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Beauty – Medical Wellness

HU

2

masszá z s ok

Gyógymasszázsok
Gyógymasszázsok - A gyógymasszázs olyan gyógyító jellegű, a rehabilitációt is jól szolgáló kezelés, melyet
teljes testfelületen, vagy célzottan, a beteg testrészén lehet alkalmazni. Célja a gyógyulási folyamat felgyorsítása,
továbbá fokozza a vérkeringést, csökkenti a fájdalmat, felgyorsítja a sérülések utáni felépülést, enyhíti az álmatlanságot, de mindenekelőtt elősegíti a relaxációt csökkenti a stressz hatását és nyugtatólag hat az izmokra.
Hátmasszázs - A masszázs során speciális fogásokkal történik a görcsös izmok kilazítása és átdolgozása,
melyek segítenek a fájdalom enyhítésében.
Porckorongregeneráló Breuss masszázs - A porckorong masszázs egy finom, energetikus hátmas�százs, mely a lelki, testi, és az energiaáramlás területén létrejött blokkokat hatékonyan oldja. A masszázs során
alkalmazott gerincnyújtó technikák hatékonyan csökkentik a porckorongok terhelését, az orbáncfű olaj pedig segíti
táplálásukat.
Nyirokmasszázs - A nyirokmasszázs alapja egy finom fogásokból álló masszázstechnika, ami gyengéd, simító
mozdulatokból áll. A nyirokmasszázs hatására megszűnik a mérgező anyagok pangása, a szervezet egészségesebben működik, és az immunrendszer megerősödik. Az egész szervezetre feszültségoldó és nyugtató hatással van.
A masszázs olaj nélküli technikával történik.
Talpreflexzóna masszázs - A talpmasszázs kiindulópontja, hogy testünk minden szerve a testünkben futó
energiapályákon keresztül összeköttetésben vannak lábaink bizonyos területeivel. A megfelelő pontok masszírozásával a különböző szervek energiaszintje fokozható. A zónák masszírozása mozgósítja szervezetünk öngyógyító erőit.
Kismama masszázs - A várandós kismamáknak szeretnénk hatékony segítséget nyújtani ebben az időszakban,
mikor tudjuk, hogy a növekvő magzat súlya fokozott terhelést ró a gerinc egészére, nem beszélve az érzelmi, hormonális változásokról. A kezelés során az izomcsomók oldásával jelentősen csökkenthetőek a hát fájdalmai. A
masszázst speciális széken végezzük, ajánlott a második trimesztertől.

Aroma masszázsok
A lassú, lágy finom mozdulatsorból álló masszázs elsődleges célja a stresszoldás, közérzetjavítás. A masszázs
jótékony hatása még intenzívebbé válik a választott illóolajok hatásától. A vendég hangulatától függően választhat a
nyugtató, frissítő vagy energizáló aromaolajokból, ami nem csak a bőrbe jutva, de belélegezve is hat az érzékszervekre.
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Alternatív masszázsok
„Shiatsu” japán masszázs - Jelentése: „ujjal történő nyomás”. A kezelés során a meridiánok mentén elhelyezkedő akupresszúrás pontokon keresztül ingerelhetők a különböző szervek. A terápia nyomásokból, masszírozásból, és nyújtásokból áll. A shiatsu masszázs célja, hogy a meridiánokra gyakorolt nyomással visszaállítsa a blokkolt
energiák szabad áramlását, a test és a lélek egyensúlyát megtalálva helyreállítsa az egészséget. A shiatsu mas�százshoz nem használunk olajat, a kezeléshez kényelmes szabadidőruha ajánlott.
Kínai fejmasszázs - A kínai energia filozófia szerint az emberi testben az életenergia az energiapályákon (meridián) keresztül áramlik. A fejen levő aktív pontok nyomó masszázsával aktivizálni és harmonizálni lehet az energia
áramlását, amely a belső szerveken is keresztül halad, ezáltal nyugtató, harmonizáló hatású.
Kínai fej-, nyak-, hátmasszázs - Természetes fizikai gyógymód, mely a meridiánokon, az akupresszúrás és
a fájdalomcsillapító pontokon keresztül a kezelendő testrészekre, a fejen a nyak, és a háti területeken fejti ki fájdalmat enyhítő, gyógyító hatását. A masszázs speciális összetételű kínai olajjal történik.
Indiai olajos egésztest és fejmasszázs - A masszázs kizárólag speciális indiai növényi olajjal, lassú, ritmikus, simító technikával, meghatározott sorrendben történik. Az indiai olajos masszázs a svéd masszázzsal ellentétben nem az izmok erőteljes kidolgozását célozza meg, hanem lazító, nyugtató hatásával jelentősen növeli az erőnlétet, vitalitást és a természetes immunitást. Levertség, depresszió lelki panaszok esetén is jelentős enyhülést hoz.

