. Hrana bo ostala neprebavljena, kar lahko 
vodi do težav pri prebavi – od napenjanja in zaprtja 
do hemoroidov.

ŠČEPEC AYURVEDSKE MODROSTI
V hladnih mesecih ni primerno uživati hrane, ki še 
dodatno hladi (sladoled, surova zelenjava, …). Ayur-
veda takrat priporoča živila, ki telo pogrejejo. Hra-
ni lahko dodate več začimb, na primer cimet, ki je 
znan po svojem grelnem učinku.

Za ohranjanja zdravja jedem dodajajte kurkumo, 
ki deluje antiseptično, antibakterijsko, protivnetno 
in protiglivično. 

Pri boljšem počutju nam lahko pomagata tudi rastli-
ni, ki rasteta pri nas – bazilika in meta. Kadar imamo 
težave s sinusi, prehladom ali zamašenim nosom, za-
vremo vodo, vanjo dodamo baziliko ali meto in nato 
vdihavamo blagodejno aromatično paro.

Imunsko odpornost v zimskem času okrepi grgra-
nje tople vode, ki ji primešamo ščepec soli in pol 
jedilne žlice kurkume. Tovrstno grgranje priporoča 
Ajith Chakrapani, speacialist ayurvede, tudi lju-
dem, ki so jim odstranili mandlje.

Pri težavah s sklepi bo morda pomagal čaj iz bre-
zovih listov. Posušene brezove liste prelijemo s sko-
delico vrele vode in pustimo stati deset minut. Pi-
jemo zjutraj in zvečer.

Raziskave kažejo, da ayurvedsko zdravljenje zniža 
krvni tlak in holesterol, zavira staranje in pospe-
šuje okrevanje po bolezni. Veliko zelišč, ki se upo-
rabljajo v ayurvedi, deluje antioksidativno in ščiti 
pred boleznimi.

Voda tudi v ayurvedi velja za univerzalno zdravi-
lo. Vodi primešajmo kumino ali ingver, ki odlično 
razstrupljata. V dva litra vrele vode primešamo 
eno veliko žlico kumine, pustimo stati deset minut, 
nato pa tekočino precedimo in pijemo ves dan.

Beluši odlično vzdržujejo hormonsko ravnovesje. 
Ženskam v menopavzi beluši ublažijo pretirano 
potenje.

ZAČIMBNA MEŠANICA GARAM MASALA: 
Na suhi ponvi na malem ognju popečemo ¼ 

skodelice koriandrovih semen, 1 čajno žličko 
kuminovih semen, 1 čajno žličko semen črne 
kumine, 3 lovorjeve liste, 3 cimetove palčke, 6 
klinčkov, 3 črne kardamome in 6 zrn popra, 
dokler ne zadiši. Ohladimo in zmeljemo v fin 
prah ter skladiščimo v nepredušni posodi.

»TEMPERING« oz. PRAŽENJE AROMATIČNIH 
ZAČIMB: 
V vedski kuhinji se v glavnem uporablja tehnika 
praženja aromatičnih bilk na maščobi (gheeju ali 
rastlinskem olju), znana tudi kot čans. Začimbe dobijo 
tako močnejši okus in so lažje za prebavo. Na vročo 
maščobo dodamo najprej razna semena (npr. kumino, 
gorčico in podobno), čez nekaj časa začimbe v obliki 
suhih listov (lovorjevi ali curryjevi listi), suh ali svež čili, 
svež ingver in nato še začimbe v prahu, kot so mlet 
koriander, kurkuma, ingver. Nekaj sekund zatem je naša 
masala (mešanica začimb) gotova. Dodamo jo lahko 
na koncu, ko je zelenjava že kuhana, ali pa zelenjavo 
dodamo takoj in jo kuhamo skupaj z začimbami.

Obarvajte  
svoje jedi 

ayurvedsko.

NAŠ
NASVET
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NA KAJ VAS SPOMINJATA 
PREREZAN PARADIŽNIK IN 
OREHOVA JEDRCA?
Tradicionalne daljnovzhodne medicine so ugota-
vljale in potrjevale dobrobit različnih oblik sadja in 
zelenjave za telesne organe podobnih oblik. Nara-
va nam govori svoj jezik, na svoj način. 

PREBERITE NEKAJ NAMIGOV:

Orehovo jedrce izgleda po-
dobno kot možgani. Znan-
stveno je dokazano, da uži-
vanje orehovih jedrc pripo-
more k boljšemu delovanju 
možganskih funkcij. 

Prerez korenčka je zelo podoben človeškemu oče-
su. Znanost je dokazala, da korenje  
spodbuja dotok krvi v oko in  
izboljšuje funkcije očesa.

Paradižnik ima štiri komore in je rdeče barve, tako 
kot naše srce. Paradižnik vsebuje mnogo antioksi-
dantov, med njimi likopen, ki zmanjšuje možnost 
razvoja srčnih obolenj, znižuje holesterol in prepre-
čuje zlepljanje krvnih celic v žilah.

Stebla zelene in rabarbare so podobna našim 
kostem. Njihovo uživanje krepi kosti. Zanimivo je 
dejstvo, da kosti vsebujejo 23 % natrija  
in da tudi zelena in rabarbara  
vsebujeta 23 % natrija. Če v vaši  
prehrani primanjkuje natrija, ga  
telo mobilizira iz kosti, zaradi  
česar postanejo  
kosti krhkejše.

PREHRANA 
IN AYURVEDA 

Dr. Ajith Chakrapani, 
specialist ayurvede,  

ki vam pomaga poiskati 
ayurvedsko pot do 

vašega zdravja.
IMATE LENO PREBAVO?

Preizkusite naravno ayurvedsko sredstvo za pospešitev 
prebave: 1 skodelici vode dodajte 3 čajne žličke limo-
ninega soka, ščepec mletega črnega popra in 1 čajno 
žličko medu. Dobro premešajte in pijte dvakrat na dan 
1–2 meseca.

Spremljajte nas na FB profilu Thermana & 
Veda Ayurveda Center, kjer za vas pripravlja-
mo številne zanimivosti in ayurvedske namige 
za boljše počutje.

Ayurveda je starodavna tradicionalna medicina, ki 
izvira iz Indije. Človeka uči, kako živeti v harmoniji 
z naravo, in mu pomaga živeti zdravo. Mnogokrat 
v njej najdemo odgovore na sodobne zdravstvene 
tegobe.

Po ayurvedskem izročilu je poleg tega, kaj uživamo, 
zelo pomembno tudi, kako to uživamo. Ayurveda 
izpostavlja pomen ustrezne prebave – le-ta je vir 
zdravja. Po ayurvedi se lahko s pravilno kombinacijo, 
količino živil ter določenimi deli dneva, ko se hrano 
uživa, vzdržuje notranje ravnovesje ali celo popravi 
neravnovesje, ki je nastalo zaradi nezdravega načina 
življenja. Ayurveda temelji na treh temeljnih načelih oz. 
došah. To so vata, pita in kapha. Različna kombinacija 
doš narekuje različne načine prehranjevanja.

Vabljeni, da pridih 
ayurvede s spodnjimi 
recepti vnesete  
tudi v svojo kuhinjo.

SESTAVINE:

Zelenjavno-lečina juha
Za Vatha & Kapha tip doše

PRIPRAVA:
• V lonec na pritisk damo 1 skodelico vode, mungo fižol, 

zelje, cvetačo, korenček in fižol ter kuhamo do prvega 
žvižga. Zblendamo in precedimo.

• V ponvi segrejemo ghee maslo, dodamo narezano čebulo 
in česen ter na majhnem ognju pražimo 2–3 minuti, da 
čebula porumeni.

• V ponev s čebulo vlijemo jušno mešanico in 1 skodelico 
tople vode. Kuhamo 5–7 minut.

• Začinimo s soljo in poprom in še vroče postrežemo.

• ¼ skodelice narezanega 
zelja,

• 3–4 cvetke cvetače,
• 1 manjši, sesekljan 

korenček,
• 4–5 sesekljanih zrn 

fižola,
• 1 mala, drobno 

sesekljana čebula,
• 2 stroka drobno 

sesekljanega česna,
• 2 žlici zelenega mungo 

fižola,
• ščepec popra,
• sol po okusu,
• 1 žlica ghee masla

Za celostne ayurvedske pakete bivanja in ayurveda detox vikende pa dobrodošli pri nas, kjer vam bo pot do ravnovesja 
pokazala ayurvedska ekipa iz Kerale – svetovne prestolnice ayurvede.

