
CENÍK POSKY T OVANÝCH SLUŽEB

Prodáváme dárkové poukazy  na masáže

Klasické relaxační ruční masáže

Tlaková masáž chodidel Lymfatická masáž nohou

Magnetoterapie

Medová detoxikační masáž

Čokoládová masáž se zábalem

Uvolňují svalstvo, povzbuzují krevní oběh, zlepšují výživu buněk a zvyšují elasticitu pokožky. Při těchto masážích 
je využívána velká škála hmatů a tahů, které mají velmi dobré účinky na lidské tělo.

Reflexní masáž chodidel využívá reflexní body a plošky 
na chodidlech, na které se působí tlakem. Tyto reflexní 
plošky mají přímou souvislost s jednotlivými tělesnými 
orgány. Masáž odstraňuje potíže s bolestmi hlavy, páteře 
a napomáhá zlepšení funkce jednotlivých orgánů.

Povzbuzuje činnost lymfatického systému celého těla. 
Urychluje vylučování odpadních produktů z těla, od
vádí přebytečnou vodu (otoky) a upevňuje imunitu.

Při masáži se využívá léčivých a detoxikačních účinků medu. Díky výživným látkám obsaženým v medu 
a technice masážních pohybů dochází k vyplavování toxinů – škodlivých látek, které se za dlouhou dobu 
nahromadily v těle.

Využívá pulsní magnetické pole, je protizánětlivá, 
proti bolestivá, roztahuje cévy, uvolňuje napětí, ury
chluje hojení kostí.

Procedura, která spojuje očistu těla, relaxační masáž a čokoládový zábal v jedinečný regenerační celek, 
působící na všechny smysly lidského těla. Zpomaluje proces stárnutí, vyhlazuje a regeneruje pokožku.

Typ/doba masáže šíje/15 min. nohy/30 min. ruce/35 min. bedra, kříž + třezalka/25 min. záda celková/60 min.

Cena 165 Kč 200 Kč 220 Kč 350 Kč 500 Kč

Doba masáže 15 minut 40 minut

Cena 200 Kč 399 Kč

Doba masáže 40 minut

Cena 399 Kč

Automatické termální lehátko

Masáž, která uvolňuje zádové svaly kombinací, chiro
praxe, masáží, moxování a jadeitu. Zlepšuje krevní oběh 
a cirkulaci životní energie QI (Čchi).

Doba masáže 30 minut

Cena 180 Kč

Doba aplikace 60 minut

Cena 700 Kč

Doba aplikace 30 minut

Cena 180 Kč

Doba aplikace 90 minut (záda + nohy) 60 minut (záda)

Cena 1 100 Kč 800 Kč
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Zvýhodněná cena při více sezeních 
a aplikaci na dvou partiích

Tepelné a BIO voskové zábaly

Tepelné zábaly zlepšují prokrvení těla, zvyšují hybnost, 
dochází ke snížení bolestí kloubů, svalů a některé 
mají i dezinfekční účinky. Užíváme medové fólie 
z čistého včelího vosku a medu. Tyto voskové zábaly 
s propolisem  a medem zesilují a zlepšují proudění 
tepla tělem v povrchových a hlubokých tkáních. 

Doba aplikace 35 minut

Cena 350 Kč

Stimulace akupunkturních bodů  přístrojem TIENS Aculife

Aculife je zařízení kombinující tradiční, pět tisíc let staré, čínské metody akupunktury s moderní lékařskou 
teorií. Stimulace akupunkturních bodů na rukou dokáže zlepšit mikrocirkulaci v lidském organismu, urychlit 
metabolismus a posílit imunitu, čímž pomáhá přecházet vzniku řady nemocí.

Doba aplikace 20 minut

Cena 250 Kč

Rázová vlna

Ve většině případů dojde k okamžitému snížení bolesti a zároveň ke zvýšení mobility a funkce. Zásah je neinvazivní 
a není při něm potřeba anestezie. Je nenávykový a nemá žádné vedlejší účinky. Je možné ho doporučit při 
bolestech loktů, kolen a pat. Dokáže pomoci i při svalových problémech. U většiny regeneračních aplikací stačí jen 
3 až 5 sezení, prováděných v intervalech 3–10 dnů. Jedná se o neinvazivní alternativu k chirurgickému zákroku či 
kortikoidním obstřikům. Doba 1 sezení je 10 minut.

Počet uhrazených sezení 1 2 3 4 5

Cena 1 000 Kč 1 900 Kč 2 500 Kč 2 800 Kč 3 000 Kč

Cena 3 sezení 2 100 Kč

Cena 5 sezení 3 500 Kč

Odstraňování celulitidy

Rázová vlna přístrojem DACTOR® 100 švýcarské společnosti STORZ MEDICAL s novým, v současnosti 
nejvýkonnějším nástavcem „GOLD“, který kombinuje radiální rázovou vlnu s vibračními pulzy pro dosažení  
dlouhotrvajících výsledků při nápravě celulitidy.

Doba aplikace na 1 partii (ruce, nohy, hýždě) 15 minut

Cena 550 Kč

Doba aplikace na 2 partie (hýždě + stehna) 2× 15 minut

Cena 990 Kč

Paraf ínový zábal rukou

Horký parafínový zábal ruce prohřeje a uvolní ztuhlé 
svaly a klouby, zvýší krevní oběh a otevře póry. 
Odstraní se odumřelé a suché části pokožky, kůži 
zjemní a vyživí. Parafínový vosk se na ruce nechává 
působit zhruba patnáct až dvacet minut. Pak stačí 
parafín z pokožky jen lehce stáhnout a ruce ošetřit 
výživným krémem.

Doba aplikace 20 minut

Cena 250 Kč

Havajská masáž HOT STONES – lávové kameny

Masáž s lávovými kameny naprosto překonává klasické masáže svými účinky na tělo i duši. Zažijete pocit 
naprostého uvolnění a harmonie, zcela zapomenete na okolní svět a všední starosti kolem sebe.

Doba aplikace částečná, 20 minut částečná, 60 minut (záda) celková, 90 minut

Cena 500 Kč 700 Kč 990 Kč


