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DOBRODOŠLI
v svet lepote in zdravja!

Kjer se prepleta blagodejni uči-
nek rogaške naravne mineral-
ne vode z intimnostjo vrhun-
skih sprostitvenih storitev.

V Rogaški Slatini, enem najlep-
ših zdravilišč v Evropi, z dol-
goletno tradicijo in edinstveno 
mineralno vodo, najbogatejšo z 
magnezijem na svetu, ki se več 
kot 400 let uporablja v zdravil-
ne namene. 
En liter mineralne vode vsebuje 
več kot 1100 mg magnezija, ki 
je drugi najpomembnejši mi-
neral v organizmu, saj sodeluje 
pri več kot 300 življenjsko po-
membnih presnovnih procesih.

ROI MEDICO

BAZENI IN 
SAVNE LOTUS

ROI SPA
WELLNESS

REKREACIJA

Zdravljenje z Rogaško termomineralno in 
mineralno vodo

Terapije: balneoterapija, karboksiterapija, 
fizioterapija, protibolečinske terapije ...

Finska savna, sanarium, parna savna,
tepidarium, solna savna, doživljajski tuš.

Notranji hotelski bazen, dva whirpoola, 
kneipp kopel, zunanja terasa

Naravne nege obraza in telesa
Masaže
Kopeli
Nege z aparati
Detox, zdrava prehrana po metodi ROI 
diete

Pilates, fitnes, nordijska hoja,
gimnastika v bazenu, aktivna vadba, 
tematske poti ...
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VODA

Rogaška mineralna voda je 
drugačna od vseh drugih mi-
neralnih voda na svetu. 
Kot mineralna voda, ki vsebu-
je največ magnezija med vsemi 
mineralnimi vodami, ponuja 
številne koristi, vendar le, če 
jo uživamo zmerno. Naučite se, 
kako pravilno uživati mineral-
no vodo glede na različne oko-
liščine.

Edinstvena mineralna voda 
zagotavlja številne ugodne 
vplive na zdravje, v skladu z 
načini uživanja vode. Če toplo 
Rogaško mineralno vodo pijete 
hitro, boste pospešili delovanje 
prebavil. Če hladno mineralno 
vodo iz Rogaške Slatine pijete 
počasi,  boste povečali ponovno 
absorpcijo mineralov.

Mineralna voda
Najpomembnejši element zdravilne na-
ravne mineralne vode v Rogaški Slatini je 
magnezij, ki ga najdemo v najbolj pristni 
naravni obliki.

INDIKACIJE:
• bolezni jeter, žolčnika, trebušne slinavke,
• kronični gastritis, meteorizem, zaprtje,
• debelost,
• sladkorna bolezen tip ll, zvišan holesterol,
• zvišan krvni pritisk,
• primanjkljaj magnezija,
• stanja pri zvišani fizični in psihični 

obremenitvi.

Kemična analiza mineralne vode rogaška:

PH 6,8
370 mg Ca

83 mg Cl

7700 mg hidrogenkarbonat

1050 mg Mg

2,2 mg nitrati

24 mg K

1600 mg Na

2100 mg sulfati

86 mg Si

Vir življenja - vir zdravja
Kako pijemo mineralno vodo iz Rogaške?

BOLEZEN KDAJ? KOLIKO? TEMP. VODE

Bolezni jeter, 
napenjanje v trebuhu

na tešče 2–3 dcl

25 °Cpred kosilom 1 dcl

pred večerjo 1 dcl

Sladkorna bolezen

na tešče 2–3 dcl

25 °Cpred kosilom 1 dcl

pred večerjo 1 dcl

Obolenje želodca, 
dvanajsternika, 
povečana kislina

na tešče 2–3 dcl

25 °Cpred kosilom 1 dcl

pred večerjo 1 dcl

Debelost
pred zajtrkom 3–5 dcl

35 °C
pred kosilom 2 dcl

Bolezni srca in ožilja
na tešče 2 dcl

25 °C
pred spanjem 1 dcl

Preventiva pred jedjo 1–2 dcl 20 °C

Za več informacij predlagamo posvet pri zdravniku v Grand hotelu Sava****superior

03 811 40 00 • roimedical@rogaska.si
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VODA

Kot naravna danost Rogaške 
Slatine je že stoletja priznana z 
minerali bogata naravna mine-
ralna voda. Temu daru narave 
se je pridružila še nova zdra-
viliško-rekreacijska možnost 
– arteški izvir slatinske termo-
mineralne vode. 

Vir življenja - vir zdravja

Nahajališče je globoko 1700 m. Voda, ki 
izvira, je hipertermalna s 5800 mg/l razto-
pljenih mineralnih sestavin in ima 59 °C pri 
izviru. Voda v bazenu ima temperaturo od 
31 °C do 36 °C (izoterma). 

INDIKACIJE:
• kronična degenerativna obolenja 

hrbtenice in gibal,
• kronični degenerativni revmatizem sklepov,
• artroze in periartropatije,
• stanja po poškodbah in operacijah gibal,
• blažje oblike nevralgij,
• blažje oblike nevroloških okvar.

Balneo kemična analiza vode R T -1/92 R o g. S l a t

KATIONI ANIONI

Na 1700 mg Cl 490 mg

K 42 mg Fluorid 9,9 mg

Ca 28 mg Jodid 0,44 mg

Mg 7 mg Sulfat 1430 mg

Stroncij 0,740 mg Hidrogenkarbonat 2100 mg

Li 0,38 mg

Termalna voda 
v Lotus bazenu
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ROI MEDICO

Skrivnost uspešnega zdravlje-
nja leži v starodavni moči na-
ravnih zdravilnih sredstev, ki 
jo dopolnjujejo sodobni medi-
cinski pristopi.

BALNEOTERAPIJA
Metoda zdravljenja in rehabilitacije s pomočjo naravnih 
zdravilnih vrelcev oziroma termalnih in mineralnih vod.

ZDRAVNIŠKI PREGLED:
Posvet pri zdravniku 35 €
Kontrolni pregled 20 €
Obisk zdravnika v sobi 100 €

Izdaja recepta 3 €

Merjenje krvnega tlaka 5 €

Hidroterapija
Zdravljenje s termalno vodo, ki blaži bolečine, mišične 
krče, izboljša gibljivost sklepov in z zdravilno energijo 
krepi obrambno sposobnost organizma.