SESTAVINE: PASTA:

Metin riž
Za uravnavanje Vathe & Kaphe

• 1 zvrhana skodelica 
basmatega riža

• 1 srednje velika, 
narezana čebula

• sol po okusu

• ½ šopka ali ½ skodelice 
metinih listov

• ½ šopka ali ½ skodelice listov 
koriandra

• ½ skodelice naribanega 
kokosa

• 3–4 stroki česna
• po želji 1 zelen čili

PRIPRAVA:
• Riž umijemo, namakamo 10 minut in odcedimo.
• Zblendamo sestavine za pasto. Vmes dodajamo malo 

vode – samo toliko, da dobimo gosto pasto.
• V loncu na pritisk segrejemo maslo ghee in dodamo 

pražene začimbe. Ko zadiši, zmanjšamo ogenj in dodamo 
čebulo. Pražimo 4–5 minut, da čebula porumeni. Dodamo 
pasto in pražimo še 2–3 minuti.

• Nato dodamo riž, pražimo še eno minuto in dodamo 2 
skodelici tople vode ter malo soli. Kuhamo do prvega 
žvižga.

• Ko para izpuhti, riž nežno premešamo in postrežemo.

PRAŽENJE AROMATIČNIH ZAČIMB (ANG. TEMPERING):

• 1–2 čajni žlički masla 
ghee

• 5 cm cimetove palčke
• 2 klinčka

• 5 zrn črnega popra
• ½ čajne žličke kuminovih 

semen

SESTAVINE:

Thoran iz rdeče pese
Za vse tipe doš

PRIPRAVA:
• Segrejemo olje in pražimo gorčična semena, dokler ne 

začnejo pokati, nato dodamo curry.

• Dodamo narezano čebulo in pražimo. Nato 
dodamo kurkumo, rdečo peso in vodo ter kuhamo 
3 minute.

• Dodamo nariban kokos in sol ter kuhamo še 1 
minuto. Postrežemo še vročo jed.

• 100 g rdeče pese
• 50 g čebule
• ščepec gorčičnih semen
• 2 čajni žlički olja
• ½ čajne žličke kurkume 

v prahu

• 25 gm naribanega 
kokosa

• ščepec curryja v prahu
• sol po okusu
• 10 ml vode

SESTAVINE:

PASTA:

Curry iz graha
Za Pitha in Kapha tip doše

PRIPRAVA:
• Za pasto v voku segrejemo ½ čajne žličke masla ghee. 

Dodamo čebulo, česen, ingver in semena ter pražimo 
2–3 minute. Skupaj s kokosom in malo vode zmeljemo v 
gladko pasto.

• V drugem voku segrejemo preostanek masla ghee. 
Zmanjšamo ogenj, dodamo pasto in pražimo 2–3 minute. 
Nato dodamo kurkumo, koriander, kumino, čili in pražimo 
še 2–3 minute, dokler se ghee ne loči od preostale paste.

• Dodamo kuhan grah, metine liste, sol in 1 skodelico tople 
vode. Pokrijemo in kuhamo 4–5 minut. Odstavimo z 
ognja in potresemo z začimbno mešanico garam masala 
in svežimi korinadrovimi listi.

• 2 skodelici kuhanega 
graha

• ¼ čajne žličke kurkume 
v prahu

• 2 čajni žlički koriandra 
v prahu

• 1 čajna žlička kumine v 
prahu

• 1 čajna žlička čilija v 
prahu

• ½ čajne žličke začimbne 
mešanice garam masala

• 1 žlica drobno 
nasekljanih metinih 
listov

• nekaj koriandrovih listov 
za okras

• sol
• 1 žlica masla ghee

• 1 srednje velika čebula
• 3–4 stroki česna
• 2,5 cm naribanega 

svežega ingverja

• 2 žlici naribanega 
kokosa

• 1 žlica bučnih ali 
sončničnih semen

Serviramo kot prilogo metinemu rižu.



17

RECEPT ZA MEDENO PITO S 
PREGRETO SMETANO
Vabljeni, da jo okusite v naših kavarnah. Če pa obožujete kulinarično ustvar-
janje, vam prilagamo recept. Ne pozabite vaše medene pite deliti z nami na 
socialnih omrežjih FB in Instagram!

TESTO: 
• 160 g mletih orehov
• 160 g masla
• 160 g moke
• 140 g sladkorja
• 2 žlici medu
• noževa konica soli

NADEV: 
• 500 g skute
• 4 rumenjaki
• 100 g masla
• 100 g pregrete smetane

PRELIV: 
• 4 beljaki
• 150 g sladkorja

MEDENA PITA

PRIPRAVA:
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 velikosti 20x25 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, pregreto 

smetano 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.

Je pristna domača hišna sladica, sestavljena iz prvo-
vrstnih in kakovostnih lokalnih sestavin. Ob okuša-

nju hišne medene pite se prepletajo okusi medu, skute, 
pregrete smetane in orehov. Zato jo enostavno morate 
poskusiti.

Kaj je pregreta smetana? Je kulinarična posebnost tega 

predela Slovenje in o njej ve mnogo povedati Lidija Korbar 
s Kmetije Korbar, ki se ponaša z domačimi mlečnimi izdel-

ki in s katero Thermana Laško sodeluje pri nakupu skute in 

pregrete smetane.

Kot pravi Korbarjeva, se domače mleko nalije v posodo 

in postavi v pečico, kjer se na nizki temperaturi mleko oz. 

njegova smetana dobesedno peče. Ob tem na vrhu mleka 

nastaja skorjica rjave barve, ki se jo posname. Ta postopek 

traja kar nekaj ur. Zapečena skorja mleka je pregreta sme-

tana, ki so jo včasih pridelovali v krušni peči.

V Thermani Laško lahko okusite medeno pito s pregreto 

smetano, sicer pa se lahko pregreta smetana kot zabela 

doda na mleku kuhani proseni kaši, mlademu stročjemu 

fižolu (namesto ocvirkov), z njo se lahko pripravi potico, 

štruklje, kot nadev jo lahko uporabimo celo pri palačinkah. 

Dober tek s pregreto smetano.

HIŠNA 
MEDENA PITA 
s pregreto 
smetano
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NAGRADNA KRIŽANKA Za več nagradnih iger obiščite Facebook:
www.facebook.com/thermana.lasko.slovenia

1. nagrada;  
Masaža Vrelec mladosti (120 min)

2. nagrada:  
Panta Rei – masaža  
za vitalnost (30 min)

3. nagrada:  
2 celodnevni vstopnici  
za kopanje in savnanje 

PRAVILA SODELOVANJA
S posredovanjem križanke se pošiljatelj 
strinja, da organizatorju nagradne križanke 
kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, 
hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih 
podatkov v skladu z Zakonom o varovanju 
osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni 
list. RS, št. 94/07), z namenom obveščanja 
pošiljatelja o promocijskih in marketinških 
aktivnosti družbe Thermana, d. d., do preklica. 

V času upravljanja osebnih podatkov ima 
posameznik možnost vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in 
izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, 
skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik 
lahko od upravljalca osebnih podatkov 
kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja 
obvestil, in sicer s pisno zahtevo, poslano na 
naslov Thermana, d. d, Zdraviliška cesta 6, 
3270 Laško ali na marketing@thermana.si.

Nagrajenci nagradne križanke 
časopisa Moja Thermana 2017:
3. nagrado – celodnevno kopanje s savno je 
prejela Milena Novak, Gubčeva 5, Krško
2. nagrado – HiTop terapijo je prejel Igor 
Škrjanc, Pot na Visoko 11b, Ljubljana-Dobrunje
1. nagrado – tretma Razstrupljanje s konopljo 
pa je prejela Simona Madile, Tržišče 16, 
Rogaška Slatina

Nagrajenci so bili o nagradi obveščeni po pošti.

Ime in priimek: 

Naslov: 

Elektronski naslov: 

NAGRADNO GESLO: 

Rešite nagradno križanko in nam geslo (skupaj z vašimi osebnimi 
podatki) pošljite na naslov Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 
Laško, s pripisom Uredništvo Moje Thermane.

PRIDRUŽITE SE NAŠI VELIKI DRUŽINI 
THERMANA CLUB!

Postanite del nas, ki štejemo 
že preko 50.000 članov. Bodite 
del našega kluba zvestobe in se 
razvajajte ugodneje!

