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Wellness 
BOOTCAMP 
TEDEN

Izguba telesne teže z wellness spremljavo

INTENZIVEN PROGRAM TRENINGOV 
PRILAGOJENIH VAŠI PRIPRAVLJENOSTI

PERSONALIZIRAN IN URAVNOTEŽEN JEDILNIK 
SVEŽE IN OKUSNE HRANE

ŠIROKA PALETA TERAPIJ IN MASAŽ ZA 
RAZSTRUPITEV IN REGENERACIJO TELESA

Hotel Thermana Park 
Laško**** superior

7 dni / 6 nočitev

1499€



ZAKAJ IZBRATI  
Wellness  
BOOTCAMP TEDEN?

PAKET VKLJUČUJE:
• polni penzion po dietnem 

načrtu,
• neomejen vstop v bazene, 

savne in fitnes,
• posvet pri zdravniku 

specialistu ,
• fizioterapevtska obravnava ,
• izdelava dietnega načrta,
• razstrupljanje s konopljo,
• paket individualnih treningov 

s trenerjem,
• nega za utrujene in težke 

noge,

• 3 x maderoterapija telesa,
• biostimulacija telesa,
• pantha rei drenaža redukcija 

tekočin in celulita,
• pantha rei drenaža 

pomlajevanja ,
• naranga kizhi ,
• 2 x športna masaža hrbta,
• sprostilna kopel,
• navadna manikura ali 

refleksna masaža stopal,
• klasična pedikura.
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Želite shujšati, ampak ne veste kako se lotiti? 

Že hujšate, ampak potrebujete dodaten zagon?

Želita s partnerjem oz. partnerico preživeti aktiven teden?

Wellness BootCamp teden je 
začetek vaše odločitve za zdrav 
in aktiven način življenja. Gre za 
intenziven program treningov z 
ustrezno spremljavo prehrane, 
terapij in masaž. Naš pristop 
zagotavlja, da boste v kratkem 
času ugotovili, kako izgubiti 
odvečno težo na trajnosten 
način. Treningi so ravno dovolj 
prilagojeni vaši pripravljenosti, z 
namenom, da telesu vrnete tonus, 
izboljšate držo in tako ponovno 
oživite svoje telo in dušo. Široka 
paleta terapij bo poskrbela, da se 
vaše telo razstrupi in regenerira. 

Začeti je najtežje, zato vam pri 

tem pomagamo mi. Za ustrezen 
začetek in najboljšo oceno 
intenzivnosti treninga v okviru 
vaše telesne zmogljivosti bosta 
poskrbela pregleda pri našem 
zdravniku in fiziatru. Vse to bo 
analiziral osebni trener, ki vas 
bo seznanil z vašim stanjem 
in predstavil tedenski plan 
aktivnosti. Glavna dogodka v 
dnevu bosta treninga, saj vas 
dvakrat dnevno pod skrbnim 
očesom trenerja čakata različna 
treninga. Vadba bo podprta z 
ustreznim in uravnoteženim 
jedilnikom, ki vsebuje zdravo, 
svežo in okusno hrano. V sklopu 

masaž in terapij boste lahko 
uživali s pitjem svežega zeliščnega 
čaja in termalne vode.

Teden aktivnosti je skrbno 
zasnovan in uravnotežen 
program treningov, režim 
prehranjevanja, terapij 
in masaž. Kombinacija 
vseh dejavnikov botruje k 
izboljšanju presnove, čiščenju in 
optimizaciji telesa za zdravo in 
trajnostno izgubo teže.