Sestavni deli zdravilnih postopkov s termalno vodo:

CO2 kopel 24 €
Termalna kopel 23 €
Kopel s sodo 25 €
Biserna kopel 23 €
Magnezijeva kopel 25 €

Podvodna masaža 26 €

Individualne vaje v bazenu 25 €

Inhalacije
Olajšajo težave pri boleznih dihalnih sistemov.

Mineralna voda 15 min 15 €

TERMOTERAPIJA
Pomeni dovajanje in odvajanje (hlajenje) toplotne energije 
v organizem v terapevtske namene. Termoterapija blaži 
bolečine, izboljša gibljivost mišic in sklepov ter lajša 
mišične krče.

Fango
Je zdravilno mineralno blato, ki izboljšuje prekrvavitev 
in krvni obtok, presnovo in izločanje strupenih snovi iz 
telesa ter krepi imunski sistem.

1 enota 17 €
2 enoti 22 €
3 enote 26 €
4 enote 30 €
5 enot 32 €

6 enot 35 €

Parafinske obloge

Parafinske obloge nog 20 min 15 €
Parafinske obloge rok 20 min 15 €

Obloge

Obloga iz gline 30 min 25 €
Camphor wrap 30 min 30 €
Obloga iz morskih alg 40 min 33 €

Zdravljenje z vodo
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ROI MEDICO

V zdravljenju uporabljamo 
naravna zdravilna sredstva: 
mineralno vodo, 
termomineralno vodo in 
obloge iz zdravilnega blata.

TERAPIJE
Manualna terapija
Posebne manualne (ročne) tehnike, s katerimi se 
odpravijo bolečine v mišicah in sklepih.

Terapija Bowen 30 min 45 €
Obravnava trigger točk 30 min 45 €

Kinezioterapija

Individualne vaje s fizioterapevtom 30 min 25 €
Skupinske vaje (5 in več oseb) 30 min 5 €

Magnetoterapija
Celice v telesu dodatno oskrbi s kisikom, hranilnimi 
snovmi in vodo.
Terapijo z magneti uporabljamo za odpravo oziroma laj-
šanje bolečin, ki jih povzročajo vsa degenerativna skle-
pna vnetja in revmatska obolenja. Magnetoterapija je 
priporočljiva pri rehabilitaciji poškodb, za izboljšanje pre-
krvavitve, pri glavobolih in osteoporozi.

Magnetoterapija 25 min 15 €

Mehanoterapija

Pressoterapija 30 min 30 €
UZV, Sonoforeza 15 €

Elektroterapija  
Aplikacija različnih oblik električnega toka zmanjšuje 
bolečino, izboljšuje pretok krvi in limfe, stimulira in krepi 
mišice.

Elektroterapija 15 €

HILT
Visoko intenzivna laserska terapija, osnovana na že 
dokazani učinkovitosti laserjev nizke moči. Prodira 
globoko v tkiva, ima izražen protibolečinski, protivnetni 
in biostimulativni učinek.

Laseroterapija 32 €
HILT – laseroterapija Paket 

5x
145 €

Naravno zdravljenje
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Diabetes program 

ROI MEDICO
Diabetes center

zdravljenja
»V našem ROI Medico centru smo pripravili preventivni pro-
gram s ciljem, da delujemo na dejavnike tveganja za nasta-
nek metaboličnega sindroma in sladkorne bolezni s pomoč-
jo naravnega zdravilnega sredstva – edinstvene mineralne 
vode iz Rogaške Slatine. 

Velik poudarek dajemo posebni ROI Diet diabetes prehrani, 
individualnim športnim aktivnostim in medicinskim postop-
kom. S konstantnim merjenjem krvnega sladkorja spremlja-
mo napredek in delovanje določenih aktivnosti na nivo krv-
nega sladkorja.
Za nadaljevanje aktivnosti prejmejo gostje oseben program 
dnevnih aktivnosti za ohranjanje vitalnega telesa kot tudi je-
dilnik diabetične prehrane. 

Za več informacij in rezervacije paketov nas kontaktirajte: 

03 811 40 00 • info@rogaska.si • www.rogaska.si

Karboksiterapija 
Medicinski postopek, pri katerem uporabljamo medicin-
ski CO2 z namenom močnega izboljšanja prekrvavitve in 
prehrane tkiv. Ogljikov dioksid se naravno sprošča v na-
šem organizmu med procesom dihanja in ne povzroča 
nobenih alergij oziroma neželenih reakcij.

Suha CO2 kopel 35 €
Injekcije 1x 20 €
Injekcije Paket

5x
90 €

Nevromišični taping
Metoda lepljena elastičnih trakov po poteku mišice, 
s katero pospešujemo vensko in limfno drenažo, 
izboljšamo krvni obtok in lajšamo bolečine.

Mali taping 5 €
Veliki taping 10 €

Anti-age

Anti-age inekcije v obraz, lifting ličnic, 
zmanjševanje podbradka, lifting vek, 
zmanjševanje gub okoli oči, na čelu in 
nezolabilno*

1x 35 €
Paket
5x

150 €

Preoblikovanje telesa

Proti celulitu ali trebušni površinski 
maščobi, strije*

1x 35 €
Paket
5x

150 €

*V eni obravnavi se delata dve zoni. Tretma se izvaja individualno, 
glede na potrebe posameznika.
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ROI SPA WELLNESS

LOTUS MASAŽA
Edinstvena masaža po receptu 
naše hiše. 
Sprostite se ob posebnih tehni-
kah naših izkušenih terapevtov 
in doživite popolno sprostitev z 
lotusovim oljem.

MASAŽE

Terapevtska masaža
30 min 30 €
50 min 45 €

Masaža z arganovim 
oljem

30 min 36 €
45 min  50 €
60 min 60 €

Masaža z 
magnezijevim oljem

30 min 36 €
45 min 50 €

Kitajska masaža 
TUI-NA

30 min 38 €
45 min 52 €
60 min 63 €

TUI-NA  
Piling, aromatično blato in 
masaža 

115 min 100 €

Orientalska masaža 
hrbta 30 min 44 €

Orientalska masaža 
hrbta in obloga 50 min 52 €

Protibolečinska 
terapija
Tens, masaža hrbta in samose-
grevajoče puščavsko blato

60 min 65 €

Aromafitodrenaža

30 min 36 €
45 min  49 €
60 min 59 €
90 min 85 €

Antistresna masaža 
glave 30 min 32 €

Refleksna masaža 
stopal

20 min  29 €
30 min 32 €
Paket 5x 
30 min 144 €

Ročna limfna drenaža

30 min 36 €
45 min 49 €
60 min 59 €

Anticelulitna masaža

30 min  36 €
45 min 49 €
60 min 59 €

Masaža z ventuzami
proti celulitu 40 min 65 €

Masaža z ventuzami
za preoblikovanje postave in 
učvrstitev s specialno masko 
prilagojena stanju kože

80 min 120 €

Lavashell
masaža telesa z vročimi 
školjkami RELAX

60 min 66 €

Lotus masaža
edinstvena masaža po receptu 
naše hiše

60 min 59 €

Ayurvedske masaže
Ayurveda je indijska znanost o 
»življenju in dolgoživosti«.

