nabídka
masáží

Relaxační / zdravotní masáž
Masáž, která uvolní Vaše svaly a klouby,
je určena pro odpočinek a regeneraci celého těla a také mysli.
55 min. _ záda a šíje
85 min. _ záda, šíje, nohy a třezalkový zábal na regeneraci meziobratlových plotének

Baňkování / zdravotní masáž
Tradiční čínská masáž baňkami v kombinaci se zdravotní masáží uvolní zatuhlé svaly do hloubky,
dokáže stimulovat činnost vnitřních orgánů.
55 min. _ záda a šíje

Hawaii masáž
Tradiční Hawaii masáž, která při práci předloktí uvolní Vaše zatuhlé svaly,
stimuluje krevní oběh, hluboce harmonizuje a relaxuje.
55 min. _ tělo zezadu
85 min. _ tělo zezadu i zepředu

Lymfatická manuální masáž
Masáž, která rozproudí mízu a díky ní v těle zmizí otoky,
je velmi účinná v boji s celulitidou a především posílí Vaši imunitu.
85 min. _ otevření lymfy, ruce, břicho, nohy zezadu i zepředu

Aroma masáž
Uvolňující masáž s účinky éterických olejů, která Vás zbaví stresu, napětí i bolesti hlavy.
55 min. _ šíje, záda
85 min. _ šíje, záda, nohy

Měkké techniky uvolnění svalů
Masáž, která účinně pracuje s měkkými tkáněmi jako je kůže, podkoží, svaly a fascie.
25 min._ šíje, záda

Hot stones masáž
Masáž lávovými kameny odvede z těla negativní energii,
akumuluji teplo a úžasně prohřívají organismus.
55 min. _ šíje, záda
85 min. _ šíje, záda, nohy

Těhotenská masáž
Masáž podporuje zdravý průběhu těhotenství a vnímání těla v jiném stavu.
55 min. _ šíje, záda, nohy

Reflexní masáž chodidel
Masáž pracující s reflexními body na zlepšení činnosti vnitřních orgánů.
55 min. _ chodidla, nárty

Psychosomatická energetická masáž
Pomocí této masáže lze odbourat psychické bloky a iniciovat léčebné procesy těla.
55 min. _ celé tělo zepředu

Psychosomatická masáž
Masáž je očistná procedura pro pohodu těla i ducha.
85 min. _ celé tělo zezadu

Anticelulitidní masáž
Masáž stehen a hýždí zaměřená na prokrvení problémových partii.
55 min. _ hýždě, stehna, zábal

Tejpování
Terapie bolesti pohybového aparátu, jizev a otoků, pomoci aplikace tejpovacích pásek.

SM systém
SM systém je metoda založena na aktivním cvičení s elastickým lanem,
kdy cílem cvičení je léčit a regenerovat meziobratlové ploténky celé páteře.
55 min. _ individuální cvičení s klientem