Wellness masszázsok
Mézes-olajos méregtelenítő masszázs - A masszázs speciális mézes olajjal történik, ami a kezelés során
felszívódik a bőrön át. A masszázs salaktalanító, fájdalomcsillapító, lazító és immunerősítő hatású.
Alakformáló cellulit masszázs - A cellulit nem más, mint betokozódott méreganyaggal telített zsírsejt,
amitől a szervezet nem tud megszabadulni. A megnövekedett testsúly miatt elszakadnak a kollagén rostok és az
elasztin szálak, nem tudják a bőrszövetet kifeszíteni, így azok egyenetlenül kitüremkednek. Az alakformáló mas�százs speciális technikája és a felhasznált melegítő hatású olajok, krémek együttes hatása által a zsírsejtek mérete
csökkenthető. A szövetek rugalmassága fokozható.
Lávaköves masszázs - A masszázs lényege, hogy nem kézzel, hanem vulkáni eredetű 50-60 fokosra hevített kövekkel történik a masszázs. A lávakő speciális tulajdonságokkal bír, úgy működik, mint egy újratölthető elem. Időről időre
napfénnyel, vagy tengeri sóban történő áztatással töltjük fel, energetizáljuk. .Az így feltöltött kövek magas energia szinttel
bírnak, amely elősegíti az energiaáramlást, oldja a blokádokat, s ezáltal kiegyensúlyozza a szervezet energia mezejét.
Thai Bambusz masszázs - bambusz masszázs egy egyedi, exkluzív masszázsfajta mely a távol-keletről származik. A bambusz hengerekkel történő masszázstechnika lazítja az energetikai blokádokat a testben, serkenti a vérkeringést és a nyirokrendszer működését, továbbá csökkenti az izomfeszültségeket és felszabadítja a gerincfájdalmakat.
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Páros kezelések
Páros masszázsok
Élje át párjával a kényeztetés minden pillanatát különleges hangulatú private spa kezelő helységünkben. Páros
masszázs kezeléseink során alkalma nyílik belépni egy kapun, ahol a test megpihen, az elme felfrissül és a lélek
meggyógyul. A kezelésekhez a Morjana különleges olajaiból választottunk.
Argán olajos párosmasszázs - Az Argán fa „gondviselés fája”, mely csak Marokkóban nő és akár többszáz
évet képes élni. Az argán olaj egyszerre regenerálja, hidratálja, feszesíti a bőrt.
Szőlőmagolajos párosmasszázs - A természetes összetevőkkel rendelkező szőlőmagolaj táplálja és vitalizálja a bőrt, fokozza a bőr rugalmasságát, valamint regenerálja a kollagén szöveteket, késlelteti a bőröregedését és
nem utolsó sorban nagyon kellemes illatú.
Ámbra - olvadó mézgéles párosmasszázs - A gél intenzíven hidratálja, táplálja a bőrt anélkül, hogy elnehezítené. Ez a gél olyan luxus anyagok keveréke, amitől a bőr selymes és bársonyos lesz.

Páros masszázs rituálék
Tudta Ön, hogy az öt szeretetnyelv egyike a minőségi idő? Most itt a pillanat, hogy egy gyertyafényes fürdőzést követően a kényeztető masszázs felemelő érzésével ajándékozza meg kedvesét, melyhez pezsgőt és édes meglepetést kínálunk. A kezelésekhez a Morjana különleges olajaiból választottunk.
Premium
•
Ámbra kristályfürdő 20’
•
Argán olajos párosmasszázs 30’
•
Luxus pihenősarok használata egy-egy pohár pezsgővel és édes meglepetéssel 40’
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Kolping Hotel **** Spa & Family Resort
H-8394 Alsópáhok, Fő u. 120.
Telefon: (+36) 83 344 143
sales@kolping.hotel.hu
kolping.hotel.hu
facebook.com/kolpinghotel
youtube.com/kolpinghotel

Ajándékutalvány
A Hanami Beauty & Spa elegáns ajándékutalványa kiváló ajándékötlet a helyszínen is,
sőt egy közelgő ünnepi alkalomra is. Vásárolja meg már most, és váltsa be akár a következő pihenés alkalmával.
Kollégáink szívesen állnak rendelkezésére.

Nyomdai hibákért és esetleges tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

