
 
 

 

 

O pivních lázních 

O tom, že pivo jako přísada do koupele má našemu tělu skutečně čím prospět, věděli svoje už staří Egypťané; v 

Evropě se do kádě s pivem nořily i hlavy pomazané (v 16. století například bavorský vévoda Vilém IV.), a také naše 

babičky a prababičky dobře věděly, že pivovarské kvasnice čistí a omlazují pleť. Blahodárné účinky piva, které 

neproteče hrdlem, ostatně potvrzují i ti lékaři, kteří jinak před jeho nemírnou konzumací varují. 

 

Pivní lázně – informace 

Informace k pivním lázním: 

Pivní koupele byly pro své omlazující a regenerační účinky známy již ve starověku. Díky obsahu vitamínů B, chmelu 

a obilnému extraktu napomůže relaxační pivní lázeň ke zklidnění a regeneraci pokožky. Pivní koupele jsou 

výborné na pleť, harmonizují funkce organizmu, přinášejí duševní odpočinek, relaxaci. 

Použití pivovarských kvasnic dodává našemu tělu vitamíny B, sacharidy, proteiny a přispívá tak k  celkové 

regeneraci pokožky. V teplé vodě se uvolňují kožní póry a dochází k vyplavování škodlivých látek z těla. Pití piva 

během pivní koupele pomáhá střevní mikroflóře.  

V našich pivních lázní používáme produkty z našeho vlastního SAFARI PIVOVARU. 

 

Léčivé účinky pivních lázní: 

- zlepšují imunitní systém 

- zvláčnění a regenerace pokožky 

- pozitivní vliv při léčbě lupénky, akné či celulitidy 

- ozdravný účinek na vlasy a pleť 

- uvolňuje svaly, prohřívá klouby 

- snižuje stres 

- detoxikace organismu – odplavení škodlivých látek z těla 

- kombinace pivních kvasnic s různými bylinkami má omlazující účinky 

 

Průběh pivní koupele: 

 

- průběh koupele v rehabilitační vaně s teplotou v rozmezí 35°–40°C, důležitou složkou jsou živé kultury 

pivovarských kvasnic. Pivní kvasnice přispívají ke zvláčnění a regeneraci pokožky. 

- Po absolvování koupele následuje odpočinek většinou na speciálně připraveném lůžku a v zábalu do 

prostěradla a deky. Doba odpočinku trvá od 20–60 minut. Při této fázi dochází k uklidnění a harmonizaci 

organizmu. Prohřátý organismus dokončuje fázi pocení, srdeční činnost se zklidňuje, pozvolna klesá krevní 

tlak, uvolňují se svaly a obnovuje tělesná energie. Očištěná, omlazená pokožka přijímá účinné látky, které po 

koupeli na kůži ulpěly a postupně se do ní vstřebávají skrze póry. 

- Vzhledem k vysoké teplotě koupele je třeba dbát i na pravidelný přísun tekutin. Proto je u vany instalována 

vlastní pípa, ze které si klient sám točí pivo. 

- Po fázi odpočinku se osprchujte vlažnou vodou a vyhněte se používání šamponu či mýdla. 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu – poznejte blahodárné účinky piva na vlastní kůži! 

 

 

 


