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ČESKÁ VERZE

CENÍK

60 min.: 1.400 Kč / 90 min.: 1.900 Kč

TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ
Technika této masáže spočívá v protlačování akupre-
surních bodů a protažení celého těla. Masérka při
masáži používá palce, lokty i kolena a využívá nejen
váhy vlastní, ale i váhy klienta. Thajská masáž je
vynikající prevencí před nemocemi a prostředkem k
dosažení správné flexibility těla.

60 min.: 1.600 Kč / 90 min.: 1.900 Kč

THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ
Celotělová masáž spojující prvky jemnější thajské
masáže s účinky léčivých vonných olejů. Pomáhá proti
nespavosti, odstraňuje napětí a ztuhlost ve svalech,
detoxikuje organismus. Blahodárně působí na
pokožku, tělo i mysl.

90 min.: 2.700 Kč

THAJSKÁ BYLINNÁ MASÁŽ
Tatomasáž je kombinací několika masážních postupů a
technik. Nejdříve Vám masérka rozehřeje svaly pomocí
tradiční thajské masáže. Poté následuje uvolňování a
prohřívání těla přikládáním horkých bylinných pytlíčků.
Vše završí olejová masáž, která je proslulá svými
pozitivními účinky na organismus člověka.

90 min.: 2.900 Kč

THAJSKÁ MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
Metoda využívající léčivou sílu nahřátých lávových
kamenů. Teplo sálající z hladkého kamene prostupuje
hluboko do celého organismu, ve kterém navodí pocit
klidu a uvolnění. Blahodárně působí na imunitní systém,
zlepšujemetabolismus, koncentraci a spánek. Po prohřátí
Vašeho těla horkými kameny ucítíte nával nové energie.

Thajská masáž je účinným prostředkem pro léčbu svalových potíží, ale i pro léčbu dlouhodobých
chronických onemocnění. Běhemmasáže dochází k prohýbání, protahování a protlačování

energetických bodů v těle a optimalizaci energetických toků v těle. Hlavním účelem thajské masáže je
harmonizace mysli a těla. Navozený stav harmonie má pak vést k procesu “samouzdravování”
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60 min.: 1.600 Kč

MASÁŽ ZAD
Tato masáž je zaměřena na bolesti v oblasti zad a šíje.
Pomocí speciálních thajských bylinných mastí uvol-
ňuje ztuhlé zádové svalstvo a navozuje příjemný pocit
relaxace a zároveň uvolnění svalů a kloubů. Je velmi
účinná také při migrénách.

30 min.: 1.000 Kč

MASÁŽ OBLIČEJE
Masáž obličeje má pozitivní vliv na centrální nervový
systém. Pomáhá proti oslabování obličejových
svalových tkání, tvorbě vrásek a stárnutí pokožky.
Vaše pleť bude očištěna a zregenerována.

90 min.: 3.100 Kč

THAJSKÁ MASÁŽ KOKOSOVÝ RÁJ
Relaxační masáž s použitím 100% přírodního koko-
sového oleje, který blahodárně působí na pokožku a
zabraňuje jejímu stárnutí. Následuje kosmeticko-
akupresurní ošetření obličeje, šíje a hlavy. Kokosový
ráj je také ozdravná procedura pro ty, kteří holdují
nadměrnému slunění.

120 min.: 3.600 Kč

SANSEI KRÁLOVSKÁ THAJSKÁ MASÁŽ
Unikátní masáž, po které se člověk cítí jako zno-
vuzrozený. Celotělový peeling zbaví Vaši pokožku
odumřelých buněk. Díky teplému bahennímu zábalu
se tělo detoxikuje. Masáž obličeje Vám navrátí
mladistvý vzhled. Závěrečná olejovámasáž vyčistí Vaše
myšlenky a navodí pocit tělesné i duševní rovnováhy.

30 min.: 1.000 Kč / 60 min.: 1.400 Kč

MASÁŽ RUKOU
Speciální peeling rukou jejich pokožku prokrví a
zjemní. Masáž od ramen po konečky prstů přináší
odlehčení a okamžitou úlevu pro unavené ruce.

30 min.: 1.000 Kč / 60 min.: 1.400 Kč

MASÁŽ NOHOU
Masáž chodidel je ideální pro odstranění pocitu těžkosti a
únavynohou. Pozitivněovlivňuje správnou funkci vnitřních
orgánů, posiluje imunitní systém a zlepšuje krevní oběh.


