
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 intenzívne-
ho tepla - premasírovanie tkaniva a teplo blahodárne pôsobia na hĺbkové uvoľnenie, vyplavia sa odpadové 
látky, zvýši sa prekrvenie.

50 min.
37 €

20 min.
20 €

ŠKORICOVÝ ZÁBAL
Pomáha tvarovať postavu a ničiť celulitídu, prekrvuje pokožku, podporuje látkovú výmenu a vďaka  tomu 
odburáva tuk a odvádza prebytočnú vodu. Tento zábal napomáha detoxikácii a uľavuje pocitu ťažkých nôh.

50 min.
42 €

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.

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 €

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.

20 min.
20 €

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.

50 min.
35 €

20 / 50 min.
25 / 35 €

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
Čokoláda má schopnosť organizmus detoxikovať a chrániť pokožku pred škodlivými voľnými radikálmi. 
Podieľaja sa na stimulácii kolagénu a elastínu, ktoré sú zárukou peknej a mladej pleti. Kakaovník v sebe 
obsahuje vitamíny, minerálne soli, železo, vápnik, magnézium a fosfor. Na začiatku tejto procedúry sa 
odstránia odumreté bunky pokožky za pomoci celotelového peelingu. V druhej časti sa  jemnými 
masážnymi hmatmi vtiera po celom tele  teplá tmavá čoklada. Na záver procedúry klient odpočíva  v 
čokoládovom zábale.

75 min.
42 €

30 min.
22 €

PARAFÍNOVÝ ZÁBAL
Parafín je druh vosku ktorý obsahuje veľké množstvo minerálov a vitamínov, medzi inými horčík, kremík a 
vo veľkom množstve železo a vitamín E. Vyniká svojou schopnosťou udržať teplo. Tuhne pri teplote 52 až 
62 stupňoch Celzia. Parafín prehrieva, uvoľňuje, zvyšuje krvný obeh a otvára póry. Jeho účinky sú teda 
zdravotné i estetické. Využíva sa pri chorobách pohybového aparátu, u chronickej reumatickej artritídy, pri 
chorobách drobných kĺbov končatín, suchú alebo na popraskanú pokožku na rukách či nohách.

40 min.
30 €

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY
Relaxačná masáž, vďaka ktorej sa uvoľní nahromadené napätie a emócie. Má priaznivé účinky aj proti 
únave, nespavosti a podporuje rast a kvalitu vlasov. Masáž sa robí s teplým kokosovým olejom ktorý má 
antibakteriálne a liečivé účinky, jeho zvlhčujúce vlastnosti stimulujú krvný obeh.


