V BEŠEŇOVEJ ZABOJUJÚ O TITUL MAJSTRA
SLOVENSKA V PEELINGOVÝCH PROCEDÚRACH

BEŠEŇOVÁ (10. apríl 2018) - Vodný park Bešeňová bude 13.-14. apríla 2018 dejiskom
jedinečného wellness podujatia - Slovakia peeling cup, na ktorom súťažiaci zabojujú o titul
majstra Slovenska v peelingových procedúrach. V saunovom svete Harmónia Wellness&Spa
Bešeňová budú súťažiť profesionálni saunamastri, ale do programu sa môže zapojiť aj široká
verejnosť.
„Pretože sledujeme módne trendy v oblasti wellness, našou ambíciou je neustále skvalitňovanie
a napredovanie. Preto sme rozšírili kapacitu Harmónie a vybudovaním Saunového dómu sa nám
otvorili dvere pre usporiadanie veľkých wellnessových eventov. Nakoľko sa blíži leto, pripravili sme
podujatie Slovakia peeling cup, kde budú môcť všetci vidieť a zároveň si aj vyskúšať najlepšie
peelingy slovenských a zahraničných saunamastrov, a tak dokonale pripraviť svoju pokožku na
chytanie letných slnečných lúčov. Zároveň je našim poslaním šíriť osvetu zdravého saunovania
v súvislosti s holistickým štýlom života,“ uviedol Peter Kolenčík, zástupca prevádzkového riaditeľa
Vodného parku Bešeňová.
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„Prezentovaním luxusných peelingov, ktoré nie sú pre laika bežne dostupné sa snažíme
návštevníkov nielen zaujať, ale im ukázať kultúru saunovania a učiť ich správnemu saunovaniu
a starostlivosti o svoje zdravie. Počas peelingových procedúr saunér hostí oboznamuje s tým, čo je
peeling a čím je prospešný pre telo a pokožku. V rámci takýchto podujatí si saunéri pomáhajú
vymieňať rôzne skúsenosti a naberajú inšpiráciu pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb,“
vysvetlil Marek Homza, vedúci Spa rituálov z Vodného parku Bešeňová.
Medzinárodná odborná porota si v súťaži Slovakia peeling cup všíma najmä vzhľad peelingu, kvalitu,
použité ingrediencie a profesionalitu prevedenej procedúry priamo v saune. Návštevníci Bešeňovej
majú možnosť zažiť profesionálne procedúry a zapojiť sa do hlasovania o cenu diváka, kde sa
hodnotí vizuálna stránka vystavených peelingov počas celého víkendu. „Povolené je všetko, čo
spadá do konceptu peelingových procedúr, záleží len na kreativite, účinkoch peelingu na zdravie
pokožky a organizmu. Hodnotí sa najmä čerstvosť, vzhľad a samotná procedúra v parnej saune po
odovzdaní peelingu na estetické hodnotenie,“ doplnil P. Kolenčík.
Prezentácia peelingov spojená s workshopom je k dispozícii už v piatok v čase od 19:30 hod. v lobby
bare Hotela Galeria Thermal**** Bešeňová. V najväčšom Saunovom dóme aj mimo neho je zároveň
pripravený sprievodný program Gong&Towell Show, kde svoje umenie predvedú hostia z Českej
republiky, Maďarska, Rakúska a Slovenska. Špeciálnym prekvapením bude kúzelník Peter Šesták
a Ivan a Feri z Jojkárskej show Moja mama varí lepšie, ktorí predvedú netradičný „kuchársky rituál“
priamo v saune. Súťažná sobota štartuje v oddychovom priestore Átria zahájením peeling cupu
s Ivanom Rusinom. Prvá peelingová procedúra v saune Svitanie je na programe už o 11:30 hod. Po
dennom podujatí prichádza magická saunová noc, na ktorej sa predvedie popredný slovinský
saunamaster Ajlaz Stropnik, z Maďarska príde Timea a Sandor Vegh, Slovensko bude zastupovať
Marek Homza z Bešeňovej, Česko Jozef Szárka a Jiří Sonntag. Odborná porota v zložení Jiří
Sonntag (CZE), Peter Kolenčík (SVK), Tibor Zsebedics (AU) a Mitja Zajc (SLO) rozhodne v sobotu
o víťazovi Slovakia peeling cup a majstrovi Slovenska v peelingových procedúrach. Detailný
program TU.
Harmonia Wellness&Spa Bešeňová je holisticky zameraný wellness s dôrazom na starostlivosť o
telo, dušu a myseľ a je zdrojom novej energie a nabudenia organizmu. Harmónia ponúka prepojenie
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liptovskej prírody prostredníctvom brezových stromov, bešeňovskej jaskyne s nekonečnými
vodopádmi a veľkolepým 100 miestnym Saunovým dómom. Wellness zároveň predstavuje
jedinečný svet relaxu, vôní a zážitkov. V saunovom komplexe majú svoje nenapodobiteľné miesto
originálne saunové rituály s profesionálnymi saunamatrami, s hudobnými a svetelnými efektmi,
aromaterapiou, muzikoterapiou, metličkovaním alebo peelingom. Každá zo spomínaných procedúr
má pozitívny účinok na zdravie človeka, omladzuje pokožku, pomáha proti chorobám, prekrvuje telo
a pozitívne vplýva na dýchacie ústrojenstvo. Pre skutočných milovníkov saunovania organizuje
Harmonia Wellness&Spa raz do mesiaca aj noc saunových rituálov s pestrým programom,
otvorenou oddychovou zónou Átriom a vnútornými bazénmi počas celej noci. Vodný park Bešeňová
ponúka 50 parných, vodných, masážnych procedúr a sáun a je tým pravým termálnym srdcom
Liptova. Viac na www.besenova.com
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