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RELAXAČNÁ AROMATICKÁ
MASÁŽ + ZÁBAL

KLASICKÁ MASÁŽ
Klasická masáž patrí medzi tradičné spôsoby
vykonávania masáží. Prináša človeku celkové
fyzické uvoľnenie a psychickú vyrovnanosť.
chrbát
chrbát + nohy
celé telo

20 min
30 min
60 min

19 €
29 €
45 €

Športová masáž je druh klasickej masáže,
ktorý je špeciálne prispôsobený pre športovcov
alebo pre osoby, ktoré podávajú náročné
fyzické výkony.
nohy			
celé telo 		

20 min
40 min

Relaxačná aromatická masáž je upokojujúcou
masážou pomocou relaxačných olejov.
Uvoľní vaše telo aj myseľ a vy sa budete cítiť
znovuzrodení.

Forma špeciálnej reflexnej terapie, pri ktorej
sa liečebný zásah vykonáva predovšetkým
cestou nervových spojov a zakončení, v
oblasti zvolených reflexných oblúkov.

chrbát + šija		
celé telo		

chodidlá		
chodidlá		

30 min
60 min

35 €
55 €

INDICKÁ MASÁŽ
„ANTISTRESS“

ŠPORTOVÁ MASÁŽ

21 €
31 €

HAVAJSKÁ MASÁŽ
„LOMI LOMI“

Indická antistresová masáž hlavy uvoľňuje
napätie, stres a má priaznivé účinky proti
únave a nespavosti.

masáž hlavy 		

20 min

19 €

MASÁŽ „ČOKOLÁDOVÉ
POHLADENIE“

celé telo		
celé telo		

chrbát			
celé telo		

ANTICELULITÍDOVÁ MASÁŽ
„PRETTY WOMAN“

19 €
29 €

30 min
60 min

Terapia a masáž s horúcimi kameňmi z lávy
dokonale prehrieva celé telo a vyrovnáva jeho
energie. Uvoľňuje telo a myseľ, harmonizuje ho a
vhodne stimuluje krvný obeh a lymfatický systém.
chrbát			
celé telo		

30 min
60 min

35 €
55 €

PEELINGOVÁ MASÁŽ
„ZNOVUZRODENIE“

Luxusná masáž so skrášľujúcim a detoxikačným
účinkom, ktorá pohladí vaše zmysly. Masáž
pozostáva z niekoľkých krokov - masáž olejom
a kávový peeling.

31 €
49 €

20 min
30 min

HORÚCE LÁVOVÉ KAMENE
„LAVA STONES“

Pri havajskej masáži dochádza k harmonizácii
tela a duše. Stimuluje krvný obeh a lymfatický
systém, detoxikuje a odstraňuje bolesť, únavu
a napätie.
30 min
60 min

REFLEXNÁ MASÁŽ
CHODIDIEL „TERAPIA NÔH“

35 €
55 €

KOMBINOVANÁ MASÁŽ

Peelingová masáž čistí, regeneruje pokožku a
poskytne telu dokonalé uvoľnenie. Odstraňuje
stres a napätie, harmonizuje psychiku a
hormonálny systém. Výber rôznych druhov
peelingov.
celé telo		
celé telo + zábal		

30 min
60 min

35 €
58 €

MEDOVÁ DETOXIKAČNÁ
MASÁŽ „SLADKÝ RELAX“

Masáž zameraná na dolné končatiny - stehná,
zadok s prvkami jemných a mäkkých techník s
použitím princípov a zásad drenáže lymfatického
systému. Masáž so zábalom prehrieva tkanivo
až do hĺbky, osviežuje, prekrvuje pokožku.

Diagnostická kombinovaná masáž celého tela
podľa vlastného výberu a odporúčania maséra.
Diagnostika chrbta a zvolenie správneho
druhu masáže (peeling, lávové kamene, zábal
alebo klasická masáž + lávové kamene)

Masáž včelím medom čistí póry a dôkladne
prekrvuje pokožku. Liečivá sila včelieho
medu pôsobí priamo na reflexné zóny chrbta
a dochádza tak k stimulovaniu činnosti
všetkých orgánov tela.

nohy			
nohy + zábal		

celé telo 		

chrbát			
chrbát + zábal		

30min
60min

35 €
55 €

60 min

58 €

30 min
60 min

19 €
39 €