Abhyanga
Uravnava energijo in lajša bolečine 
v sklepih, vitalizira in sprošča.

60 min 63 €

Udvartana
Masaža z zmleto kašo in 
ayurvedskimi olji.

45 min 55 €
60 min 63 €

Marma
Odpira vitalne centre, ki jih 
imenujemo čakre.

45 min 53 €

Garshana
Je aktivna masaža v procesu 
čiščenja telesa ter spodbuja limfo.

30 min 38 €
45 min 52 €
60 min 61 €

Mukabhyanga 
Masaža glave, obraza, vratu in 
ramen.

30 min  41 €

Padabhyanga
Masaža, ki sprošča napetost in
pospešuje cirkulacijo v nogah in
stopalih.

30 min 39 €

Shirodara
Masaža, ki aktivno odpira energijski
center (tretje oko).

20 min 33 €

AY masaža oči z 
ricinusovim oljem
Priporočljiva za ljudi z občutljivimi
in utrujenimi očmi.

21 €

Aurikoloterapija – 
akupresura 11 €

AY čokoladno razvajanje 
Ayurvedska masaža in čokoladna 
maska za celo telo.

100 min 92 €

Za povrnitev polnih življenjskih moči
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ROI SPA & BEAUTY

ROI AEMOTION AND DREAM 
SPA razvajanje na vodni poste-
lji v kombinaciji s savno in kro-
moterapijo

ROI AEMOTION AND 
DREAM SPA
ROI AEMOTION SPA

ROI Cellulite 90 min 100 €
ROI tonus/anti-age 60 min 80 €
ROI Detox 70 min 80 €

ROI DREAM SPA

ROI aromaterapia 50 min 65 €
ROI RITUAL
Ritual, ki združuje izbrane protokole za nego obraza in 
telesa z različnimi masažnimi tehnikami za sprostitev 
telesa, uma in duha.
Nega za tonus in anti-age.

100 min 135 €

Body Wrapping s savno – noge in 
trebuh
TECHNI MINCEUR-FERMETE
Postopek za telo s povoji proti celulitu in oblikovanje 
telesa ali proti zastajanju vode in raztapljanje maščob.

40 min 49 €

Body Wrapping s savno – roke
TECHNI MINCEUR-FERMETE
Postopek za telo s povoji proti celulitu in oblikovanje 
telesa ali proti zastajanju vode in raztapljanje maščob.

40 min 35 €

Savna z Aromatičnimi olji 20 min 25 €
Peeling telesa s savno 45 min 45 €

PREOBLIKOVANJE 
TELESA
TECHNISPA
Preoblikovanje telesa, anticelulitni postopki, učvrstitev 
in napetost kože (vakuum + globinska toplota + dvojna 
ionizacija). 

Celotno telo 60 min 100 €
Thermo relax učvrščevalni tretma 45 min 80 €
Shujševalni, anti-celulitni tretma 45 min 80 €
Tretma za lahke noge 20 min 55 €
Delni tretma (hrbet, trebuh) 30 min 55 €

FUSIOMED - RADIAGE
Nekirurška ultrazvočna liposukcija.

Kavitacija 60 min 130 €
Cryo – zamrzovanje 60 min 130 €

PAKETI
5x thermo-relax učvrščevalni tretma 
ali shujševalni anticelulitni tretma

360 €

4x thermo-relax učvrščevalni tretma 
ali shujševalni anticelulitni tretma
4x ultratone

460 €

5x tretma za lahke noge 250 €

Lepota iz narave
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ULTRATON 
FUTURA® PRO 
Stimulacija mišic, oblikovanje telesa

Edinstvena rešitev za oblikovanje telesa in obraza. Ultraton je 
nov, koncentriran Bioenergy TM System, ki združuje biooptično 
svetlobo in kromoterapijo, biostimulacijo, mikrotokove, 
ultrazvočni prenos ... Je prihodnost, sinonim za kakovost in 
zanesljivost, ki zagotavlja vrhunske rezultate.

Ultraton Futura® PRO
30 min 50 €
Paket 5x 
30 min  225 €

RMF 
Aparat za preoblikovanje telesa

• Izboljšanje krvnega in limfnega sistema.
• Dehidracija in razgradnja maščobnega tkiva (hujšanje & 

preoblikovanje telesa).
• Izboljšanje tonusa/liftinga.
• Pospeševanje metabolizma.

Roke, trebuh ali zadnjica 40 min 110 €
Noge 70 min 130 €
Prsi 60 min 130 €

Odstranjevanje brazgotin
30 min 60 €
20 min 40 €
10 min 30 €

CLUEDERM 
VACUUM / RF / LED SVETLOBA

PAMETEN SISTEM ZA PREOBLIKOVANJE TELESA

• Preoblikovanje telesa.
• Zmanjšanje celulita.
• Učvrščevanje.

Refit, najnovejša radiofrekvenca, predstavlja sinergijo 
multipolarne RF, vakuumske sukcije in LED-tehnologije da bi 
kompetentno dosegla kontrakcijo in proizvodnjo kolagena, 
učinek liftinga in učvrščevanja ter zmanjšanje
celulita.

Postopki se izvajajo individualno, odvisno od želje klienta in 
potrebe terapije.

Roke ali trebuh 20 min 75 €
Hrbet ali noge 30 min 80 €
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NEGE TELESA

Nega za preoblikovanje postave
Nega proti celulitu, za učvrščevanje, raztapljanje 
maščob in razstrupljanje. 

70 min 80 €

Piling telesa
Odstrani odmrle celice, prečisti in zgladi kožo ter jo 
pripravi za nadaljnjo nego.

20 min 22 €
Piling telesa 
s kremo
35 min

41 €

Piling in sprostitvena masaža
Nežni piling in sprostilna masaža telesa za 
obnovo kože in relaksacijo.

60 min 70 €

Razstrupljevalna nega z algami
Nega za odvajanje vode, vlaženje kože in izboljšanje 
tonusa. Priporočljiva tudi pri hujšanju.