KAJ VAM PRINAŠA ČLANSTVO V 
THERMANA CLUBU?
UGODNOSTI ZA IMETNIKE  
ZLATE KARTICE:
• 15 % popust na redne, sezonske in 

določene akcijske cene penzionov in 
programov

• 20 % popust na veljavne cene kopaliških 
storitev

• 10 % popust na veljavne cene wellness 
in zdravstvenih storitev

• 10 % popust za nakup storitvenih 
darilnih kuponov 

• 5 % popust za gostinske storitve – ob 
enkratnem nakupu min. 100 €

• ugodnosti priporočil
• nagrade za zvestobo – zbiranje bonusnih 

točk in ustvarjanje nagradnih bonusov 
za lastnika kartice 

• možnost koriščenja posebnih ugodnosti 
za člane kluba 

• prejemanje rednih informacij o 
programih in storitvah družbe 
Thermana, d. d. 

• možnost sodelovanja v nagradnih igrah
• letno srečanje imetnikov kartic

UGODNOSTI ZA IMETNIKE  
MODRE KARTICE:
• Nagrade za zvestobo – zbiranje 

bonusnih točk in ustvarjanje 
nagradnih bonusov 

• ugodnosti priporočil 
• možnost koriščenja posebnih 

ugodnosti za člane kluba
• prejemanje rednih informacij o 

programih in storitvah družbe 
Thermana, d. d. 

• možnost sodelovanja v nagradnih igrah 
• letno srečanje imetnikov kartic

UGODNOSTI ZA ČLANE  
VODOMČEK CLUBA:
• Možnost koriščenja posebnih  

ugodnosti za člane
• prejemanje rednih informacij o programih 

in storitvah družbe Thermana, d. d. 
• darilo za rojstni dan 
• možnost sodelovanja v nagradnih igrah 
• posebne ugodnosti/izobraževalne vsebine 
• letno srečanje imetnikov kartic.
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Omenjeni prostori so primerni tako za poročna slavja kot za kakšne druge posebne dogodke. 
Za dodatne informacije sta vam na voljo sledeča kontakta: tatjana.klinar@thermana.si in 03 734 89 88, 

BOSTE 
LETOS 
IZREKLI 
usodni »DA«?

Zavedamo se, da je poročni dan prav poseben dan. 
Za nas je vsaka poroka edinstvena in vsak par dra-

gocen. Z izurjeno ekipo smo tukaj, da vama in vajinim 
svatom v prijetnem okolju Laškega in dovršene Ther-
manine ponudbe pripravimo nepozaben poročni dan. 
Skozi leta smo oblikovali zelo dodelano in prefinjeno 
ponudbo organizacije poročnega slavja. Predstavljamo 
vama našo osnovno ponudbo, skupaj z vama pa bomo 
poskrbeli, da bo zgodba vajinega poročnega dne takšna, 
kot sta si jo zamislila.

Spadamo med protokolarne poročne objekte. Pri nas vama 
je na voljo več poročnih lokacij tako na prostem kot v no-
tranjih prostorih. Preverite jih na naši spletni strani www.
thermana.si. Novost med njimi je poroka v idiličnem Zdra-
viliškem parku, kjer si lahko večno ljubezen obljubite ob 
posebnih energijskih točkah. Vsekakor dobre energije na 
poročni dan ne sme manjkati. Energijske točke je dokazal 
in potrdil priznani radiestezist Jože Munih.

Za slavje, ki sledi, so vam na voljo različni gostinski pro-
stori, ki sprejmejo od 30 do 250 oseb:

• Bidermajer salon hotela Zdravilišče Laško  
(sprejme do 80 oseb),

• Restavracija Vrelec hotela Zdravilišče Laško  
(sprejme do 180 oseb),

• Banketni salon v hotelu Zdravilišče Laško  
(sprejme do 30 oseb),

• A la carte restavracija hotela Thermana Park Laško 
(sprejme do 100 oseb),

• Velika dvorana Kongresnega Centra  
(do 250 oseb).

NAPOVEDNIK 
KULINARIČNO-
PLESNIH 
DOGODKOV:
MARTINOV PLES 
9. 11. 2018

SILVESTROVANJE 
na bazenih, v Veliki dvorani  
hotela Thermana Park  
in v hotelu Zdravilišče Laško
31. 12. 2018

NOVOLETNI PLES 
4. 1. 2019

VALENTINOV PLES 
15. 2. 2019

Iskrena hvala za popoln in doživet poročni dan. Prevzeli ste nas s celovito 
organizacijo, izvedbo poročnega protokola kot tudi z uslužnostjo osebja in 
gurmanskimi užitki, s katerimi ste nas vseskozi razvajali.

Hvala za uresničitev želja ter nepozaben poročni dan.

Melanya in Miro Kocuvan
(23. 9. 2017)NAROČILA SPREJEMAMO NA:

03 423 20 26 (slaščičarna hotela 
Thermana Park Laško)
03 734 52 52 (slaščičarna hotela 
Zdravilišče Laško)

V želji, da našim gostom ponudimo vedno 
boljšo kakovost pripravljenih obrokov in jih 

spremenimo v spomina vredno doživetje, se vse 
bolj usmerjamo v lokalno, sezonsko in ekološko 
hrano. Celotna gostinska ponudba temelji na 
omenjenih smernicah, ki so naše vodilo pri pri-
pravi kulinarične ponudbe.

POT DO KUHINJE JE KAR NAJKRAJŠA
V svetu je vse močneje izražen trend poznavanja 
izvora hrane. Pomembno je, da vemo, kako je bila 
hrana proizvedena, prav tako je pomembno, da 
smo seznanjeni z njenim izvorom. Pot »od njive do 
krožnika« mora biti čim krajša, če želimo zaužiti 
živila, ki so zdrava, polna vitaminov in mineralov.

Poznati moramo pridelovalca živil, česar se zave-
damo tudi v Thermani Laško. Certifikat okoljske 
marjetice, ki smo ga pridobili za hotel Thermana 
Park****superior in nam je v ponos, smo vzeli zares. 
Tako se pri ustvarjanju kulinarične ponudbe tru-
dimo, da vselej stopamo korak naprej in da našim 
gostom ponudimo domačo in lokalno zelenjavo ter 
izdelke iz integrirane pa tudi ekološke pridelave. 
Seveda pa je pri tem potrebno upoštevati tudi se-
zonsko naravnanost živil.

Mreža naših lokalnih dobaviteljev se širi. Tako nas 
kmetija Sinkovič oskrbuje z domačo solato, zeljem 
in blitvo, v poletnem času tudi z malinami in češnja-
mi. Kmetija Sagadin poskrbi za krompir, kmetija Kli-
nar za jajca. Pregreta smetana, ki je najpomemb-
nejša sestavina naše pregrešno dobre medene pite, 
nastane na kmetiji Korbar, kot tudi skuta, medtem 
ko domače ocvirke dobimo na kmetiji Deželak. Če-
belarstvo Pislak nas oskrbuje z medom, moko pa za 
nas nameljejo v mlinu Grebenci. Z nami sodelujejo 
tudi kmetije Očko, Belej, Mehle in Slapšak. 

Domače in naravno je vse bolj cenjeno, zato z vese-

ljem za naše goste pripravljamo štruklje iz domače 

pregrete smetane, hišne njoke in rezance, pečemo 

hišni kruh, … Pa kaj bi govorili, najbolje, da nas obi-

ščete in se sami prepričate o tem, kaj vam imamo 

za ponuditi. Dobrodošli!

UPORABA ZELIŠČ
Kuhanje s svežimi zelišči z lastnega zeliščnega vrta 

je za vsakega kuharja nekaj posebnega, vsak gost 

pa hitro opazi boljši okus hrane ter kreacije pri de-

koraciji krožnikov. Da se naši gostje počutijo kot 

doma in da tudi na oddihu ne pozabijo na zdrav 

življenjski slog, jim skozi vse letne čase pripravlja-

mo zdrave sadno-zelenjavne in zeliščne napitke. 

V ajdovem napitku lahko uživajo celo leto. Poletje 

je čas, ko jim ponudimo našo medeno limonado 

s svežo meto s hišnega zeliščnega vrta. Jeseni in 

pozimi pa se lahko pogrejejo z domačim čajem iz 

posušenih zelišč.

VSA NAŠA PRIZADEVANJA ZAČINIMO 
ŠE Z ZGODBO 
Pomembno je, da našim gostom razložimo zgod-

be, ki se skrivajo za kulinarično ponudbo, da jim 

povemo, od kod izvira hrana, kako smo jo pripravili 

in kako skrbno smo izbrali sestavine. S tem tudi 

gostje bolj uživajo v hrani in hrana ni več le obrok, 

ampak postane pravo kulinarično, spominov vre-

dno doživetje.

