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AVALON PERFECT PROGRAM
- LENDÜLJÖN FORMÁBA!

Az Avalon Park hitvallása szerint a kényeztetés mindenkinek jár! Ezért álmodtuk meg az Avalon Perfect progra-
mot, ahol elsősorban hölgy vendégeinknek kínálunk egy 7 napos szépítő és mozgással teli feltöltődést. Azokra 
a szépülni vágyókra gondoltunk a program kialakításakor, akik egy hetet úgy tölthetnek el a Resort & SPA-ban, 
hogy a csodás környezetben eltöltött pihenés mellett az egy hét alatt látványos eredményt érnek el. A változa-
tos testedzések és sportolási lehetőségek mellett speciális étrendet, különböző esztétikai kezeléseket kínálunk 
szakértő kollégáink felügyelete mellett. 

Segítünk az életmódváltásban, a program szigorú betartása után pedig energikusabbak, fittebbek, karcsúbbak lesz-
nek vendégeink, mindeközben gyönyörű, természetes környezetben kapcsolódhatnak ki. A program utolsó napján 
sminkes varázsol címlapfotót a jelentkezőkből és 12 képből álló fotósorozat készül profi fotósunk közreműködésével.

Ismert tény, hogy anyukának lenni nehéz, de mindenki megérdemel néhány napot, amikor csak magával törődik. 
Az Avalon Parkban ezt egyszerűen megteheti, érkezzen gyermekével együtt és kapcsolódjon ki úgy, hogy közben 
csemetéje is felhőtlenül szórakozik. Indulás előtt nem kell azon aggódni, mi lesz a gyermekkel ebben a néhány 
napban. A Maya Játszópark, vagy a Resort & SPA játszószobája változatos játékélményt kínál, a nálunk töltött 
idő alatt nem az anyukának kell azzal foglalkoznia, hogy folyamatos játékkal és foglalkozásokkal kösse le a kicsi 
figyelmét. Szakképzett animátor kollégáink felügyelete mellett a gyermekek a legjobb kezekben vannak. 



MIÉRT KÜLÖNLEGES EZ A PROGRAM, AMIT CSAK AZ AVALON KÍNÁL?
KÜLÖNLEGES, DIÉTÁS ÉTREND

Olyan speciális, szénhidrátcsökkentett, egészéges étrendet követnek a jelentkezők, amit személyesen
Kocsis Alexandra IFBB Bikini Fitness Modell, Arnold Classsic USA győztes alakított ki. Szandi életének szerves
részévé vált a mozgás és az egészséges életmód követése, versenyzői karrierje alatt szerzett tapasztalatait jelenleg 
úgy kamatoztatja, hogy másoknak is segít megtalálni az utat az egészség és a jó közérzet felé. Szandi a versenyeire 
való felkészülés alatt már saját bőrén tapasztalhatta, hogy mi a leghatékonyabb módja a súlycsökkenés és a kívánt
alak elérésének. Mindezek alapján változatos, mégis egészséges menüsort állított össze minden étkezéshez.
Az Avalon Ristorante séfjeinek pedig semmi nem jelent akadályt, ezeket az ételeket is  garantáltan
ízletesen készítik el.
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KOCSIS ALEXANDRA
IFBB Bikini Fitness Modell, 
Arnold Classsic USA győztes
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SZEMÉLYRE SZABOTT FIGYELEM

Életmód-tanácsadó és személyi edző kollégánk minden nap kizárólag arra figyel, hogy a programra jelentkező 
vendégekkel foglalkozzon és testileg-lelkileg egyaránt segítse a Resortban töltött aktív napokat. A személyre 
szabott állapotfelmérés után indul a közös mozgás és sportolás a parkban és a környező Bükkben. Változatos 
tervet készítettünk a csinosodni vágyóknak, a túrázás, a kerékpározás, a jógázás, a kardió edzések, a kettlebell és 
a TRX is szerves részét képezik az edzésprogramnak. Kizárólag kis létszámú csoportokat indítunk, hogy mindig 
a középpontban érezhesse magát!



SZÉPÍTŐ KEZELÉSEK

Az LPG kezelés, a lézerfogyasztó és kavitációs zsírbontás a kényes testrészeken segít eltüntetni a nem kívánt na-
rancsbőrt és a zsírbontó hatásuknak köszönhetően megszabadulhatunk a felesleges centiktől is.  Az Avalon SPA 
masszőrei által egy kellemes fehér iszap kezelésen is részt vehetnek vendégeink, de a világhírű kollagénes !QMS 
kezelés is a program része, mely tűszúrás és fájdalom nélkül segíti elő az arc és nyak környékének feszesedését, 
megfiatalodását.
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DEZSŐFFY ISTVÁN
wellness vezető
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WELLNESS ÉS FELTÖLTŐDÉS

A szépség programunk megálmodásakor arra is figyeltünk, hogy a Resortban töltött napok alatt pihenni is legyen
lehetőség és feltöltődve térhessenek haza. Kellemes szaunaszeánszokkal, vízipipázással és wellnesszezéssel
vezethetik le a nap fáradalmait, az utolsó estén pedig egy közös bulival zárják a programot a résztvevők.