60 min 58 €

Lumafirm Body Firm & Glow
Enkratna nega telesa, obogatena z ekskluzivno kombi-
nacijo sestavin proti staranju kože za vidno pomlajeno 
telo.

60 min 75 €

Vitaminska nega proti staranju 
kože s tropskimi sadeži
Izredna nega, ki učvrsti kožo in jo naredi 
bolj voljno, čvrsto in sijočo.

60 min 65 €

Anticelulitna nega z zeleno kavo
Edinstvena nega zmanjšuje celulit, deluje shujševalno in 
dobrodejno vpliva na tonus kože.

75 min 79 €

Oblikovalna nega nog
Nega, ki deluje drenažno, odpravlja utrujenost 
in zatekanje ter stimulira limfni sistem.

50 min 40 €

Gladilna nega telesa s pilingom
Nega mehča in gladi suhe, grobe predele kože.

45 min 37 €

Sweeping - set
Nega proti celulitu.

60 min 56 €

Intenzivna anticelulitna nega 
STEM CELLS
Izjemna nega telesa, s katero dosežemo popolno 
obnovo. Od pilinga odmrlih celic do oblikovanja telesa 
in regeneracije kože. Koža vam bo hvaležna za popolno 
razvajanje z najnovejšimi aktivnimi sestavinami iz 
naravnih matičnih celic arganije in gabeza. V povezavi 
z drugimi aktivnimi sestavinami, kot so zelena kava, 
avokado in karitejevo maslo, dokazano raztopijo 
nezaželene maščobne obloge. Poleg osnovne naloge 
topljenja maščobnih celic poskrbi nega za vlažnost, sijaj 
in mladosten videz vaše kože.

70 min 95 €

Nega s samosegrevajočim blatom
Ovijte se v naravno bogastvo rdečih alg in zlatega blata iz 
arizonske puščave, obogatenega z bakrom, magnezijem 
in cinkom. Ko bodo hranilni minerali prodirali v kožo 
boste začutili, kako se vaš hrbet sprošča in kako izginja 
utrujenost. Prijetno topla, blaga in peneča obloga bo 
odstranila še zadnje sledi stresa. 

40 min 33 €

Aromatično blato za razstrupljanje
Tisočletja znani zdravilni učinki črne magme sproščajo 
mišice, blažijo bolečine, spodbujajo prekrvavitev in od-
pravljajo stres. Toplo aromatično blato, ki vam ga specia-
listka za nego nanese na celotno telo, je bogato z narav-
nimi vitamini in encimi. Nega z blatom je priporočljiva 
zlasti za vse s kroničnimi bolečinami v mišicah, revmatič-
nimi obolenji, športnimi poškodbami, pa tudi za tiste, ki 
so močno izčrpani. 

40 min 33 €

Kombinacija 
nege z masažo

70 min 70 €

Pripravite svoje telo na popol-
no razvajanje in pomladitev s 
tretmaji iz naravne kozmeti-
ke pod rokami naših wellness 
mojstrov.

ROI SPA & BEAUTY
Popolna nega za vaše telo
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ROI SPA & BEAUTY

Razvajajte svoj obraz s 
kozmetiko Pevonia in Guinot.

NEGE OBRAZA 
PEVONIA
Posvet s kozmetičarko in analiza kože 10 min 10 €

Osnovna nega obraza
Nega, primerna za vse tipe kož. Nega vključuje čiščenje 
kože, masažo obraza z dekoltejem, encimski piling, glo-
binsko čiščenje ter nanos maske glede na tip kože.

60 min 58 €

Čiščenje obraza z masko
Klasične nege za vse tipe kož z globinskim čiščenjem v 
katero je vključeno osnovno čiščenje, encimski piling, 
globinsko čiščenje in maske glede na tip kože.

45 min 38 €

Masaža ali limfna drenaža obraza z masko
Storitev 45 min 36 €

Nega obraza za moške s kaviarjem
Ustavite proces staranja z dokazano učinkovito nego, 
zasnovano posebej za potrebe moške kože. Kaviar s 
pomlajevalnim učinkom in obnovitveni Escutox® bosta 
vašo kožo oskrbela z izrednimi učinkovinami proti
staranju. 

60 min 75 €

Nega z micro-retinolom
Enkratna nega s formulo, ki združuje globinsko čiščenje s 
kislinskim pilingom in masko, bogato z Micro-Retinolom.

45 min 75 €

Nega obraza s specialno masko

Plantomer
Vlažilni blagodejni učinek alg se združi z obnovitveno in 
zdravilno močjo propolisa v popolno osvežilno masko.
Maska je primerna za vse tipe kož, posebej pa jo priporoča-
mo za občutljivo in moško kožo. Koža bo pomirjena,izdatno 
navlažena in nahranjena.

60 min 71 €

Elasto-Firm maska
Maska vsebuje morski kolagen in elastin, ki poskrbita za 
večjo elastičnost kože. Priporočljivo zlasti za kožo, ki je že na 
pogled uvela ter ji manjka čvrstosti in prožnosti. Priporo-
čljiva nega za vse tipe zrelih kož, tudi po operacijskih lifting 
posegih. 

60 min 71 €

RS2 maska
Nega za zelo občutljivo kožo globinsko pomiri razdraženost, 
zmanjša pojav kapilar, rdečice in madežev. Nežne naravne 
sestavine, kot so zeleni čaj, kamilica in sladki koren, poskrbi-
jo za ponovno zdrav videz vaše kože.

60 min 71 €

Oxy-Vital maska
Maska, bogata s ključnimi polisaharidi in alojo, je posebej 
zasnovana za potrebe zelo občutljive kože. Zaradi izrednega 
blažilnega učinka je priporočljiva pred lepotnimi posegi in 
po njih, odlična pa je tudi po sončenju.

60 min 71 €

Anti-Free Radical maska
Dramatična maska se ob nanosu na obraz najprej segreje, 
zato da učinkovine prodrejo globoko v kožo. Nato se ohladi 
in tako deluje še osvežilno in pomlajevalno. Vitamina A in E 
kožo zavarujeta pred prostimi radikali in staranjem.

60 min 71 €

Lumafirm
Lumafirm nega vam povrne sijaj in oblikuje obrazne pote-
ze. Idealna nega za vse tip kož, ki kažejo znake staranja, ali 
kot popolna nega, ko želite izgledati absolutno najboljše. 

