LH HOTEL DVOŘÁK Tábor ****
ORIGINAL BEER BAD BBB
Hradební 3037, Tábor 390 01
tel.: +420 381 212 221
GSM: +420 601 165 855
rezervace: recepce@lhdvoraktabor.cz
GPS souřadnice: 49°24´42.3“ N 14°39´25“ E

Co jsou Pivní lázně BBB
Egyptská královna Kleopatra se koupala v mléce, hosté našich pivních lázní si dopřávají pravou pivní koupel
Bier.Bottich.Bad®.
Léčivé účinky
Už od středověku je známo, že koupele v kvasnicovém pivu mají léčivý účinek a jsou vynikající prevencí. Pivní
kal a pivní kvasnice jsou totiž přírodní léčebné prostředky, ovšem za předpokladu, že dodržíme správnou teplotu,
dobu lázně a správné dávkování přísad. Obojí očišťuje a pročišťuje organismus přes póry v pokožce.
Pivní lázeň Bier.Bottich.Bad® je blahodárná pro každého. Lidé s kožními problémy jsou nadšeni, ale rovněž si
účinky koupele pochvalují lidé trpící špatným prokrvením končetin.
Zážitek z pivní koupele
Nejdůležitější je ale samotný zážitek z pivní koupele: sedíte v dřevěné kádi a můžete si jen tak mimochodem
čepovat pivo – není to báječné?

Procedura Pivní lázně BBB
Spojení Pivní lázně BBB a ovesného lože je originální chráněná
procedura. Celá procedura trvá cca 2 hodiny a probíhá v těchto krocích:
- Bazén
- Finská sauna a relaxace
- Pivní koupel
- Odpočinek ve slámovém loži
Pivní koupel
Hlavní složkou „pivní lázně“ je voda o teplotě 35 + 2°C. Voda je poté obohacena přísadami ze kterých se vaří pivo
jako jsou kvasnice, chmel, sladový šrot atd. Množství a kvalita jednotlivých přísad a pořadí jejich přidávání do
koupele je ovšem obchodní tajemství.
Recept na přípravu pivní lázně je přihlášeným užitným vzorem a jako takový spadá pod právní ochranu. Účinek
„pivní lázně“, který by v případě čistě sedací koupele nebyl zcela optimální, se výrazně zvýší použitím speciální
vířivky a výměníku tepla, který zabraňuje vychladnutí lázně. Rychlému vychladnutí lázně brání rovněž speciální
dřevo, ze kterého jsou kádě vyrobeny. Doba koupele 20 minut
Odpočinek ve slámovém loži
Po „pivní lázni“ následuje relaxace a odpočinek v délce 30-45 minut na lůžku z ovesné slámy, kde se tělo vypotí a
uvolní.
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JEDINEČNÁ NABÍDKA PIVNÍCH LÁZNÍ PRO SKUPINY A FIRMY
Co jsou Pivní lázně BBB?
Egyptská královna Kleopatra se koupala v mléce, hosté našich pivních lázní si dopřávají pravou pivní koupel
Bier.Bottich.Bad®.
Léčivé účinky
Hlavní složkou „pivní lázně“ je voda o teplotě 35 + 2°C. Voda je poté obohacena přísadami ze kterých se vaří pivo
jako jsou kvasnice, chmel, sladový šrot atd. Množství a kvalita jednotlivých přísad a pořadí jejich přidávání do
koupele je ovšem obchodní tajemství. Recept na přípravu pivní lázně je přihlášeným užitným vzorem a jako takový
spadá pod právní ochranu. Účinek „pivní lázně“, který by v případě čistě sedací koupele nebyl zcela optimální, se
výrazně zvýší použitím speciální vířivky a výměníku tepla, který zabraňuje vychladnutí lázně. Rychlému vychladnutí
lázně brání rovněž speciální dřevo, ze kterého jsou kádě vyrobeny. Pivní lázeň Bier.Bottich.Bad® je blahodárná pro
každého. Lidé s kožními problémy jsou nadšeni, ale rovněž si účinky koupele pochvalují lidé trpící špatným
prokrvením končetin.
Zážitek z pivní koupele
Nejdůležitější je ale samotný zážitek z pivní koupele: sedíte v dřevěné kádi a můžete si jen tak mimochodem
čepovat pivo – není to báječné? Po „pivní lázni“ následuje relaxace a odpočinek v délce 30-45 minut na lůžku
z ovesné slámy, kde se tělo vypotí a uvolní.

Procedura Pivní lázně BBB
Spojení Pivní lázně BBB a ovesného lože je originální chráněná procedura.
Celá procedura trvá cca 1 hodinu a probíhá v těchto krocích:
- Bazén, finská sauna a relaxace
- Pivní koupel
- Odpočinek v loži s ovesnou slámou

Speciální ceník pivních lázní pro skupinové a firemní akce
V rámci volnočasových aktivit nabízíme minimální cenu 1.100,- Kč* pro 2 osoby
Tzn., například:
za 2 hodiny /příchod až odchod/ využije jedinečnou pivní proceduru 6 – 12 osob
za 3 hodiny /příchod až odchod/ využije jedinečnou pivní proceduru 12 – 24 osob
za 4 hodiny / příchod až odchod/ využije jedinečnou pivní proceduru 24 – 32 osob
za 5 hodin / příchod až odchod/ využije jedinečnou pivní proceduru 32 – 44 osob (každou další hodinu vždy 12 os.)
Běžná cena koupele 1.700,- Kč/ 2 osoby
*platí při minimálním odběru 3 kádí tzn. 3.300,- Kč/proceduru až pro 6 osob
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