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Svédmasszázs árak:

 30 perces rész kezelés:         2.900,- Ft
 60 perces teljes kezelés:         4.800,- Ft 
 90 perces kezelés:         8.300,- Ft
 5 alk. 60 perces kezelésre jogosító kedvezményes bérlet:   22.000,- Ft
 10 alk. 60 perces kezelésre jogosító kedvezményes bérlet:  44.000,- Ft

Cellulit masszázs:
 30 perces kezelés esetén:         3.100,- Ft
 60 perces kezelés esetén:         5.500,- Ft

 
Cellulit- és Svédmasszázs Akciónk:

 Az első alkalom, új vendégeink számára:
 60 perces teljes kezelés esetén:      30 %
 90 perces kezelés esetén:      30 %
 

A szalonunk vendégei számára:
 60 perces teljes kezelés esetén:      15 %
 90 perces kezelés esetén:      15 %

 Reiki kezelés:           1.500,- Ft

Akciónk 2010.12.31.-ig érvényes, a változtatás jogát fenntartjuk.



Svéd masszázs:

 A svédmasszázs az egyik legismertebb nyugati masszázsfajta egészen az ókori görög-római kultúráig 
visszavezethető. A görögök és a rómaiak nagyobb figyelmet szenteltek egészségüknek, odafigyeltek, többet 
törődtek testükkel. A svédmasszázs már az ókori kultúrákban is közkedvelt gyógyító, rehabilitációs eljárás volt. 

 Fájdalomcsillapító és lazító hatásával megteremti a különböző irányú és erősségű ak-
tív mozgások feltételeit. Célja a fájdalom okozta kör (fájdalom-védekező izomgörcs-
keringési változás-mozgás kerülése-fájdalom-) megszakítása, a tünetek csökkentése.

 A gyógyító hatás mellett meg kell említenünk a rehabilitáció fontosságát is, hiszen a svédmasszázzsal 
képesek vagyunk megrövidíteni a sérülések utáni lábadozást, és megakadályozzuk a nem használt izmok sorvadását.

  Visszanyerhetjük testünk rugalmasságát, ellenálló képességét, ami a szellemünkre is azonos ha-
tással van. A nagy stressz miatt sokan küzdenek alvászavarokkal, kimerültek, rossz a közérzetük. 

 Ezek a panaszok garantáltan csökkenni fognak, mivel a masszázs megnyugtat, elősegíti 
a relaxációt, enyhíti az álmatlanságot, összességében segíti a test egészséges működését.

A Svédmasszázs az alábbi esetekben ellenjavallt: 

 Akut gyulladás, lázas állapot 
 Kiterjedt, nedvedző, fekélyes bőrelváltozás
 Fertőző betegség (bőrgomba, TBC, himlők) 
 Rosszindulatú daganat, közvetlenül műtét után 
 Menstruáció (az első 2 napon),  terhesség
 Elzáródott betegség (pl.: érszűkület, visszér, trombózis) 
 Fokozott vérzékenység, haematóma (vérömleny) 
 Pszichiátriai esetek (skizofrénia, epilepszia, klausztrofóbia) 
 Cukorbetegség előrehaladott állapota (pl.: fekélyes alsó végtag, zöld hályog) 
 Magas vérnyomás, súlyos szívbetegségek (pl.: peacemaker), érelmeszesedés előrehaladott állapota, 
 Szívritmuszavar
 Csonttörések, csontritkulás előrehaladott állapota, ízületi instabilitás   

Cellulit Masszázs:

Narancsbőr: minden nő rémálma! Mi okozhatja?

 A cellulit egyik fő oka, hogy a bőr őssejtjei meggyengülnek, és szunnyadó állapo-
tba kerülnek. Az emberi szervezetben a bőr rendelkezik a legnagyobb őssejt állománnyal.

 22 éves kor után az őssejtek meggyengülnek, lelassulnak és sokkal lassabb ütemben regenerálódnak. 
Ahogy a bőr regenerációja lelassul, a zsírsejtek eltömődnek, a méreganyagok bennük rekednek, és ezzel a bőr 
felületén létrejön a kellemetlen és csúnya látványt nyújtó narancsbőr, amit más néven cellulitnek is neveznek.

 A cellulit masszázs azért hatékony a narancsbőr elleni harcban, mert javítja a vér- és nyirokkerin-
gést, ami a szövetekben lerakódott salakanyag elszállítását végzi. Igénybe vehetjük megelőzésre, vagy 
szinten tartásra is. A cellulit masszázs hatását speciális cellulit elleni olajokkal fokozzák, amelyet álta-
lában minden masszőr egyénileg választ ki tapasztalatai alapján. Igazi eredményt csak rendszeres cellulit 
masszázzsal érhetünk el. Az életmód-változtatás is fontos a cellulit elleni küzdelemben, aki a masszázst 
kiegészíti méregtelenítő kúrával, vagy sporttal, esetleg tud változtatni az étrendjén, annak garantált a siker.



Reiki:

 A reiki egy kéz által közvetített gyógyító eljárás, melyet az ősi buddhista írásokban a 19. század vé-
gén fedezett fel újra Dr. Mikao Usui. Egy egyszerű és természetes gyógyítási módról van szó, melynek révén 
gyógyítás céljából a kézen keresztül adja át az univerzális energiát a kezelő, az energiát fogadó személynek.

 A „rei-ki” egy japán szó, melynek jelentése „univerzális életenergia”, vagyis az életerő, mely minden 
teremtett anyagban hat és él.

Reiki fő előnyei:

• Helyreállítja a szervezet természetes energiaegyensúlyát és elősegíti az öngyógyító képességet.
• Segíti a mély ellazulást, amellyel a nyugalom és jólét érzését hozza létre
• Élénkíti a testet és lelket
• Erősíti az immunrendszert
• Oldja a fájdalmat és a stresszt
• Oldja a megrekedt, blokkolt energiát és megtisztítja a szervezetet a mérgektől
• Kiegészíti más gyógyító eljárásokat, beleértve a hagyományos orvosi kezelést

  Minden kezelés eredményessége más és más, mivel az eredményt döntő módon a kezelt tudatalattija 
határozza meg. Minden ember csak annyi energiát vesz magához, amennyire szüksége van.
A Reiki nem hitrendszer, a kezeltnek nincs szüksége felkészítésre, csak egyszerűen befogadónak kell lennie, 
mert az energia fogja vezetni. 