60 min 75 €

Najboljše za vaš obraz
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Razkošna nega proti staranju s kaviarjem
Razkošna nega v boju proti staranju preskrbi kožo z izvlečki 
kaviarja in biserov ter revolucionarne kombinacije morskih 
izvlečkov, združenih v sestavini, imenovani Escutox™. Raz-
košna maska, ki poveča elastičnost, priskrbi koži kisik in jo 
izdatno nahrani. Poskrbi za ponovno mladost na vašem ob-
razu: vidno zmanjša gube in izrazne gubice.

60 min 105 €

Nega Stem Cells Phyto-elite
Nega obraza namenjena zreli koži z dobro vidnimi znaki 
staranja. Nega vidno zmanjša gube, poveča elastičnost 
kože, pomaga pri obnavljanju, zaščiti matične celice kože 
in poskrbi za njihovo hitrejšo sposobnost obnavljanja.
Koža vam bo hvaležna za popolno razvajanje z najnovejši-
mi aktivnimi sestavinami iz naravnih matičnih celicarga-
na in gabeza.

60 min 110 €

Antistresna nega oči
Učinkovita kombinacija naravnih izvlečkov in učinkovin 
odpravlja drobne gubice in gube, zabuhlost in podočnjake 
ter obenem deluje antistresno.

30 min 30 €

NEGA OBRAZA 
GUINOT
Nega obraza aromatic
Učinkovita aromatična terapija z esencialnimi olji. 
Blagodejni učinek eteričnih olj, ki zgladijo vašo kožo, 
sprostijo poteze obraza in povrnejo sijaj.

60 min 58 €

Lift Summum
Intenzivna anti-age ročna postopka, kjer povečamo 
imunskost celic, ki skrbijo za tvorbo kolagena in 
elastičnost. Rezultat je čvrstost, napetost, sijaj, zglajene 
gubice in pomlajen videz.

50 min 85 €

Age Summum
Age Summum je prestižna multifunkcionalna antiage 
nega s hialuronom in kolagenom, s katero regeneri-
ramo, učvrščujemo kožo in ji v eni uri povrnemo sijoč, 
napet videz.

50 min 85 €

Hydra Peeling
Intenzivni all-in one kislinski tretma za glajenje gub, 
pomlajevanje, vlaženje, svetlenje pigmentnih made-
žev. Koža je že po enem postopku napeta, regenerira-
na, sijoča, gube so za 23 % manjše, pigmentacije manj 
vidne za kar 46 %. Postopek se lahko izvaja samostojno 
ali glede na potrebe in stanje kože, v kombinaciji z dru-
gimi postopki Guinot.

50 min 85 €
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NEGE OBRAZA Z 
APARATI
Hydradermie Cellular Energy
Alternativa estetski medicini

Obrazni postopek, kjer z dinamizarujočo ionizacijo deluje-
mo neposredno na celice in pospešujemo njihovo obnovo. S 
pomočjo toplotnega vnosa kisikove emulzije kožo preskrbi-
mo s kisikom, delujemo antiseptično in antialergijsko. V dru-
gem postopku z limfno drenažo razstrupljamo, s stimulacijo 
mišic pa izvajamo lifting in gladimo gube.

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY 1v1
Dinamična ionizacija + temperatura poveča celično 
biološko aktivnost.

60 min 100 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY - 
LIFT 1v1
Drenaža Anti-age, odplavljanje zastale limfe in preobli-
kovanje potez. Mišična stimulacija s pomočjo posebne-
ga električnega toka, spodbuja krepitev mišic. Opazno 
pomladi obrazne poteze, tako da poveča mišični tonus.

60 min 120 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY - 
DELUX 2v1
Hydradermie cellular energy-delux je nega 2 v 1.
V negi sta združeni Hydradermie cellular energy in 
Hydradermie cellular energy-lift. Nega daje vrhunske 
rezultate že po prvem tretmaju. Zaradi treh specifičnih 
funkcij so obrazne poteze in koža vidno pomlajene.

90 min 150 €

HYDRADERMIE CELLULAR ENERGY- 
DELUX 3v1
S kombinacijo specialne maske ali s kombinacijo spe-
cialne nege za oči EYE LOGIC ali s HYDRA- CLEAN-OM.

100 min 180 €

VIP-GUINOT nega obraza 4v1
Individualna obravnava kože s kozmetiko Guinot.

120 min 220 €

HYDRA CLEAN - Aparat za globinsko 
čiščenje obraza
Je ekskluzivni tretma za globinsko čiščenje in vlaženje 
obraza. Po le enem tretmaju koža zadiha, nivo vlage v 
koži in sprejemanje aktivnih učinkovin produktov, se 
poveča za kar 40 %, razvoj mozoljčkov pa se zmanjša za 
97 %. Postopek čiščenja obraza v kombinaciji z masažo 
in masko.

40 min 60 €

HYDRACLEAN SPECIAL
Nega je primerna za vse tipe kož. Kombinacija meha-
ničnega in ročnega čiščenja obraza, masaža, maska.

70 min 85 €

Hydradermie
Zvezda vseh tretmajev

Primeren za vse tipe kože. Vrste:
• IONIZACIJA je blaga elektroterapija z nežnimi gibi 

rolerjev, ki omogočijo boljšo penetracijo,
• OKSIGENACIJA je dovajanje kisika in energije celicam 

ter ima antibakterijski učinek,
• STIMULACIJA je nizkofrekvenčni stimulativni mikrotok, 

ki ga uporabljamo za stimuliranje krčenja mišične 
strukture,

• LIMFNA DRENAŽA.

HYDRADERMIE
Ionizacija, oksigenacija, masaža in maska

60 min 85 €

HYDRADERMIE LIFT
Limfna drenaža, stimulacija, masaža in maska

70 min 95 €
Paket 5x 
70 min 425 €

HYDRADERMIE DELUX
Ionizacija, limfna drenaža, stimulacija, oksigenacija, 
masaža in maska

90 min 125 €
Paket 5x 
90 min 550 €

HYDRADERMIE DELUX SPECIAL
HYDRADERMIE DELUX s kombinacijo specialne ma-
ske (LIFTOSOME ali AGE SUMMUM)

90 min 165 €

HYDRADERMIE LIFT EYES 
Ionizacija, stimulacija, masaža in maska

45 min 50 €
Paket 5x 
45 min 225 €

EYE LOGIC – POPOLN TRETMA ZA OČI
Intenzivni tretma za predel okrog oči EYE LOGIC je 
popoln tretma, s katerim ISTOČASNO delujemo proti 
gubam, podočnjakom in očesnim vrečicam.