NAŠE KROŽNIKE BOGATIJO SVEŽE, SEZONSKE 
IN LOKALNE JEDI 

TORTE NAŠIH SLAŠČIČARSKIH 
MOJSTRIC
Prava posebnost in doživetje za naše brbončice 
prihajata izpod rok naših slaščičarskih mojstric, 
ki pripravljajo vrhunske slaščice za vse priložnosti. 
Vse sestavine skrbno izbiramo ter skrbimo za vr-
hunsko kakovost in svežino. Uporabljamo naravne 
sestavine, na željo naročnikov tudi brez sladkorja, 
brez jajc, mleka ali moke, v naši ponudbi pa so tudi 
LCHF torte.

Vsak dan vas sveže pripravljene v naših 
kavarnah čakajo takšne in drugačne slad-
ke pregrehe. Vzemite si čas zase, posedi-
te v prijetnem kavarniškem ambientu in 
preizkusite naše slaščice, nato pa si za 
praznovanje, ki se obeta, izberite svojo 
najljubšo. 

Si to, 
kar ješ!

NAŠ
NASVET



20 21

Dejavnost podjetja Proevent, usmerjena v organizacijo in celovito pod-
poro pri organizaciji dogodkov, se ponaša z več kot 20-letno tradicijo.

Podjetje Proevent je eden izmed največjih organizatorjev sejmov, kongre-
sov in drugih vrst dogodkov, hkrati pa ponuja celovito podporo pri izvedbi 
dogodkov vseh vrst, sejemskih nastopov naročnikov doma in v tujini. Poleg 
naštetega Proevent organizira tudi lastne dogodke: sejem izobraževanja in 
poklicev Informativa, dogodek za življenjski slog mladih Arena mladih, med-
narodni sejem zbirateljstva Collecta, sejem za mlade družine Otroški bazar, 
Festival za tretje življenjsko obdobje ter kot soorganizator soustvarja do-
godka BNI Adria podjetniško konferenco in Kongres izvajalcev računovod-
skih storitev, ki ga soustvarjamo ravno v Kongresnem Centru Thermane v 
Laškem. 

Skupaj z GZS v 2018 že peto leto zapored organiziramo najvidnejši dogodek 

za računovodje v Sloveniji – Kongres izvajalcev računovodskih storitev in 

Zbor članov, ki gosti več kot 250 udeležencev. Za izvedbo kongresa vsako 

leto izberemo ravno Kongresni center Laško zaradi visokotehnološko 

opremljenih dvoran, ki nudijo brezhiben potek predavanj, ter izredno pri-

jaznega osebja, ki poskrbi za vsako najmanjšo malenkost in za to, da 

dogodek brezhibno teče. Lokacijo imajo radi tako udeleženci kot tudi 

sponzorji, saj se vsako leto z veseljem vračajo. Pri izbiri lokacij za naše 

dogodke je Thermana Laško vsekakor na vrhu naše izbire.

Združimo vaše želje z našimi izkušnjami in znanjem  
ter pripravimo poslovni dogodek po vaši meri!

POSLOVNI ALL INCLUSIVE  
že od 19 €/osebo, 

V Kongresnem Centru Thermana Park Laško smo pripravili paket 
kongresnih storitev POSLOVNI ALL INCLUSIVE, ker želimo vaši 
organizaciji planskih konferenc, srečanj in seminarjev dodati naš 

ščepec pri ustvarjanju uspešne poslovne zgodbe. 

ponedeljek in/ali torek do 20 
udeležencev

21 do 90 
udeležencev

91 in več 
udeležencev

Cena na osebo/dan 25 € 20 € 19 €

VKLJUČUJE:

1x POGOSTITEV med odmorom

1x SAMOPOSTREŽNO KOSILO ali VEČERJA

1x NAJEM DVORANE z vključeno osnovno tehnično opremo

ZA DODATNE INFORMACIJE nas pokličite na 03 423 24 84 ali 
pišite na kongresi@thermana.si. 
Več informacij na www.thermana.si/sl/kongresi

Vtis iz prve roke

POSEL ZA ODRASLE,zabava za najmlajše
V Thermani Laško poskrbimo za vaše 
namlajše, medtem ko vas kličejo službene 
dolžnosti. Za otroke udeležencev poslovnih 
dogodkov v Kongresnem Centru Thermana 
Park Laško smo pripravili otroško varstvo, 
v katerem pod okriljem naših izkušenih 
animatorjev otroci uživajo v neskončnih 
vodnih vragolijah in čofotanjih, krepijo svoje 
kreativne in motorične sposobnosti ter 
se ob tem dobro zabavajo. Po opravljenih 
obveznostih pa se jim starši seveda 
pridružite!

Vključuje tudi dve malici in kosi lo.

VARSTVO OTROK  
ZA UDELEŽENCE POSLOVNIH DOGODKOV

a16 € NA OTROKA NA DAN.Cena za celodnevno varstvo znaša

KONGRESNI CENTER

Poslovna srečanja v Laškem predstavljajo srečanja izven mestnega 
vrveža. Pogled na bližnje gozdove in ležerno reko Savinjo vam (seve-

da ob predpostavki, da obožujete tudi svoje delo) daje občutek, da sploh 
niste v službi, temveč na oddihu. 

Kongresne dvorane imajo naravno svetlobo, odmori med srečanji lahko po-
tekajo na prijetni terasi. Z lahkimi in svežimi prigrizki ob kavi, z masažo 
dlani in globokim vdihom pod vodstvom indijskega joga mojstra bodo kon-
gresni gostje lažje pozabili na prenatrpane delavnike. 

Po poslovnem delu sledi sprostitev s katero naših hišnih masaž ali plavanje 
v bazenih s poživljajočo termalno vodo pod edinstveno stekleno kupolo. Pred 
odhodom proti domu priporočamo skok do pivnice termalne vode Laško ali 
obisk energijskih točk v Zdraviliškem parku. Svoje najdražje doma pa raz-
veselite z našo hišno specialiteto - slastno medeno pito.

KONGRESNI CENTER  
THERMANA PARK 
LAŠKO

Želite biti blizu narave, a vseeno 
na enostavno dostopni lokaciji? 
Nahajamo se v mirnem okolju, ob 
reki Savinji, do Laškega pa vodijo 
odlično urejene prometne povezave. 
Od železniške postaje smo oddaljeni 
nekaj 100 metrov sprehoda po 
Zdraviliškem parku, od avtocestnega 
priključka pa borih 11 kilometrov.

Smo eden najmlajših, a obenem 
izkušenih kongresnih centrov, ki 
lahko v 11 dvoranah gosti skupno 
kar 1.100 udeležencev. Za dobro po-
čutje poleg našega osebja poskrbijo 
tudi tehnično dovršene dvorane, ki 
imajo naravno svetlobo in tudi mo-
žnost zatemnitve prostora, kadar to 
potrebujete. 

Brezplačen in visoko zmogljiv wi-
-fi? Mi ga imamo. In to tako odlič-
nega, da nam pri organizaciji kon-
gresov in poslovnih srečanj zaupajo 
največji na področju informacijske 
tehnologije. 

Pot s kongresa domov je velikokrat 
predolga in utrujajoča. Združite pri-

jetno s koristnim in uživajte v vi-
soki kakovosti bivanja v sodobno 
urejenem hotelu Thermana Park 
Laško ****superior, ki ga odlikujejo 
bazeni pod stekleno kupolo, umirjen 
Wellness-Spa Center in dovršena 
gostinska ponudba. Hotel se pona-
ša s certifikatom Kongresnega 
hotela in Eko Marjetice, Laško pa 
z nazivom Evropske destinacije 
odličnosti. 

Vas jezi pomanjkanje parkirnih 
prostorov? Če ste se doslej na kon-
gresih in poslovnih srečanjih sreče-
vali s to skrbjo, je ta pri nas povsem 
odveč. Kar 170 brezplačnih parkirnih 
mest boste našteli na zunanjih po-
vršinah in skoraj 280 v podzemni 
garaži, ki je neposredno povezana s 
Kongresnim centrom. 

Vaše srečanje pripravimo »na ključ« 
in celostno poskrbimo za dobro po-
čutje in animacijo vaših udeležencev. 

Obiščite našo spletno stran  
www.thermana.si/sl/kongresi.

Imamo še več 
razlogov, zakaj 
priti k nam.

Iz posla 
ustvarite  

užitek!

