
MASSZÁZS AJÁNLATUNK

KÉNYEZTETŐ MASSZÁZSOK

MELEG KÓKUSZOLAJOS TELJES TESTMASSZÁZS   50 PERC 14900 FT
Regenerálja, feszesebbé teszi a bőrt. A kókuszolaj sok ásványi anyaggal és vitaminnal rendelkezik.  
Magnézium, kalcium, vas, szelén, foszfor, C-, E-, B vitaminok.

SHEA VAJAS BŐRTÁPLÁLÓ MASSZÁZS  50 PERC 14900 FT
Hidratáló és regeneráló hatású. A bőrt finomabbá teszi. Lágyítja a ráncokat, Csökkenti a bőrirritációt és a pattanásokat.

CSOKOLÁDÉS ÁLOM MASSZÁZS   50 PERC 14900 FT
Test és lélek egyaránt megszabadul a feszültségtől. Hidratálja és fiatalítja a bőrt. Boldogsághormonok szabadulnak fel.

AROMA RELAX MASSZÁZS 50 PERC 14900 FT
Nyugtató svédmasszázs. Az ellazulás mellett a bőr teljes ápolást kap. Közérzetjavító hatású.

APHRODITE MASSZÁZS  25 PERC 7900 FT
Kényeztető, nyugtató masszázs. Gyümölcs alapú krém, vitaminokban gazdag, a bőr rugalmas és táplált lesz.

MELEG KÓKUSZOLAJOS HÁTMASSZÁZS  25 PERC 7900 FT
Regenerálja, feszesebbé teszi a bőrt. A kókuszolaj sok ásványi anyaggal és vitaminnal rendelkezik. Magnézium, kalcium, vas, szelén, 
foszfor, C-, E-, B vitaminok.

ARC ÉS DEKOLTÁZS  25 PERC 7900 FT
Nyugtató hatású, oldja az idegrendszeri feszültséget. Fájdalomcsillapító, bőrfiatalító, feltöltő és ránc kisimító hatása van.

RELAXÁCIÓS FEJMASSZÁZS   25 PERC 7200 FT
Relaxációs pontokon keresztül történő érintő mozdulatokkal fokozódik a vérkeringés. Az oxigénellátás friss állapotot eredményez.

GYERMEKMASSZÁZS (ISKOLÁS KORTÓL) 25 PERC 7500 FT
Lazító, nyugtató hatású illatos masszázs (csoki/eper illat). Jótékony hatással van a szervezetre, szellemi 
és fizikai kiegyensúlyozottságot eredményez. 



MASSZÁZS AJÁNLATUNK

ENERGIZÁLÓ MASSZÁZSOK

TRADICIONÁLIS THAI MASSZÁZS 60 PERC 17500 FT
Száraz masszázs. Masszőr a kezét, könyökét, lábát és térdét  használja  a masszírozás során.
A thai masszázs inkább energizáló, fiatalító és mentálisan serkentő hatással bír.

THAI TALPMASSZÁZS 60 PERC 15500 FT
Felszabadítja a testben azokat a pontokat, amelyek gátolják az energia szabad áramlását, ezáltal oldja a stresszt.
Élénkít, serkent, növeli az energiaszintet ezzel szüntetve meg a levertség és a fáradtság érzését.

KELETI HERBÁL MASSZÁZS  50 PERC 14900 FT
Kizárólag természet adta kincsek kerülnek a bőrre. Javítja a közérzetet, energetizál. Segíti a pihenést és az alvást.  
Méregtelenítő és gyulladáscsökkentő hatású.

SVÉDMASSZÁZS  50 PERC 12900 FT
Gyúró, dörzsölő, simító és rezgető mozdulatok hatására a letapadt, megfeszült izmokat fellazítja, ezáltal oldja a feszültséget.

SUNGARDEN VITALITY MASSZÁZS  50 PERC 11900 FT
Igazi regeneráló hatású. A finom illatú, több vitaminból álló olajoknak köszönhetően testre és lélekre egyaránt relaxáló hatású.

FRISSÍTŐ MASSZÁZS 50 PERC 11900 FT
Energetizáló hatású, mégis frissítő masszázs. A test üde és kipihent lesz. Erőteljesebb és lágyabb fogások 
váltják egymást a svédmasszázs technikával.

TRADICIONÁLIS THAI MASSZÁZS 30 PERC 14500 FT
Száraz masszázs. Masszőr a kezét, könyökét, lábát és térdét  használja  a masszírozás során.
A thai masszázs inkább energizáló, fiatalító és mentálisan serkentő hatással bír.

THAI TALPMASSZÁZS 30 PERC 12500 FT
Felszabadítja a testben azokat a pontokat, amelyek gátolják az energia szabad áramlását, ezáltal oldja a stresszt.
Élénkít, serkent, növeli az energiaszintet ezzel szüntetve meg a levertség és a fáradtság érzését.

SVÉDMASSZÁZS  25 PERC 7200 FT
Gyúró, dörzsölő, simító és rezgető mozdulatok hatására a letapadt, megfeszült izmokat fellazítja, ezáltal oldja a feszültséget.

INDIAI FEJMASSZÁZS  25 PERC 7500 FT
Relaxált éberség, megnövekedett életenergiát és életerőt, nyugodtabb alvást eredményezhet. 



MASSZÁZS AJÁNLATUNK

KÖZÉRZETJAVÍTÓ MASSZÁZSOK

ZSÍRÉGETŐ MASSZÁZS   50 PERC 14900 FT
Szelíd, lágy érintések következtében az anyagcsere felgyorsul, zsírégető folyamatok indulnak be. 

CELLULITISZ MASSZÁZS  50 PERC 14900 FT
Hatékony a narancsbőr ellen. A felgyülemlett salak- és méreganyagokat segíti kiüríteni a szervezetből. Zsírégető hatású.

MANAGER MASSZÁZS   50 PERC 11900 FT
Erőteljesebb mélyreható masszázs. Lazítja a letapadt izmokat. Gyógynövényes olaj által regeneráló, gyulladáscsökkentő hatású. 

ZSÍRÉGETŐ MASSZÁZS   25 PERC 7900 FT
Szelíd, lágy érintések következtében az anyagcsere felgyorsul, zsírégető folyamatok indulnak be.

HÁTMASSZÁZS  25 PERC 7200 FT
Erőteljes masszázs a letapadt izomzat regenerálására. Gyógynövényes olaj által gyulladáscsökkentő hatású.

TALPMASSZÁZS  25 PERC 7200 FT
A talpon több ezer idegvégződés található, ezek által hatunk a szervekre és az idegrendszerre. Szerveink vérkeringése fokozódik.

TELJES LÁB MASSZÁZS  25 PERC 7200 FT
Az elnehezült lábak regenerálása. Talp, vádli, comb területekre irányuló, izomlazító masszázs. A láb könnyebb és frissebb lesz.

KÉZ-, TENYÉR- ÉS KARMASSZÁZS  25 PERC 7200 FT
Fájdalomcsillapító, közérzetjavító hatása van. Oldja a fizikai fáradtságot és kiválóan alkalmas stresszoldásra is.