40 min 60 €

Oxy Pro Age
Postopki s kisikom

Estetski postopek, ki se uspešno bori z nepravilnostmi 
kože. Inovativna tehnologija DERMOINFUZIJE KISIKA za 
premagovanje staranja kože obraza. V postopkih der-
moinfuzije kisika čisti kisik nanašamo na kožo in v pod-
kožno tkivo.

Čisti kisik za obraz 20 min 30 €
Kisikova terapija
Akne, rdečica, vlaženje …

60 min 80 €

Kisikova terapija - anti-age s hialuro-
nom

60 min 130 €

Kisikova terapija - anti-age 60 min 110 €
Luksuzna anti-age nega obraza 
(OXY PRO AGE + RADIA)
Postopek s kisikom

90 min 230 €

Radiage - nega obraza
Radiofrekvenca je neinvazivna tehnika, pri kateri s po-
močjo radiofrekvenčne energije segrejemo globlje pla-
sti kože. Radiage je ena najnovejših metod pomlajevanja 
kože obraza, vratu in dekolteja. Dolgotrajno učvrsti in za-
teguje kožo, rezultati so vidni že po prvem postopku.

RADIOFREKVENCA - RADIAGE OBRAZA
Radiage

60 min 130 €

RMF - nega obraza
Aparat naredi analizo vaše kože in samodejno izbere op-
timalno rešitev za vaš obraz. Nega je pravo razkošje za 
vse vrste kož, saj vsebuje postopek z aparatom, ročno 
masažo in masko, prilagojeno tipu vaše kože.

ZNAČILNOSTI:
• krepitev in glajenje kože na obrazu in vratu,
• gladitev gub in linij,
• učvrstitev ohlapne kože,
• zmanjšanje podočnjakov in videza zabuhlih oči,
• zmanjšanje podbradka,
• vlaženje in hranjenje notranje plasti kože.

RMF nega obraza

80 min 120 €
Paket 3x 
80 min 320 €

Paket 5x 
80 min 640 €

RMF za akne 30 min 70 €
RMF + Oxy za akne 60 min 90 €
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CLUEDERM 
PAMETEN SISTEM ZA POMLAJEVANJE
OBRAZA (VACUUM / RF / LED SVETLOBA)

• Lifting & Učvrščevanje
• Zmanjšanje gub & anti aging

MULTIPOLARNA RF - RF energija dovaja toplotno 
energijo v dermis in podkožje,
spodbuja k hitrejšemu metabolizmu kože, okrepitvi 
kolagenskih verige in izboljšanju elastičnosti kože.

VAKUUM poveča prekrvavitev, zmanjšuje vezivne 
kontakte med skupkih maščobnih celic in zaradi 
tega preoblikuje telo. Dodatno pa pomaga pri 
učinkovitejši penetraciji RF-energije v globlje plasti 
kože.

LED - Posebej izbrani valovni dolžini 640 nm in 460 
nm povečata prekrvavitev in izboljšata tonus kože.

OBRAZ, VRAT in DEKOLTE
Postopek z aparatom in specialno masko 
obraza.

50 min 150 €

COOLIFTING 
Cool lifting pištola na obrazno tkivo pri zelo nizki tem-
peraturi in z velikim pritiskom izstreli mmočan tok CO2, 
združen z ekstremno visoko koncentracijo atomiziranih 
učinkovin. Je najspektakularnejši in hiter postopek, kdaj-
koli viden v izzivu minevanja časa (stimulacija, CooLif-
ting, maska ali kisik).

CooLifting 50 min 150 €

ULTRAZVOČNA 
TERAPIJA OBRAZA 
Nega, primerna za vse tipe kož. Nega vključuje čiščenje 
kože, masažo obraza z dekoltejem, encimski piling, glo-
binsko čiščenje, nanos ampule in maske glede na tip 
kože ter nanos maske okoli oči. Nega je pravo razkošje 
za kožo, ki bo po negi sveža, sijoča in bogato nahranjena.

Ultrazvočna terapija obraza 60 min 85 €
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ROI nege rok
KLASIČNA MANIKIRA
Oblikovanje nohtov, čiščenje obnohtne kožice, 
poliranje, lak

30 min 29 €

FRANCOSKA MANIKIRA
Čiščenje obnohtne kožice, oblikovanje in lakiranje 
nohtov

40 min 33 €

LOTUS MANIKIRA
Piling rok, oblikovanje nohtov, čiščenje obnohtne 
kožice, masaža s parafinsko masko, lakiranje

60 min 39 €

MOŠKA MANIKIRA
Oblikovanje nohtov, čiščenje obnohtne kožice in 
poliranje nohtov

25 min 25 €

LAKIRANJE NOHTOV NA ROKAH 5 €

Dodatne storitve
Piling obraza 6 €
Puljenje in oblikovanje obrvi 6 €
Barvanje obrvi 6 €
Barvanje trepalnic 7 €
Depilacija obraza (delna) 5 €
Depilacija obraza (celotna) 10 €
Depilacija nog (delna) 18 €
Depilacija nog (celotna) 28 €
Depilacija bikini 13 €
Depilacija rok 16 €
Brazilska depilacija 30 €

ROI pedikure
Privoščite svojim stopalom resnično razvajanje.

LOTUSOVA PEDIKURA
Pedikura, refleksna masaža stopal z aromatičnimi 
balzami, maska

57 €

OSNOVNA ROI PEDIKURA
Čiščenje kože z aparatom, oblikovanje in čiščenje obnohtne kože 
ter lakiranje nohtov

28 €

SPECIALNA MEDICO PEDIKURA 
Odstranjevanje trde kože s skalpelom in aparatom, oblikovanje 
nohtov, čiščenje obnohtne kože ter reševanje težav (kurjih očes, 
vraščenih nohtov in otiščancev)

33 €

Nitkanje
Ena najučinkovitejših in najcenejših metod 
odstranjevanja dlačic.

Korekcija obrvi 12 €
Oblikovanje obrvi 20 €
Oblikovanje in senčenje obrvi 25 €
Oblikovanje obrvi in ličenje oči 30 €
Nad zgornjo ustnico 10 €
Brada 12 €
Strani obraza 15 €
Lica 15 €
Vrat 10 €
Čelo 8 €
Med obrvmi 5 €
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PAKETI IN PROGRAMI 
PROGRAMI, KI SE IZVAJAJO IZKLJUČNO Z NAMESTITVIJO V HOTELU 

ROI PROGRAM ZA DIABETIKE 
ROI Diabetes program je namenjen ljudem s slad-
korno boleznijo, tipa 2 in preprečuje možne zaplete 
sladkorne bolezni kot so nevropatija, angiopatija in 
težave s cirkulacijo. Program vključuje posebno 
diebetično prehrano, detoks napitke in 3x dnev-
no pitno kuro magnezijeve zdravilne mineralne 
vode. Mineralna voda je pomembna, saj na nara-
ven način uravnava raven sladkorja v krvi. Program 
ponuja tudi postopke za izboljšanje cirkulacije. 
Pred pričetkom programa je potrebno opraviti pos-
vet pri zdravniku ter »InBody« test, kar je osnova za 
nadaljnje izvajanje programa. Zdravnik priporoča 
minimalno 11 dni trajanja programa.