NAŠ
NASVET

V Thermani Laško je posel užitek!  
Ne verjamete?
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Statistike beležijo vse več primerov možgan-
ske kapi, pri čemer le-ta prizadene vedno 

mlajše ljudi. Veste, kako ukrepati v primeru, da 
se možganska kap primeri vam ali vašim naj-
bližjim? Jo znate prepoznati?

Pri večini bolnikov se simptomi razvijejo v nekaj se-
kundah oziroma minutah, kako se kažejo, pa je odvi-
sno od tega, katero območje možganov je prizadeto. 

Za rehabilitacijo po možganski kapi se v Thermani 
Laško odloči tudi do 700 pacientov letno. Dobrih 
razlogov, zakaj prav pri nas, je veliko. Strokovno 
in prijazno osebje, timsko delo zdravnika, fiziote-
rapevta, delovnega terapevta, logopeda in sestre 
poskrbijo za dobro okrevanje in prijetno počutje.

TOPLINA ČLOVEKA IN PRECIZNOST 
ROBOTA 
Na področju rehabilitacije po možganski kapi be-
ležimo velik napredek. Dokazano je, da se pacien-
tom po možganski kapi izboljša stanje na podlagi 
čim več primernih ponovitev vaj. Prav na področju 
nevrorehabilitacije robotika prispeva bistven delež 
uspeha. Robotom pa seveda manjka tisto bistve-
no, kar lahko človeku v stiski ponudi samo človek. 
Od samega začetka rehabilitacije dajemo izjemen 
pomen dobremu sodelovanju bolnika, njegove dru-
žine in zdravstvenega osebja. Zavedamo se, da bo-
lezen prizadene celotno družino in v interesu vseh 
je, da vsi sprejmejo stanje, v katerem so se ne-
pričakovano znašli. Ker se bolnikova osebnost po-
gosto spremeni, je to moteče za vse, zato morajo 

svojci čim prej osvojiti rokovanje z bolnikom, saj 
na tak način preprečijo obojestransko napetost.

DELOVNA TERAPIJA ZA NOV SMISEL V 
ŽIVLJENJU
Za večino ljudi, ki preživijo možgansko kap, je zgo-
dnja oziroma takojšnja rehabilitacija ključna, saj 
podpre in usmerja izboljševanje okvarjenih funkcij, 
kar številnim bolnikom omogoči, da postanejo po-
novno samostojni. Možganska kap lahko pri posa-
mezniku povzroči različne okvare. Najpogostejša 
posledica je okvara ali zmanjšanje posameznih 
funkcij, denimo gibanja, govora in občutenja. Po-
gosto se morajo bolniki ponovno naučiti hoditi, je-
sti, piti in usvojiti veščine, ki so jih prej opravljali 
samodejno. Pri usvajanju teh veščin jim pomaga 
celoten medicinski tim. Delovni terapevti s svojim 
znanjem in sposobnostmi nudijo pomoč pacien-
tom v zgodnji fazi medicinske rehabilitacije. 

FIZIOTERAPIJA JE NEPOGREŠLJIVA
Fizoterapija je ena od vej multidisciplinarnega pri-
stopa rehabilitacije pacientov po možganski kapi. 
Osredotoča se predvsem na mobilnost sklepov, 
mišic in živcev. Za povečanje mobilnosti v samih 
sklepih uporabljamo sklepno mobilizacijo, tej pa 
sledi obdelava mehkih tkiv. K fizioterapiji obvezno 
sodita raztezanje in globoka masaža.

ZAHTEVNA ZDRAVSTVENA NEGA
Na oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego 
Zdravilišča Laško deluje strokovno usposobljen 
tim diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenih 
tehnikov in bolničarjev, ki izvaja 24-urno rehabili-
tacijsko zdravstveno nego, katere glavni cilj je čim 
večja samostojnost bolnika, ko odhaja v domače 
okolje. Vsaka ponovno naučena in s trudom samo-
stojno opravljena aktivnost bolniku pomeni kako-
vostnejše življenje v domačem okolju. 
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ČE VAS BOLI, PRIPOROČAMO SLEDE-
ČE VRHUNSKE FIZIOTERAPEVTSKE 
OBRAVNAVE … 

HITOP TERAPIJA je protibolečinski tret-
ma, ki regenerira, sprošča in revitalizira.

OBRAVNAVA TRIGGER TOČK je manu-
alna terapija, namenjena zmanjšanju nape-
tosti v mišicah.

TERAPIJA Z UDARNIMI VALOVI je visoko-
tehnološko dovršena in neinvazivna metoda, 
ki v obolelem tkivu vzpostavi in okrepi procese 
celjenja ter pospeši kvalitetno regeneracijo. 
Metodo odlikujejo dobri rezultati, kratek čas 
zdravljenja in večja učinkovitost v primerjavi s 
standardnimi metodami zdravljenja.

MOŽGANSKE 
KAPI JE 
VSAKO  

LETO VEČ!

Moj sin je doživel srčni zastoj in vrsto s 
tem povezanih težav, med drugim kar 
štiri obvode koronarne arterije oz. "by-
passe". Nismo se sprijaznili z mnenji 
mnogih zdravnikov, da ne bo okreval, da 
ne napredoval, da med drugim nikoli več 
ne bo hodil. Prišli smo v Thermano Laško, 
kjer smo bili samoplačniki za vso oskrbo, 
vključno s terapijami. Bili smo navdušeni 
nad celotnim osebjem. Najprej nas je 
presunilo dejstvo, da tu moj sin ni bil 
številka kot v vseh prejšnjih zdravstvenih 
ustanovah. Obravnavali so ga kot človeka. 
Fizioterapevti so v Thermani izjemni. 
S sinom so našli kontakt, ga vseskozi 
spodbujali, motivirali, niso ga priganjali in 
se znali tudi malce pošaliti. Sin je vseskozi 
sodeloval, bil je zelo motiviran. Spominjam 
se dne, ko so dejali, da bodo vadili sedenje 
na klopi, nakar sta ga fizioterapevta 
dvignila na noge in moj sin, za katerega 
so mnogi zdravniki dejali, da nikoli več 
ne bo uporabljal nog, je začel samodejno 
premikati noge in hoditi. Četudi ob podpori, 
je noge dvigoval, kar je izjemen obet za 
nadaljnjo rehabilitacijo. Odnos celotnega 
osebja v Thermani Laško je bil odličen. 
Prepričana sem v to, da bo moj sin pri 
rehabilitaciji še napredoval. K sreči sedaj 
vem, kam ga moram peljati. V Laško se 
zato še zagotovo vrnemo. In to še letos. 

Majda Obreza iz Strahovice,
mati nevrološkega pacienta

KAKO PREPOZNAMO BOLNIKA Z 
MOŽGANSKO KAPJO?
S preprostim testom preverite, ali se srečujete s 
primerom možganske kapi. Zapomnite si besedo 
GROM.

GOVOR – bolniku rečemo preprost stavek, 
npr. "Danes je lep dan" in ga prosimo, naj ga 

ponovi. Zdrav človek ga bo brez težav ponovil, 
medtem ko si ga bo bolnik z akutno možgansko 
kapjo s težavo zapomnil, še težje pa ga bo 
ponovil oziroma ga sploh ne bo mogel pravilno 
ponoviti. 

ROKE – bolnika prosimo, naj iztegne obe roki 
v višini ramen. Zdrav človek ju brez težav 

obdrži v tem položaju tudi dlje časa, medtem 
ko bolniku z akutno možgansko kapjo ena roka 
takoj omahne. 

OBRAZ – bolnika prosimo, naj se nam na 
široko nasmeji. Pri zdravem človeku so 

ustnice simetrične, bolnik z akutno možgansko 
kapjo pa ima eno stran povešeno. 

MUDI SE – če opazite te znake pri svojcu ali 
kom drugem, ne oklevajte, ampak TAKOJ 

pokličite 112. Vsaka minuta šteje!

V telesu imamo zelo pomemben transportni 
sistem – limfni sistem. Ta v našem telesu 

opravlja vlogo »čistilca«, ki iz tkiv vsak dan od-
vede do štiri litre limfne tekočine. Limfni sistem 
zbira, transportira in filtrira medcelično teko-
čino. Slednje se dogaja v bezgavkah, ki imajo 
zelo pomembno vlogo v našem telesu, saj skrbi-
jo za naš imunski sistem. Ko pride do poškodbe 
ali okvare limfnega sistema, začne limfna teko-
čina zastajati v tkivu. Temu pravimo limfedem.

