MASSAGE MENU
Švédská masáž
Slouží k navození dokonalého uvolnění svalů, napomáhá lepšímu krevnímu
oběhu a podporuje regenerační schopnost celého těla. Různé typy masážních
hmatů se zaměřují na konkrétní části těla nebo řeší tělo jako celek. Terapeut vyhoví vašim požadavkům - zaměří se na záda, nohy, chodidla, ruce, obličej, hlavu
či šíji.
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Jemnější forma švédské masáže vás hýčká příjemným tlakem, jemnějším prove- 60 min
dením hmatů. Zaměřujeme na práci s energií těla a úžasného pocitu plynulého
průběhu masáže. Při masáži si sami můžete určit, které části těla chcete věnovat 90 min
zvýšenou péči, kde cítíte nejvíce nahromaděného stresu.
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Antistresová relaxační masáž
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Hloubková masáž zad a šíje – Kancelářská masáž
Speciální kombinace tahů a hmatů, které uleví napětí v oblasti zad, šíje, ramenních svalů, bederní páteře a v delší variantě i horních končetin. Kancelářská
masáž je vhodná pro všechny, kteří mají sedavé zaměstnání. Po domluvě s terapeutem lze zvolit i techniku částečně bez použití olejů.
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Havajská masáž Lomi Lomi
Havajská masáž je kouzelným smyslovým zážitkem. Masážní technika spočívá
v plynulých, rytmických pohybech pomocí prstů, dlaní, předloktí i loktů. Může
připomínat pocit jemných vln pohybujících se po celém těle. Tato masáž
odstraňuje velké množství fyzických i energetických blokád a dochází při ní k
harmonizaci organismu.

Masáž lávovými kameny
Poznejte kouzlo luxusní masáže horkými lávovými kameny, které dokonale
prohřejí tělo a dostanou Vás do absolutní relaxace. Lávové kameny, nahřívané
ve vodní lázni, pomáhají při masáži odstranit blokace a rozproudit energii ve
Vašem těle. Ještě dlouho po masáži budete cítit blahodárné teplo. Ke zvýšení
efektu se při masáži používají exotické vonné oleje, které umocní kouzlo masáže.

Luxusní aroma masáž „Mozaika“
Mimořádná aromaterapeutická masáž sestavena na míru vašemu tělu a
potřebám. Jedná se o kombinaci těch nejlepších technik a hmatů, co vám
může náš terapeut/terapeutka nabídnout. Součástí procedury je také uvolňující 30 min. masáž chodidel. Nezapomenutelný zážitek pro vaše smysly, kdy jsou
využívány kromě teplých olejů a aromaterapie také např. hedvábné šátky pro
senzuální požitek. Rozmazlete se luxusem a výjimečností.
* Uvedené ceny jsou včetně DPH