ROI DETOX PROGRAM 
Zaradi stresnega sodobnega načina življenja in 
nezdrave prehrane se v našem telesu kopičijo stru-
pene snovi, ki jih imenujemo toksini. Vplivajo na 
številne telesne funkcije, na videz kože in na sploš-
no fizično počutje. V sled tega priporočamo, da s 
programom ROI Detoks odstranite strupe iz tele-
sa in tako preprečite številne možne bolezni. 
Pred pričetkom programa je treba opraviti posvet 
pri zdravniku ter »InBody« test, kar je osnova za na-
daljnje izvajanje programa. Zdravnik priporoča mi-
nimalno 15 dni programa z bivanjem.

ROI SHUJŠEVALNI PROGRAM 
Shujševalni program za zmanjšanje telesne teže 
traja najmanj 15 dni. Vključuje posebno shujše-
valno prehrano, 3x dnevno pitno kuro mineralne 
vode - bogate z magnezijem, termomineralne 
vodne kopeli, telesne aktivnosti in številne po-
stopke oblikovanja telesa v ROI Medico centru. 
Pred začetkom programa je potrebno opraviti pos-
vet z zdravnikom, »InBody« test in test intolerance 
na živila. Za maksimalne rezultate hujšanja priporo-
čamo minimalno 15 dni programa z bivanjem. 

LIGHT:
• posvet pri zdravniku,
• pitje mineralne vode.

BASIC:
• posvet pri zdravniku, 
• pitje mineralne vode, 
• 12 postopkov na predlog hotelskega, 

zdravnika (1 postopek dnevno).

ROI:
• posvet pri zdravniku,
• pitje mineralne vode,
• 24 postopkov na predlog hotelskega 

zdravnika (2 postopka dnevno).

Priporočena doba bivanja je 15 dni (14 noči).

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
GRAND HOTEL SAVA****SUPERIOR & HOTEL ZAGREB****
ZDRAVILIŠKI TRG 6, 3250 ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA

03 811 40 00 • INFO@ROGASKA.SI • WWW.ROGASKA.SI

MEDICINSKI PAKETI ROI
SO NAMENJENI PREVENTIVNEMU ZDRAVLJENJU IN REVITALIZACIJAMI TELESA. GOSTOM SO NA VOLJO PROGRAMI, KI POLEG NASTANITVE VSEBUJEJO:

ZDRAVA PREHRANA PO 
METODI ROI DIETE
ROI PROGRAM ZA DIABETIKE, ROI PROGRAM DETOX, ROI 
PROGRAM ZA HUJŠANJE

Nekatere posamezne diete so namenjene ljudem vseh starostnih 
skupin obeh spolov, ne glede na zdravstveno stanje, z namenom 
uravnavanja telesne teže do optimalne vrednosti (razen ROI 
PROGRAM ZA DIABETIKE).

Programi ne vključujejo tehtanja hrane, štetja kalorij in določanje 
količine hrane (razen ROI PROGRAM ZA HUJŠANJE).

Pomembna je pravilna porazdelitev obrokov in pravilno kombiniranje 
živil ob določenih urah za posebne dele dneva. Priporočen je test za 
intoleranco na živila. 

Celoten pregled vključuje

Analizo sestave telesa na aparatu InBody 770 125 €
Test intolerance na živila in posvet z medicinsko 
sestro 
Posvet z zdravnikom 

Analiza sestave telesa na aparatu InBody 770 35 €
Test intolerance na živila in posvet z medicinsko 
sestro 

55 €
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Paket proti bolečinam 
v mišicah in sklepih 
(min. 5 dni)
Posvet pri zdravniku 1x 280 €
Protibolečinske terapije 4x
Laseroterapija 3x
Masaža 1x
Manualna terapija 2x

Program za 
zdravo kožo 
(psoriaza, dermatitis)
Posvet pri zdravniku 1x 285 €
CO2 kopeli ROI 3x 
Kopeli s sodo 3x
Piling in obloga 1x
Obloga iz črne magme 1x
Masaža z jojobinim oljem 
45 min.

1x

ROI lifting 
Hydradermie-cellular 
energy-delux 2v1

2x 603 €

Rhea 3 2x
Kisik s hijaluronom 1x

ROI beauty 
Pedikura 1x 180 €
Manikira 1x
Nega obraza 1x
Piling in sprostitvena 
masaža

1x

Sprostitveno doživetje 
z magnezijem 
Kopel z magnezijem 3x 276 €
Masaža z magnezijevim 
oljem 

2x

Obloga glede na tip kože 2x 
Masaža stopal ali masaža 
glave

1x

Vstop v ROI SPA center 
(3 ure)

1x

Solna savna 2x

Mini detox program 
In Body analizo sestave 
telesa

1x 285 €

Fango jeter 5x 
Obloga s črno magmo 1x
Limfno drenažo telesa 1x
Presoterapiji 2x
Čiščenje telesa z 
Ultratonom

1x

Razstrupljevalne napitke 3x

ROI preoblikovanje 
telesa 
Fusiomed 
(kavitacija ali crio)

1x 520 €

Ultraton 30 min 3x 
Techni – spa 45 min 3x
Savna z detoks masko 2x

ZDRAVA PREHRANA
PO METODI ROI DIETE
• ROI PROGRAM ZA DIABETIKE
• ROI PROGRAM DETOX
• ROI PROGRAM ZA HUJŠANJE

Doplačilo dietne prehrane (Diabetes, Detox, Body Slim) znaša 25 € / dan za osebo.

Osnovna storitev je polni penzion.

večkrat nagrajena 
À la carte restavracija
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ROI REKREACIJA

Na enem mestu boste našli 
najraznovrstnejšo ponudbo 
rekreacijskih športnih 
dejavnosti zase.

