
Cenník jednotlivých masáží

Typ masáže / popis                                    Trvanie     Cena

Klasická masáž                                     30 min.     12 €
(uvoľňuje napätie, regeneruje svaly, posilňuje imunitu)                     45 min.     17 €
                                           75 min.     24 €

Reflexná masáž chodidiel                                45 min.     20 €
(pôsobí preventívne, i ako liečebná metóda)(pôsobí preventívne, i ako liečebná metóda)
Medová detoxikačná masáž                               50 min.     20 €
(oživuje organizmus a obnovuje detoxikačnú schopnosť tela)
Dornova metóda                                    45 min.     20 €
(jemná manuálna terapia, ktorá zlepšuje statiku a držanie tela)
Breussova masáž                                    45 min.     20 €
(regeneruje chrbticu, uvoľňuje telesné i psychické blokády)
BankovanieBankovanie                                      30 min.     15 €
(uvoľnenie svalových spazmov, blokád chrbtice, zmiernenie bolestí, poúrazové stavy...)
Indická antistresová masaž hlavy                             45 min.     20 €
(uvoľňuje napätie a stres)
Body Basic - zoštíhlovacia masáž                              120 min.     40 €
(výborne pôsobí na podkožný tuk, látkovú výmenu, elasticitu
pokožky a celkovo zrýchľuje metabolizmus)
Ušné sviečkyUšné sviečky                                      40 min.       6 €
(využívajú sa na úľavu od bolesti, miernenie zápalov a uvoľňovanie
blokád v tele)
Rašelinový zábal                                    20 min.       8 €
(priaznivo ovplyvňuje obnovu kožných buniek, prekvrvuje a zlepšuje
činnosť svalstva a kĺbok, podporuje rýchlejšie vstrebáavnie krvných výronov,
zlepšuje hojenie kožných ekzémov)
Anticelulitidový zábalAnticelulitidový zábal                                  45 min.     13 €
(napomáha pri formovaní postavy, znižovaní nadváhy a celulitíde)
Celotelový peeling                                   60 min.     18 €
(oslobodzuje póry od odumretých buniek a vyhladzuje štruktúru pokožky)

Masáž lávovými kameňmi
(teplo uvoľňujúce sa z kameňov spolu s pôsobením masáže pomáha uvoľniť svalstvo, zlepšiť metabolizmus, krvný obeh, upokojiť
bolestivé miesta na tele, lepšie uvoľniť svalové spazmy, nabudiť samoliečiace schopnosti organizmu)

Chrbát a krčná chrbticaChrbát a krčná chrbtica                                  60 min.     25 €
Nohy                                         30 min.     15 €
Ruky                                         15 min.       8 €
Celé telo                                        90 min.     40 €

Čokoládová masáž
(procedúra je výborná na vyhladenie a skrášlenie pokožky, celulitídy, získanie dobrej nálady)

Celé telo                                        90 min.     36 €
ČiastočnáČiastočná                                       60 min.     25 €

Masáž - Tokoriki                                    120 min.     60 €
(kozmetické ošetrenie tela horúcimi mušľami je vhodné na celkovú regeneráciu,
zlepšenie koncentrácie a úpravu spánku)
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