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MARIENBAD COSMETICS

Přírodní kosmetika z Mariánských Lázní je vyvinuta na bázi raše-
linového extraktu. Rašelina je léčebný prostředek, který se hojně 
využívá v lázeňství. Aplikace rašelinového extraktu je v kosmetice 
nová, ale díky lékařům se znalostmi balneologie je účinek efek-
tivní. 
Tisíce let příroda v rašeliništích, v ekologicky čistém prostředí 
v blízkosti Mariánských Lázní, ukládala minerální látky plné 
energie. Tyto látky díky optimální koncentraci v krému regene-
rují a upravují pokožku a mají blahodárné účinky i na podkožní 
tkáně. 
Optimální kombinace látek obsažených v krému zvyšuje odol-
nost pokožky proti negativním vnějším vlivům.
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MARIENBAD COSMETICS

The natural cosmetic products from Mariánské Lázně were 
developed on the basis of the peat extract. Peat is a curative 
agents used widely in spa care. The use of the peat extract in 
cosmetics is a rather recent development but the knowledge of 
the doctors experienced in balneology makes it very effective.
The nature kept depositing mineral substances full of energy in 
the environmentally clean area near Mariánské Lázně for thou-
sands of years. These minerals, due to their optimum concen-
tration in the cream, regenerate and adjust the skin and are 
beneficial for the subcutaneous tissues as well.
The optimum combination of substances contained in the 
cream increase the ability of the skin to resist the negative ef-
fects of the outside environment.
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Mariánské Lázně, nejmladší západočeské lázně, se vyznačují 
krásou prostředí v každém ročním období. Údolí, v němž jsou 
položeny, je otevřeno na jih a chráněno zalesněnými vrchy 
z ostatních stran. Nadmořská výška 630 metrů, čistý vzduch, klid 
prostředí a blahodárné ticho okolních lesů vytvářejí společně 
lázeňský charakter Mariánských Lázní.
V Mariánských Lázních vyvěrá 40 léčivých pramenů, které jsou 
s vysoce rozvinutou balneologií strůjcem nevídaného rozvoje lá-
zeňského města. Od roku 1808 jsou Mariánské Lázně vyhlášeny 
veřejnými lázněmi. Staly se světoznámým a velmi vyhledávaným 
lázeňským místem. Mezi nejvýznamnější návštěvníky patřili J. W. 
Goethe, M. Twain, N. V. Gogol, J. Strauss, F. Chopin, R. Wagner, 
T. A. Edison, z českých umělců A. Dvořák, E. Destinnová a mnoho 
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dalších významných osobností a slavných umělců z celého svě-
ta. K nejčastějším hostům patřil anglický král Edward VII., který po-
býval v Mariánských Lázních celkem 9x (v letech 1897 – 1909).

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Mariánské Lázně, the youngest of the Western Bohemia spas, is 
noted for its beauty in all seasons. It lies in a valley opening south 
and it is protected on the other sides by forested hills. Its eleva-
tion of 630 m above sea level, clean air, calm environment and 
the beneficent quiet of the surrounding forests create a special 
atmosphere so characteristic of Mariánské Lázně.
There are 40 curative springs in Mariánské Lázně. They, and the 

en highly developed balneology, are the reason for an unusual 
growth of the spa town. Mariánské Lázně has been a famous 
public spa since 1808.
Mariánské Lázně became a famous and popular spa town. 
J. W. Goethe, M. Twain, N. V. Gogol, J. Strauss, F. Chopin, R. Wag-
ner, T. A. Edison were all among its most famous visitors, as well 
as the Czech artists A. Dvořák, E. Destinová and a number of 
other famous people and artists from all over the world. One of 
the most frequent visitors was the English king Edward VII, who 
spent time in Mariánské Lázně 9 times (in 1897 – 1909).





LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a.s.

     
Je pro nás potěšením, že Vám, v rámci nového produktu naší fir-
my, kosmetiky Marienbad Cosmetics, můžeme představit i nabíd-
ku naší společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., která ve 
své činnosti navazuje na dlouholetou tradici lázeňské péče v lo-
kalitě Mariánských Lázní. Při léčbe jsou využívány ojedinělé místní 
přírodní léčivé zdroje a výborné klimatické podmínky.
V našich lázeňských zařízeních léčíme nemoci pohybového 
ústrojí, ledvin, močových cest, metabolická onemocnění, nemo-
ci dýchacího ústrojí, gynekologické, onkologické nemoci, hyper-
tenze, ischemickou chorobu srdeční, poruchy potence apod.
Pro Vaši spokojenost a splnění Vašich požadavků máme k dispo-
zici širokou nabídku lázeňských hotelů se službami vysoké úrovně, 
kvalitním stravovacím programem dle nejnovějších trendů život-
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ního stylu, a především profesionální tým hoteliérů, odborných 
lázeňských lékařů a kvalifikovaného zdravotnického personálu. 
Z naší nabídky si můžete vyzkoušet komplexní lázeňskou léčbu 
nebo specificky zaměřený program popřípadě absolvovat rela-
xační pobyt pro prevenci Vašeho zdraví a pro Váš odpočinek.

MARIENBAD KUR & SPA HOTELS

We are pleased to be able to present you with the offer of our 
company, Marienbad Kur & Spa Hotels, along with the new 
product of our company, the Marienbad Cosmetics. Our com-
pany continues in the long tradition of spa care in Mariánské 
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Lázně. The unique natural curative sources and beneficent cli-
mate of the area are used in the treatment. The disorders of the 
locomotive system, kidneys, urine system, metabolism disorders, 
respiratory system problems, gynaecological problems, oncol-
ogy diseases, hypertension, ischemic heart condition and po-
tency problems are treated in our spas.
A number of spa hotels with a high level of quality nutrition pro-
grams based on the most recent trends in the area of life-style 
are available for your satisfaction and meeting of your needs. 
The hotels are staffed with professional hotel employees, and 
the spa treatment is provided by medical specialists and highly 
qualified medical personnel. From our offer, you can choose 
a complex spa treatment or a specifically targeted program, 
or you can take advantage of a relaxation stay which will help 
improve your health and help you to rest.
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