NUDIMO VAM
Individualni trening 

30 min 15 €
60 min 25 €

Izdelavo individualnega
programa vadbe 5 €

Jutranjo gimnastiko 20 min 5 €
Jogo 20 min 5 €
Pilates 30 min 15 €
Nordijsko hojo 30 min 15 €
Vaje TNZ 
(trebuh, noge, zadnjica) 30 min 15 €

Vadbo z rekviziti 
(trx, bosu…) 30 min 15 €

Gimnastiko na bazenu 15 min 5 €
Vodno aerobiko 15 min 5 €
Individualne tibetanske 
sklede 30 min 15 €

Skupinske tibetanske sklede 
(min. 3 osebe) 30 min 5 €

Najem nordijskih palic 3 €

Najem kolesa
1 ura 5 €
vsaka 
dodatna ura 5 €

Najem električnega 
trikolesnika

1 ura  10 €
vsaka 
dodatna ura 5 €

Telesna dejavnost je postala ne samo trend, ampak nuja 
sodobnega časa. 

Veliko raziskav dokazuje, da ima telesna vadba zelo 
pozitiven učinek na splošno počutje, na zdravje, 
sproščujoče delovanje pa vpliva tudi na naše duševno 
zdravje. 

Med vadbo so mišice veliko bolj prekrvavljene, poveča se 
mišični tonus, zmanjša se podkožno maščevje, utrjujemo 
si sklepne vezi…

Naredite več za svoje zdravje
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SVETOVANJE IN INFORMACIJE
Naši zaposleni na recepciji ROI SPA bodo z veseljem svetovali 
pri načrtovanju vašega individualnega velnes programa na:

 03 811 4160    lotus@rogaska.si

ZGODNJE REZERVACIJE
Ali vas zanima rezervacija storitev ali paketov? 
Da lahko optimalno načrtujete svoje dni v ROI MEDICO & 
BEAUTY, vam priporočamo, da si rezervirate svoj termin 
nekaj dni pred prihodom.

PRIPRAVA
Da se lahko resnično sprostite in uživate v medico ali velnes 
postopkih, priporočamo, da pridete deset minut pred 
pričetkom storitve.
Topla prha, savna ali kopel vam bo pomagala dodatno 
sprostiti telo.
Moškim priporočamo britje najkasneje tri ure pred nego 
obraza.
Upoštevajte, da če zamudite na rezervirani termin, bomo 
temu primerno skrajšali vašo storitev zaradi spoštovanja do 
nadaljnjih gostov.

ZAHTEVA
Želimo izpolniti vse vaše individualne želje, zato vas moramo 
pred začetkom zdravljenja vprašati, kaj je po vašem mnenju 
najpomembnješe. Strokovno svetovanje je sestavni del 
zdravljenja, ki ga štejemo kot bistvo.

OBLAČILA
Prosimo, da pridete na postopke oblečeni v kopalni plašč. 
Za zaščito vaše zasebnosti nudimo enkratne spodnjice. 
Prosimo, da pridete na shiatsu masažo oblečeni v športna 
oblačila. Pred storitvijo ne uživajte hrane in alkoholnih pijač.

ODPOVED POSTOPKA
Prosimo vas, da morebitno odpoved rezervacije sporočite 
vsaj tri ure pred rezerviranim terminom. Če rezervirane 
storitve ne boste odpovedali in je ne boste koristili, vam 
bomo zaračunali 50 % cene storitve.

OPOZORILA
Priporočamo, da ob obisku wellnesa ne nosite nakita, saj 
je pred vsakim tretmajem le tega potrebno odložiti. Za 
izgubljene predmete NE ODGOVARJAMO. Prosimo, da nas 
na svoje zdravstvene težave in omejitve opozorite, saj vam 
bomo le tako lahko svetovali, kaj je za vas najboljše.

DARILNI BONI
Bon je idealno darilo za razvajanje vaših partnerjev, prijateljev 
ali družinskih članov. Za več informacij o naših ROI SPA bonih 
vprašajte na recepciji SPA.

SAVA KLUB KARTICA
POSEBNE UGODNOSTI ZA IMETNIKE 
SAVA CLUB KARTICE:
Popusti na veljavne redne cene 
ROI Medico Spa storitev.
300 € - 499 € 3 %
500 € - 999 € 5 %
1000 € in več 10 %

*Popusti ne veljajo na paketne storitve in na kozmetične izdelke za prodajo.

Cenik velja od 1. 10. 2019. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. DDV je 
vključen v ceno. Hotel Sava Rogaška d. o. o., Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška 
Slatina, Slovenija, T 03 811 40 00, www.rogaska.si, lotus@rogaska.si

ROI 
MEDICO • SPA CENTER
ROI SPA center se razprostira na več kot 1.200 m2 zunanje in notranje 
površine. Prepustili se boste blagodejnim učinkom mineralne vode in 
njenih sestavin v obliki finske, turške in infrardeče savne kot tudi sana-
riuma in solne savne.

Zdravilno in sproščujočo moč vode boste občutili v doživljajskem tušu 
in v zunanjem ohlajevalnem bazenu. Pravo okolje za sprostitev so 
sončna terasa, tepidarij (prostor z ogrevanimi ležalniki) in raznoliki ko-
tički z udobnimi ležalniki in s posebnimi svetlobnimi učinki.

SAVNE:

STORITEV Temperatura Vlaga
FINSKA SAVNA 70 °C – 90 °C do 10 %

SANARIUM 50 °C – 60 °C do 20 %

PARNA SAVNA cca 50 °C do 100 %

TEPIDARIUM z ogrevanimi stoli 25 °C – 35 °C do 30 %

SOLNA SAVNA 25 °C – 38 °C cca 20 %

IR – SAVNA 35 °C – 42 °C do 15 %

ZUNANJI OHLAJEVALNI BAZEN Temperatura vode od 22 °C do 26 °C

DOŽIVLJAJSKI TUŠ Z EFEKTI Trajanje efektov 4,20 min

Vstop 3 ure 
(hotelski gostje) 20 € / osebi

Vstop 3 ure 
(zunanji gostje) 30 € / osebi

Dodatna ura 5 € / osebi
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REZERVACIJE
ROI MEDICO & SPA
Hotel SAVA Rogaška d. o. o.
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina
lotus@rogaska.si • roimedical@rogaska.si
T: 03 811 41 60 • T: 03 811 40 00 
F: 03 811 47 32

  /RoiMedicoSpa      

HOTEL SAVA ROGAŠKA d. o. o. 
Grand Hotel SAVA****Superior & Hotel Zagreb****
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina Slovenija
info@rogaska.si • www.rogaska.si 
T: 03 811 40 00 • F: 03 811 47 32

  /gh.sava       /restavracija.kaiser    

  /porocnaPravljicaRogaska      /Rogaska.si


