
ŠPECIÁLNE MASÁŽE

MASÁŽE

MEDOVÁ DETOXIKAČNÁ MASÁŽ
Med je sladký a zdravý. Na vašej pokožke ale hlavne v hlbších tkanivách účinne odbúra nahromadené 
odpadné látky, tkanivo uvoľní, prekrví, dodá mu z medu potrebné výživné látky.

BANKOVANIE
Jediná podtlaková masáž. Bankovaním sa koža a podkožné tkanivo prekrvia, uvoľnia, prehrejú. Prudkým 
prekrvením sa dosiahne zvýšenie látkovej výmeny, čo blahodarne pôsobí na zregenerovanie masírovaných 
tkanív.

AROMATERAPIA
Je veľmi jemná relaxačná masáž celého tela spojená s liečivými účinkami éterických olejov. Vďaka použitiu 
kvalitných éterických olejov posunieme manuálne účinky masážnych technik ešte o stupeň vyššie.

MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMEŇMI
jedna z najvyhľadávanejších procedúr ideálna tesne pred spaním. Je to kombinácia masáže a intenzívneho 
tepla - premasírovanie tkaniva a teplo blahodárne pôsobia na hĺbkové uvoľnenie, vyplavia sa odpadové látky, 
zvýši sa prekrvenie.

50 min.
37 €

20 min.
20 €

50 min.
40 €

50 min.
39 €

KLASICKÁ MASÁŽ
Množstvo cielených masérskych hmatov zabezpečí prehriatie masírovaného tkaniva, zníženie citlivosti na 
bolesť, zvýšenie prekrvenia, odstránenie vrchnej odumretej vrstvy pokožky, vyplavovanie odpadných 
látok. Masáž pôsobí aj na psychiku - po masáži sa klient cíti spokojný, uvoľnený, odpočinutý. Na masáž sa 
používa kvalitný masérsky olej.

RELAXAČNÁ MASÁŽ
Ideálna masáž pre klientov, ktorí si chcú odpočinúť a prípadne aj zdriemnuť. Pri tejto masáži sa používa 
minimum silných masérskych hmatov. Účinok masáže je hlavne na upokojenie mysle a duše. Pohyby sú 
jemné, pomalé, rytmické.

MASÁŽ CHODIDIEL
Pre vaše unavené chodidlá. V rukách maséra si vaše nohy oddýchnu ako už dávno nie. Uvoľnenie stuhnutých 
tkanív vám spôsobí úľavu a relax.

MASÁŽ TVÁRE A DEKOLTU
Nie len pre ženy! Aj muži si ju vedia vychutnať. Vaša tvár, krk a dekolt sú každý deň vystavené vetru, chladu, 
zmene teplôt. Jemné hmaty maximálne uvoľnia napätie a prinesú pokoj nie len na tvári, ale aj na duši.

20 min.
20 €

20 min.
20 €

50 min.
35 €

20 / 50 min.
25 / 35 €


