Klasická masáž, která Vám uleví od bolesti

30 minut

250,- Kč

Klasická masáž – celá záda + šíje + rašelinový zábal

45 minut

350,- Kč

Masáž horních a dolních končetin

40 minut

280,- Kč

Celková klasická masáž

60 minut

500,- Kč

Lávové kameny + masáž zad a šíje

45 minut

370,- Kč

Rašelinový zábal (možnost na dvě části těla)

20 minut

100,- Kč

Dornova metoda I. a II.: má regenerační účinky na páteř, vyrovnává délku končetin a
upravuje statiku těla. Je vhodná pro všechny věkové kategorie.

60 minut

700,- Kč

Breussova masáž (vhodná k Dornově metodě): je jemná energetická masáž s
regeneračními účinky na páteř. Vyživuje ploténky, zlepšuje prokrvení, výživu i
okysličení jednotlivých obratlů.

30 minut

290,- Kč

Manuální lymfatická masáž obličeje a krku

90 minut

650,- Kč

Lymfatická masáž obličeje a krku

35 minut

250,- Kč

Lávové kameny masáž celého těla (hot stones): má vysoký terapeutický a relaxační
účinek. Stimuluje krevní oběh a lymfatický systém, dále hluboce relaxuje,
harmonizuje, prohřívá celé tělo a také pomáhá k detoxikaci organismu. Tělo se
opravdu dokonale uvolní, mysl se zbaví stresu i napětí. Klient se cítí jako
znovuzrozený.

90 minut

620,- Kč

Manuální lifting obličeje + lávové kameny (závěrečný teplý i studený kámen): je
velmi jemná technika, šetrná k pokožce, doprovází ji příjemný pocit hluboké relaxace a
vnitřní pohody. Dokáže bez pomocí skalpelu výrazně omladit obličej. Navíc masáž
obličeje lávovými kameny má vynikající účinky v omlazení a regeneraci pleti obličeje.
Povzbuzuje lymfatický systém a uvolňuje svaly v oblasti tváří, krku a dekoltu.

60 minut

400,- Kč

Medová masáž: je účinná detoxikační metoda, která pomáhá při stresu, napětí,
nezdravém životním stylu, chronických nemocech, únavě a vyčerpání.

45 minut

400,- Kč

Anticelulitidní masáž (možnost při zábalu doplatit masáž obličeje za 120,- Kč):
masážními hmaty a ozónem se uvolní tukové buňky, zlepší se podkožní metabolismus,
krevní oběh a zrychlí se odtok toxických látek z těla. Má výborné výsledky nejen v
60 min + 20 min zábal
samotném vyhlazení celulitidy, ale také ve formování postavy, ve zlepšení kvality
pokožky, v povzbuzení lymfatického systému a v odstranění únavy nohou.

450,- Kč

Tejpy

20,- Kč
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