Danes je najbolj pogost vzrok za nastanek lim-
fedema operativno zdravljenje malignih tumorjev 
z odstranitvijo lokalnih bezgavk. Najpogosteje 
odstranijo bezgavke pri raku dojke (podpazdušne 
bezgavke) in pri operacijah v trebušni votlini (gi-
nekološke operacije), kjer odstranijo dimeljske be-
zgavke. Limfedem (oteklina) se ne razvije čez noč, 
pojavi se lahko tudi več let po operaciji. 

POMEMBNA JE PRAVOČASNA OBRAVNAVA
Če limfedem ni pravočasno in ustrezno obravna-
van, se zaradi nabiranja tekočine, bogate s pro-
teini, aktivirajo celice, ki proizvajajo nova vezna 
tkiva. Nastane »trd edem«, ki ga imenujemo fibro-
za. Prav tako bolezensko stanje napreduje, če ga 
ne začnemo pravočasno sanirati. Najprimernejši 
pristop k obravnavi limfedema je kombinirana fi-

zikalna terapija, ki vključuje ročno limfno drenažo, 
nego kože, terapevtske vaje in kompresijsko povi-
janje ali nošenje kompresijskih oblačil.

KAJ JE SPECIALNA LIMFNA DRENAŽA? 
To ni običajna oblika masaže. Je nežna manualna 
tehnika, s pomočjo katere pospešimo odtok limfne 
tekočine iz predelov v telesu, kjer zastaja, in tako 
zmanjšamo limfedem. Tehniko izvajajo limftera-
pevti z ustreznim znanjem, s certifikatom šole 
dr. Voddra iz Avstrije. S pomočjo posebnih, nežnih 
tehnik dreniranja odstranjujejo limfno tekočino iz 
tkiva. Gibi se ponavljajo in na ta način stimulira-
jo limfno tekočino iz delov telesa, kjer zastaja, da 
odteče. 

DODATNE INFORMACIJE  
03 423 2100 | 080 81 19 | info@thermana.si

V SLOVENIJI 
NARAŠČA 
ŠTEVILO 
BOLNIKOV Z 
LIMFEDEMOM

»Specialna limfna drenaža je v Thermani Laško izjemno dobra. To sem povedala tako moji 
osebni zdravnici kot onkološkemu zdravniku. S to terapijo sem izjemno zadovoljna, zato 
nameravam v Laško priti tudi na rehabilitacijo kolena in vratne hrbtenice. Zaradi težav z 
ožiljem je zame tudi zelo pomembno, da mi odgovarja termalna voda. Laška termalna voda mi 
zelo prija, zaradi zdravstvenih težav sem primorana uživati brezglutensko prehrano, primerno 
tudi za laktozno intolerantne, kar pri njih ni težava.« 

Magdalena Kač iz Ljubljane,
uporabnica specialne limfne drenaže

KUPON 
UGODNOSTI

NA TERAPEVTSKO LIMFNO 
DRENAŽO (45 min)

20 % popust 

Veljavnost ugodnosti: 
5. 3.–26. 4. 2018 
3. 5.–12. 7. 2018

3. 9.–25. 10. 2018

Ponudba velja od ponedeljka do petka. Ponudba se izključuje z 
ostalimi popusti in ne velja za nakup darilnih bonov. Potrebne 

obvezne predhodne rezervacije v Centru Fizioterapije,  
03 73 45 150 (med 7.00-14.00)  

ali na center.fizioterapije@thermana.si.

NA FIZIOTERAPEVTSKO 
OBRAVNAVO (50 min)

20 % popust 

Veljavnost ugodnosti: 
1. 5.–30. 6. 2018 

Ponudba velja od ponedeljka do petka. Ponudba se izključuje z 
ostalimi popusti in ne velja za nakup darilnih bonov. Potrebne 

obvezne predhodne rezervacije v Centru Fizioterapije,  
03 73 45 150 (med 7.00-14.00)  

ali na center.fizioterapije@thermana.si.

Postavite svoje 
zdravje na prvo 

mesto.

NAŠ
NASVET

IMATE SVOJCA, KI ČAKA NA 
PROSTO MESTO V DOMU  
ZA STAREJŠE ALI 
POTREBUJE POMOČ PRI 
ZAHTEVNEJŠI NEGI?
V Thermani Laško nudimo zdravstveno nego 
na Oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno 
nego. Namenjena je pacientom, ki potrebujejo 
zdravstveno nego in pomoč pri vsakodnevnih 
aktivnostih pri okrevanju po poškodbah in 
operativnih posegih na gibalnem aparatu 
ter pacientom s funkcijsko prizadetostjo in 
revmatičnimi boleznimi gibalnega sistema. Na 
oddelek sprejmemo tudi paciente, ki potrebujejo 
zdravstveno nego in pomoč pri vsakodnevnih 
aktivnostih ter njihove spremljevalce. 
Kontinuirano 24-urno zdravstveno nego in 
oskrbo zagotavlja strokovno usposobljena ekipa 
diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenih 
tehnikov in bolničarjev. 

Sobe na oddelku so nadstandardno urejene, 
klimatizirane, opremljene z mehaniziranimi po-
steljami, prilagojene gibalno oviranim osebam. 
Vsaka posteljna enota je povezana s centralnim 
klicnim sistemom. Kopalnice v sobi so brez arhi-
tektonskih ovir, opremljene in prilagojene inva-
lidnim osebam. Gostje se lahko prehranjujejo v 
hotelski jedilnici skupaj z ostalimi gosti ali pa na 
oddelku, kjer osebje naroča dietne obroke, po-
maga pri izbiri hrane in hranjenju. 

Na Oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno 
nego izvajamo kvalitetno in profesionalno zdra-
vstveno nego, ki zagotavlja uporabnikom var-
nost na področju vseh življenjskih aktivnosti.

OBRAVNAVA PO OPERACIJI DOJKE
Po operaciji dojke je oviran pretok limfne tekočine 

zaradi poškodovanih limfnih žil in/ali odstranjenih 

bezgavk. Najprej se pojavi rahla napetost in ob-

čutek vlečenja v pazduhi in na notranji strani na-

dlakti (na tej fazi edem še ni viden). Že v tej fazi je 

zelo pomembna ročna limfna drenaža. Fizioterapi-

ja po operaciji dojke mora biti takojšna, kakovo-

stna in kompleksna. Za limfedem ni zdravila, lahko 

ga izboljšamo le s fizioterapevtskimi postopki. 

Koriščenje do 
31. 12. 2018



TERAPIJA Z UDARNIMI VALOVI  
(50 min ali 70 min) 

 ali 
 HITOP TERAPIJA (30 min ali 60 min) 

 ali 
OBRAVNAVA TRIGGER TOČK (45 min)

20 % popust 

Veljavnost ugodnosti: 
1. 7.–30. 11. 2018

Ponudba velja od ponedeljka do petka. Ponudba se izključuje z 
ostalimi popusti in ne velja za nakup darilnih bonov. Potrebne 

obvezne predhodne rezervacije v Centru Fizioterapije,  
03 73 45 150 (med 7.00-14.00)  

ali na center.fizioterapije@thermana.si.

Koriščenje do 
31. 7. 2018
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Facebook “f” Logo RGB / .ai

Cena: 24,50 €/osebo (nujna najava)

Cena vključuje: vstopnine, vodenje po točkah, 2×degustacijo, 
organizacijo programa, agencijsko zavarovanje

PROGRAM traja 5 ur:

• Novi del Sevnice, vodenje: 

spomeniki, tržnica in šola, 
ki so jo obiskovale znane 
osebnosti iz Sevnice 

• Okušanje jedi (pita »prva 
dama« ali torta Melanija…), 
obiski prodajaln lokalne 
ponudbe.

• Voden ogled Gradu Sevnica in 
filma. 

• Degustacija salam, kruha in 
vina v grajski vinoteki.

Za tem prosti čas za nakup 
spominkov na gradu, 
fotografiranje, obisk grajske 
kavarne, grajskega parka ...

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

           MESTO in GRAD SEVNICA
       z  degustacijo

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si

10

Zbiranje v TA Doživljaj

VLAK 
med tednom
Laško, 9:33    >    
Rimske Toplice, 9:40    > 
Sevnica, 10:21                  

Sevnica, 14:40    >    
Laško, 15:14

Laško, 10:40    >    
Rimske Toplice, 10:47    >    
Sevnica, 11:17              

Sevnica, 15: 40    >    
Laško, 16:18

VLAK 
med vikendom
Laško, 11:33    >    
Rimske Toplice, 11:40    >    
Sevnica, 12:14

Sevnica, 16:43    >    
Laško, 17:19

24 OSKRBA STAREJŠIH

V Domu starejših Laško, ki deluje pod okriljem 
družbe Thermana že 16 let, se zavzemamo za 
strokovni razvoj in dobro počutje stanovalcev. 