ANIMÁTOR FELÜGYELET

A Resortban töltött napok alatt – amennyiben vendégünk gyermek(ei)vel érkezik –animátor kollégák vigyáznak 
a gyerekekre. A Maya Játszóparkban vagy a Resort játszószobájában egy igazi paradicsomban szórakozhatnak a 
kicsik, mindezt úgy, hogy végig tudhatja, jó kezekben van gyermeke.
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FOTÓSOROZAT

Mindenki szeretné magát modellként kipróbálni legalább egyszer az életben és azt érezni Ő a legszebb. Itt a 
lehetőség és a remek alkalom! Sminkes segítségével még gyönyörűbbé varázsoljuk vendégeinket, profi fotósunk 
pedig a legjobb képeket készíti el a medence partján és a csodálatos Avalon Parkban. 

A 12 fotóból álló album örök emlék lesz, de párjának is igazi meglepetés!



NAPRA LEBONTOTT RÉSZLETES PROGRAMISMERTETŐ

1. NAP   PROGRAM LEÍRÁS

14.00-16.00 Szobák elfoglalás, becsekkolás Az Avalon Park és Resort & SPA megismerése.

16.30-18.00 Az Avalon Park kollégáinak
 bemutatkozása, ismerkedés,

állapotfelmérés, nyilatkozatok aláírása

18.00-19.00 Vacsora az Avalon Ristorantéban

Pihenő / szabadprogram Pihenés, vagy az Avalon Park nagyszerű
 szolgáltatásainak kipróbálása.

20.30- Eukaliptuszos szaunaszeánsz
 15-20 percben

A szaunázás élettani hatása:
A forró száraz levegő előnye, hogy a baktériumok elpusztul-
nak, a vírusokkal együtt. A test a forróság hatására egyfajta
lázas állapotba kerül.A különlegessége az, hogy az erek 
kitágulnak, elkezdődik a verejtékezés,azonban ekkor nem 
csökken a test hőmérséklete. Az így felfokozott vérellátás 
következtében gyorsulnak az anyagcsere folyamatok, a 
méreganyagok kiválasztódása, és a kitágult pórusokon át 
több salakanyag távozik. Fokozódik a mirigyrendszerek 
működése, és az öngyógyító képesség is nő.



2. NAP   PROGRAM LEÍRÁS

8.00-9.00 Reggeli

11.30-12.00 Pihenő / szabadprogram

13.00-16.00 Reggeli harmat - Fehér iszap kezelés
 90 percben

Fehér iszap és bors használatával történő masszázs,
kiváló a cellulit legyőzésére és az arc 

rugalmasságának megőrzésére.

15.30-tól Uzsonna

10.00-11.30 TRX, kettlebell, köredzés
 és ezek lényegének bemutatása

Intenzív edzés napjaink egyik legnépszerőbb
 sporteszközeinek használatával.

Tízórai

12.00-13.00 Ebéd az Avalon Ristorantéban

16.00-17.30 Funkcionális köredzés A mindennapi életben alkalmazott mozgásminták alapján 
összeállított feladatsor, mely során több állomáson végez-
nek feladatokat a vendégek rotációban. Egyszerű gyakor-
latsorok, főleg légzőgyakorlatokból, nyújtásból, mérsékelt 

intenzitású feladatok elvégzéséből áll.

18.00-19.00 Vacsora az Avalon Ristorantéban

20.00- Wellness, tea- és vizipipa szeánsz A köredzés utáni fáradalmak kipihenése
 könnyed wellness programokkal.



3. NAP   PROGRAM LEÍRÁS

8.00-9.00 Reggeli

13.00-14.00 Ebéd az Avalon Ristorantéban

15.30-tól Uzsonna

16.00-17.30 Core Cardio Ballance

9.30-12.30 Gyalogtúra a közelben, közben tízórai Ismerkedés a tereppel, a vasárnapi 
teljesítménytúra előkészítése.

14.00-15.30 Pihenő/ szabadprogram

18.00-19.00 Vacsora az Avalon Ristorantéban

Core izmok edzése, egyensúly fejlesztés.

20.30- Szaunaszeánsz 15 - 20 percben Sörös szaunaprogram: Habár a forró levegőben igazán jól 
esne egy pohár hideg sör, de most nem a vendégek hasába, 
hanem a szauna izzó kövére kerül a vízzel elegyített sör,
ami pillanatok alatt a frissen sült cipó illatával árasztja
el a levegőt, ez keveredik a maláta- és árpaillattal, miköz-
ben „sivatagi szélhez” hasonló forró levegővel hevíti a ven-
dégeket. A sörös párán keresztül a sörben lévő B-vitamin
a kitágult pórusokon keresztül könnyen szívódik, ugyanak-
kor D vitaminhoz juttatja a szervezetet. 