OBISK URADA VARUHA ČLOVEKOVIH 
PRAVIC 
V preteklem letu so nas obiskali predstavniki urada 
Varuha človekovih pravic, ki institucije po Sloveniji 
obiskujejo z namenom preverjanja kvalitete stori-
tev in zadovoljstva uporabnikov. V njihovo končno 
poročilo o Domu starejših Laško so navedli: »Glede 
na koncept delovanja Doma, nadstandardno ureditev, 
pestrost aktivnosti in splošno dobro počutje stano-
valcev smo mnenja, da se Dom lahko vzame kot zgled 
ustreznosti oskrbe starejših v državi.« Pohvala iz ust 
zaposlenih na Uradu Varuha človekovih pravic, ki 
imajo vpogled v delo različnih ponudnikov storitev 
institucionalnega varstva starejših in lahko dejan-
sko primerjajo stanje na tem področju, je za nas 
potrditev, da smo na pravi poti in da delamo dobro. 

NA BRDO PO PRIZNANJE ZA PROJEKT 
»ZAPLEŠIMO SKUPAJ« 
V preteklem letu so člani KD Anton Tanc stanoval-
ce Doma starejših Laško učili plesnih korakov. Dru-
žili smo se več mesecev in skupaj ustvarili uspešen 
projekt, ki smo ga poimenovali Zaplešimo skupaj. 
Za projekt, ki je potekal na prostovoljni ravni, smo 
prejeli priznanje s strani Mladinskega sveta Slo-
venije. Za izvedbo projekta nam je čestital tudi 
sam predsednik Republike Slovenije gospod Borut 
Pahor. 

MNENJA SVOJCEV
Minilo je že leto, odkar je moja mama postala ena 
od stanovalk na oddelku za demenco Doma starej-
ših v Laškem. Če se spomnim časov pred približno 
letom dni, ko je mamina bolezen postala zame ne-
obvladljiva, moram danes, ko obe po zaslugi nasta-
nitve v Domu zopet preživljava življenje v nekako 
normalnih okvirih, izreči vse priznanje in zahvalo 
osebju. Koliko strahu, nemoči, nenehnih skrbi za 
njeno stanje in žalosti ob spoznanju, da mama, 
kakršno sem poznala vse življenje, izginja in mi jo 
jemlje zahrbtna bolezen, sem preživela. In koliko ta-
kšnih občutij in strahov je preživljala šele ona! Ob 
tej bolezni trpimo vsi – izčrpani, nemočni svojci in 
prestrašeni, zgubljeni bolniki. Po več mesecih ago-
nije, ko sem vsak trenutek trepetala v strahu, ali se 
ji je kaj zgodilo, se je spet izgubila … sem si s težkim 
srcem, kot edina hči in bližnji sorodnik, morala pri-
znati, da ne zmorem več in da mama rabi neko-
ga, ki bo lahko 24 ur na dan pazil nanjo. Imela sem 
malo sreče in ob pomoči prijazne socialne delavke 
v Domu starejših Laško dokaj hitro uredila nasta-
nitev na oddelku za demenco. Zdaj sem pomirjena, 
ker kljub neozdravljivi bolezni vem, da je mama na 
varnem, da ji 24 ur dnevno nekdo lahko pomaga, še 
posebej pa sem zadovoljna, da mama Dom starej-
ših Laško res sprejema za svoj dom. Navezala se je 
na zaposlene na oddelku in se dobro razume s so-
stanovalci. Živijo v prijetni skupnosti, ki zgleda kot 
večja družina. Z veseljem jo obiskujem, če je le mo-
goče, greva na daljši ali krajši sprehod, za kar ima 
Dom izredno dobro lokacijo. Veseli me, da v Domu 
lepo skrbijo za notranjost in okolico, zaposleni so po 
mojih izkušnjah zelo prijazni in se trudijo tudi za čim 
bolj pestro dogajanje, prireditve ter tudi za vključe-
vanje stanovalcev v različne aktivnosti po njihovih 
zmožnostih.

Maja Velikonja

DOM 
DOBREGA 
POČUTJA
Predstavljamo Dom 
starejših Laško

ZA VEČ INFORMACIJ  
o programu oskrbe starejših nas 
kontaktirajte na  
dom.starejsih@thermana.si
03 734 5600 ali 080 81 19.

Mnenja stanovalcev

V domu se imamo fino. Vedno poskrbijo, da je kaj novega in zanimivega. Všeč so mi 
športne in dihalne vaje. Vesela sem, da imajo posluh za moje »krancelpinterstvo« in 
da mi marsikdaj pomagajo, kadar kaj potrebujem. Hvala Bogu, da obstajajo takšne 
hiše, še več bi jih moralo biti!

Marica Lesjak
»krancelpinterca«

Dom zelo dobro poznam. Prej sem imel tu nastanjeno 
tudi ženo. Rad se udeležujem prireditev, ki jih pripra-
vljajo, všeč mi je tudi senior vadbeni park, kjer lahko 
fino potelovadimo.

Albert Toplišek

Sodelovala sem pri projektu s folkloro, kjer mi je bilo 
zelo všeč, saj sem se razmigala in spoznala nove prija-
telje. Tukaj je ogromno aktivnosti in všeč mi je, da sem 
tudi sama sedaj bolj polna življenja. 

Marija Kovač

V domu stanujem z ženo, ki prebiva na oddelku z de-
menco. Boljše kot je bivanje v tukajšnjem domu, se 
mi ni moglo zgoditi. Vse probleme sem pustil na prej-
šnjem naslovu, tukaj pa mi je vse zelo všeč, še posebej 
komunikacija z osebjem.

Nikolov Živko
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ZDRAVILIŠKA  
OSKRBA

Pomoč in zdravstvena nega 
osebja v prijetnem zdraviliškem 

okolju. 24-urna zdravstvena nega, 
daljše bivanje po ugodni ceni.

Posebnosti programa: namestitev 
na oddelku za rehabilitacijsko zdra-
vstveno nego ali v hotelskem delu, 
začetni pregled ob sprejemu in po-
svet pri zdravniku specialistu, dnev-
no kopanje v bazenu ali 1x teden-
sko v Hubbardovi kadi (po nasvetu 
zdravnika), 10 % popust na predpi-
sano zdravstveno nego ali pomoč pri 
opravljanju dnevnih aktivnosti.

PROGRAM PO 
MOŽGANSKI KAPI 

Do hitrejšega okrevanja  
vam lahko pomagajo tudi  

naši strokovnjaki.

Posebnosti programa: 1x pre-
gled in 1x posvet pri zdravniku 
specialistu fizikalne in rehabi-
litacijske medicine, 4x Bobath 
obravnava, 4x šola hoje – ko-
rekcija hoje in izboljšanje rav-
notežja, 4x klasična polovična 
masaža.

PROGRAM PO 
POŠKODBI 
SPODNJE 

OKONČINE 
Namenjen je okrevanju po 

poškodbi kolena ali gležnja.

Posebnosti programa: 1x pre-
gled pri zdravniku specialistu fi-
zikalne in rehabilitacijske medi-
cine, 3x fizioterapevtska obrav-
nava, 4x vaje v fitnes centru 
pod nadzorom fizioterapevta, 
4x TENS protibolečinska stimu-
lacija, 1x Medi tape.

PROGRAM 
ZA ZDRAVO 
HRBTENICO

Hrbtenica je steber našega 
telesa. Gibanje in skrb za  
zdravo hrbtenico je nuja,  

ki se vselej obrestuje.

Posebnosti programa: 1x pregled 
pri zdravniku specialistu fizikalne in 
rehabilitacijske medicine, 1x indivi-
dualna fizioterapevtska obravnava, 
4x skupinska vadba v telovadnici, 5x 
protibolečinska elektroterapija, 5x 
scanlab terapija, 3x akupunktura, 
5x klasična polovična masaža.

NA TERAPIJO V 
THERMANO 

Vrhunsko usposobljeni 
fizioterapevti in sodobne 

fizioterapevtske metode so 
temelj uspešne rehabilitacije.

Posebnosti programa: 1x 
pregled pri zdravniku specialistu 
fizikalne in rehabilitacijske 
medicine, 5x zdravstvena delna 
masaža, 5x skupinska vadba v 
telovadnici, 5x elektroterapija, 
5x termoterapija.

PROGRAM ZA 
SPROSTITEV 
Terapija kot preventiva.