4. NAP     PROGRAM LEÍRÁS

8.00-9.00 Reggeli

9.00-11.00 Szépítő kezelések 
( LPG 35 percben,

 lézerfogyasztó 30 percben,
 kavitációs zsírbontás 15 percben,

 amplifitnesz 20 percben)
 közben a kezelés alatt éppen nem álló 
vendégeknek SMR henger gyakrolatok 

bemutatása, megtanítása 

LPG - rádiófrekvenciális testkezelés, a vákuumhatás és 
annak időbeli változása során létrejövő pulzálás és masz-
szírozás hatására a teljes nyirokkeringés, és a vérkeringés
egyaránt javul. Rendkívül előnyös élettani hatásokat 
gyakorol a sejtek és szövetek megjavult anyagcsere folya-
matain keresztül, mely nagymértékben hozzájárul a felhal-
mozódott zsírok gyorsabb lebontásához és az egészséges 
kötőszövet eléréséhez a szervezetben. Lézerfogyasztó és 
kavitációs zsírbontás -  A kavitáció a mélyebb, izomkörnyé-
ki zsírszövetet célozza, míg a lézeres kezelés a bőrközeli 
puha zsírt. A két technológia tökéletesen kiegészíti egy-
mást.Ampilifitnesz - a MET-áram előnyeire építő innovatív 
AmpliTrain technológia segítségével aktiválhatjuk a teljes 
izomzatot, vagy egyes kiválasztott izomcsoportokat. Haté-
kony, tartós eredményt hozó, csak a saját testmintázatot 
használó edzési módszer speciális öltözékben.

11.00-12.30 Kerékpártúra, útközben tízórai Hagyományos kerékpárokkal, elektromos rásegítés nélkül.

13.00-14.00 Ebéd

14.00-15.30 Pihenő / szabadprogram

15.30- Uzsonna

16.00-17.30 Cardio HIT + streching Kardió edzés az erőnlét fejlesztésére.



5. NAP     PROGRAM LEÍRÁS

8.00-9.00 Reggeli

14.00-15.00 Ebéd az Avalon Ristorantéban

16.00-17.00 BodyART / Jóga

17.00-18.00 Gokartozás
 a HELL Kart & Event Centerben

9.30-14.00 Intenzív túra, közben nagyobb tízórai Intenzív túrázás a Bükk erdejében.

15.00-16.00 Pihenő / szabadprogram

18.00-19.00 Vacsora az Avalon Ristorantéban

Adrenalindús szórakozás Európa egyik legmodernebb 
elektromos gokart pályáján.

19.00-20.30 Közös főzés az Avalon Ristorante
 Séfjével - Gáborral

A főzés során megismerkedhetnek az egészséges ételek
elkészítésével. A program Termomix gépeken valósul meg.

Rövid, de intenzív és pörgős kardió edzés

20.30- Szaunaszeánsz 15 - 20 percben Pálinkás szauna szeánsz. Az alkohol aromája a meleg leve-
gőben kellemesen ellazít.



6. NAP     PROGRAM LEÍRÁS

8.00-9.00 Reggeli

13.30-14.30 Ebéd az Avalon Ristorantéban

18.00-19.00 Vacsora az Avalon Ristorantéban

11.00-13.00 Hejőparti futás és primal move edzés, 
közben tízórai

Futás és koordináció fejlesztő gyakorlatok.

15.00-18.00 Oxigén terápiás !QMS kezelés
 2 csoportban

19.00-21.00 Oxigén terápiás !QMS kezelés, 
2.csoport

21.00- Záróbuli, közös szórakozás Az együtt töltött napokat egy fergeteges medencés partival 
zárjuk.

A kollagénes, hialuronsavas kezelést 95%-os
 oxygenboost-tal egészítjük ki, mellyel nagymértékben
 elősegítjük a bőr regenerálódását,feszesít és hidratál.



7. NAP     PROGRAM LEÍRÁS

8.00-9.00 Reggeli

11.00- Kicsekkolás, hazautazás

9.00-11.00 Fotózás Profi fotós által portréképek készítése, fotóalbum átadása 
emlékbe az itt töltött napokról.



Mozgás, sportolás, szépítő kezelések és pihenés jellemzi ezt a hét feledhetetlen
 és élményekkel teli napot. Ha arra vágyik, hogy megszabaduljon néhány

 kilótól, miközben szép helyen, jó társaságban van, tartson velünk 
és profi csapatunkkal, segítünk elindulni a helyes úton!

A fogyást csak úgy tudjuk garantálni, ha betartja a program összes pontját, az étrendnek 
megfelelően táplálkozik és a sportos programokat is maximális erőbedobással teljesíti!

Szeretettel várjuk akár az egész családjával együtt!





avalon resort & spa
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