Posebnosti programa: 1x po-
svet pri zdravniku specialistu 
fizikalne in rehabilitacijske me-
dicine, 2x limfna drenaža obra-
za, 1x refleksna masaža stopal, 
1x celotna podvodna masaža, 1x 
Bownova terapija, 1x klasična 
polovična masaža.

PROGRAM 
REVITAL 

Obnovite svoje moči in  
se napolnite z energijo.

Posebnosti programa: 1x pre-
gled pri zdravniku specialistu 
fizikalne in rehabilitacijske me-
dicine, 5x hitop terapija, 6x celo-
tna podvodna masaža, 3x limf-
na drenaža obraza, 1x Bownova 
terapija, 3x klasična celotna 
masaža.

MEDENO 
RAZVAJANJE

Med – simbol zdravja  
in dobrega počutja.

Posebnosti programa: medeno 
presenečenje v sobi, 1x medena 
večerja v á la carte restavraciji, 
1x medeno-mlečna masaža ce-
lotnega telesa, neomejen vstop 
v Savna Center.

PIVOVSKO 
RAZVAJANJE

Spoznajte naše pivovsko zlato.

Posebnosti programa: pijača 
dobrodošlice, 1x celotna well-
ness masaža s pivskim maslom, 
1x obisk Pivovarne Laško z de-
gustacijo piva ali darilo ob odho-
du, 1x pivovski menu v a la carte 
restavraciji, neomejen vstop v 
Savna Center.

BODY & MIND 
VIKEND

Postavite sebe na prvo mesto, 
umirite telo in sprostite um.

Posebnosti programa: pijača 
dobrodošlice, termalna voda v 
sobi, nomejen vstop v Savna 
center, 1x masaža Kakavovo do-
živetje, program aktivnosti po 
dnevih, soba na dan odhoda na 
razpolago do 14. ure.

59 €/ dan,
min. bivanje 15 dni/14 noči**

799 €* | 749 €** 
za 8 dni/7 noči

669 €* | 599 €** 
za 8 dni/7 noči

845 €* | 779 €** 
za 8 dni/7 noči

669 €* | 599 €** 
za 8 dni/7 noči

627 €* | 577 €** 
za 8 dni/7 noči

959 €* | 888 €** 
za 8 dni/7 noči

ROMANTIČNI 
ODDIH V DVOJE

Z razvajanjem  
do prerojene ljubezni.

Posebnosti programa: penina v 
sobi na dan prihoda, 1x svečana 
večerja v a la carte restavraciji, 
1x romantična večerja na Gra-
du Tabor, 1x postrežba zajtrka 
v sobo, 1x romantična kopel v 
dvoje, na dan odhoda soba na 
razpolago do 14. ure.

495 €* 
3 dni/2 noči za 2 osebi

od 277 €/osebo** 
4 dni/3 noči

od 328 €/osebo* 
4 dni/3 noči

od 176 €/osebo* 
3 dni/2 noči

AYURVEDA 
DETOX VIKEND

Razstrupite se  
in se napolnite z energijo.

Posebnosti programa: polpen-
zion (razstrupljevalna oz. ayur-
vedska prehrana), termalna 
voda, čaj in ingverjev napitek, 
1x brezplačen pregled pri speci-
alistu ayurvede, program aktiv-
nosti po dnevih, presenečenje za 
vse udeležence

od 170 €/osebo* 
3 dni/2 noči

PROGRAMI ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE26

PROGRAMI DOBREGA POČUTJA IN ZDRAVJA
VEČ O PONUDBI IN 

CENAH PROGRAMOV: 

www.thermana.si
080 81 19VSI PROGRAMI DOBREGA POČUTJA in ZDRAVJA V HOTELIH THERMANA PARK LAŠKO IN 

ZDRAVILIŠČE LAŠKO VSEBUJEJO: polpenzion, namestitev v dvoposteljni sobi standard, neomejen vstop v bazene 
s termalno vodo obeh hotelov (tudi na dan odhoda), dnevni vstop v fitnes center, kopalni plašč v sobi, brezplačni brezžični 
internet, hotelsko knjižico ugodnosti, pitje termalne vode, program animacije, sprostitve in rekreacije. Na cene velja 
popust za člane Thermana cluba. Programi in cene veljajo za leti 2018 in 2019. 

*Cena velja za Thermana Park Laško****superior

**Cena velja za Zdravilišče Laško**** 

Premoremo mnogo programov, ki vas bodo napolnili z dobrim počutjem in vam okrepili zdravje. 
Nanizali smo le nekaj naših idej. 
Za celovito ponudbo vas vabimo na spletno stran www.thermana.si. Na vaša vprašanja bomo z 
veseljem odgovorili na 03/423 2100 ali 080 81 19. Dobrodošli pri nas!

VODOMCKOVE
VRAGOLIJE

Pozdravljeni, otroci! Pošiljava pozdrave iz prelepe Thermane Laško,  
ki je najin dom! Preverite našo ponudbo za otroke in se nama pridružite.

NEPOZABNA  
ROJSTNODNEVNA ZABAVA 
Naj bo tvoj rojstni dan nekaj posebnega!

• ZABAVA V TERMALNEM CENTRU
• ZABAVA ZA MLADE GOSPODIČNE V WELLNESS SPA 

CENTRU
• TEMATSKE ROJSTNODNEVNE ZABAVE, npr. mali 

znanstveniki, mali kuharji, zabava v maskah …

Podrobnosti na www.thermana.si ali 080 81 19.

PLAVALNI TEČAJI
Na plavalnih tečajih se otroci skozi igro in druženje z vrstniki naučijo plavati, 
razvijati motorične sposobnosti in zdrav odnos do gibanja.
Plavalni tečaj obsega prijavnino, organizacijo in izvedbo plavalnega tečaja v obsegu 
10 šolskih ur, dodatne pripomočke pri izvajanju programa in priznanje. Obvezne so 

predhodne prijave.

Dodatne informacije prejmete na kopališki recepciji Termalnega Centra 
Thermana Park Laško:  
termalni.center@thermana.si ali 03 734 89 00.

OTROŠKA WELLNESS 
RAZVAJANJA
Si vedela, da si lahko pri nas privoščiš čisto pravo princeskino 
manikuro ali jagodno nego obraza?

Si vedel, da na prince čaka posebna čokoladna masaža? Tudi otroci si morate 
kdaj privoščiti sprostitev! Otroški wellness program te čaka v Wellness Spa 
Centru hotela Thermana Park Laško. Urico sprostitve privošči tudi mamici ali 
atiju. Istočasno uživajta v dvojni masaži ali kakšni drugi wellness storitvi, ki lahko 

poteka v isti masažni sobi.

Podrobnosti na www.thermana.si ali 03 423 2045.

POČITNIŠKO VARSTVO
Med zimskimi, prvomajskimi, poletnimi, jesenskimi in novoletnimi počitnicami v 
Thermani Laško organiziramo počitniško varstvo. 

KAJ OTROCI POČNEJO?
• ustvarjajo in razvijajo svoje talente na številnih kreativnih delavnicah,
• uživajo v vodnih vragolijah, čofotanju in igrah v vodi,
• krepijo motorične sposobnosti med igro v telovadnici, 
• z dvema malicama in kosilom dobijo dovolj energije za igro z novimi 

prijatelji,
• domov se odpravijo nasmejani do ušes in prijetno utrujeni.
Za dodatne informacije in prijave (vsaj en dan prej) vam je na voljo recepcija 
Termalnega Centra 03 734 89 00 in 03 734 89 01.

PLISASTA IGRACA 

VODOMCEK/VODOMCICA

je barvit in igriv  
spomin na doživetja  
v Thermani Laško!

Podrobnosti o nakupu prejmete na hotelski recepcij i .

DA BO 
GLAVA POLNA 

ZNANJA:
Vodomec leti hitreje od 
50 km/h, z neverjetnimi 

pospeški. Prehranjuje se z 
majhnimi ribicami, paglavci 
in žuželkami. Pri lovljenju 
je izredno spreten. Lovi 

jih s potapljanjem 
ali bolje rečeno 

strmoglavljenjem.po
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Velnea linija je namenjena dnevni osebni negi. Je celovit koncept receptov in pripravkov, 
ki so jih strokovnjaki razvili za vaπe dnevne potrebe in izpolnjujejo zahteve sodobnega 
æivljenja. Linija ponuja bogato in zelo raznovrstno paleto izdelkov za osebno higieno, 
nego obraza, las in telesa.

Ekskluzivno v Tuπ drogerijah


