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CEI{IK
,vfMASAZT:

AROMAMAsÁŽ - relaxační - celotělová ........... ........430 Kč / 60 min.
. relaxační - horních a dolních končetin.. 100 Kč / 15 min.. relaxační- zad a šíje....... 200 Kč / 20 miu'

THAJ'Ií. oLEJoVÁ MAsÁŽ 
: 
.ii.i{,l; 

: : : -: - -:: : : :: : : :: : : : :.1',l [i i !t 111:
homích a dolních končetin... 100Kč / 15 min.

MAsÁŽ rronrcÝvl KAMEI\I-Y - celotělová ........... 480 Kč / 60 min.

: í:*Í,i ;;im ;il;;:...11'0[i i''! Tl".

A}ITICELULITIDA

ANTICELULITIDA

nra.rsxÁ tvu.sÁŽ -

bezzába|u ............300 Kč / 50 min.

se zábalem ...........400Kč/ 70 min.

celotělová ............430 Kč / 60 min.
zad a šíje ........ ..... 200 Kč / 20 min.
horních a dolních končetin ......2o0 Kč / 20 min.

sPoRTovNÍ uasÁŽ. celotělová............ .380 Kč / 60 min.. zad a šíje....... ...... 180 Kč / 15 min.. horních a dolních končetin .... 200 Kč /20 min.

DoRllovA METoDA .............. 250 Kč

BREUssENovA MAsÁŽ.............. 300 Kč

cENÍK PEDIKÚRY :

mokrá

lázeňská

japonslcí



7YAROMAMASAZ HOLISTICKA

RELAXAČNÍ - oLEJoVÁ renaplE PRo rĚro I MYSL

Jsou v ní skloubeny prvky klasické masáže,shiatsu masáže a reflexní terapie.

CELKoVĚ rop o MASÁŽ LEHKoU,HLADIVoU A RELAXAČNÍ.

Působí výtečně na neryovou soustavu,pomáhá podporovat imunitní systém,posiluje
zdraví,pomáhá při zátěži,napětí,únavě a stresu.

Už po celá tisíciletí si lidé cení výtažků z aromaticlcých rostlin,respektivě jejich
ozdravných vlastností a opojné vůně.

ARoMAMASÁŽ JE PŘEDf,vŠÍpr MAsÁŽÍ RELAxAČlvÍ,noxÁŽn xÁs ZBA:,.lrT
sTREsU,ÚN4yY A NAPňTÍ,pŘnncrrÁzÍ nrĚxrnRÝM óxnvrocŇĚŇiň- 

. -

PoMÁIIÁ lÉČtr JAK DUŠI TAK rĚI,o.

BLAHoDÁnNE vLAsTNosTI oLEJŮ sPoJENÉ s RUKOU MAsERI(Y,n,rŮŽntnwuŽÍrAvYzKouŠnrl vY.



Thajská olejová masáŽ

Je od|išná od nám známéevropské masáŽe, která se téŽ provádí s vyuŽitím oleje.

Thajská olejová masáŽ obsahuje prvky tradiční thajské masáŽe, a|e i znalostí indické

ajurvédy.

I zde můŽeme m|uvit o |éčebné masáŽi, která uvo|ňuje svaly a působí příznivě na

krevní a míznÍ oběh i na imunitnísystém.

Pravidetná masáŽ uklidňuje nervouý systém, uvo|ňuje svalové napětí, stimu|uje

krevní oběh, redukuje otoky a tuhnutí tkáně a napomáhá regulaci střev

Thajská oleiová masáŽ je urěena pro každého'

. Thajská masážpoužívátlaku podél energetic[ých linií, široké spektrum pasivního

proiahovrání a maěkání bodů k vytvoření relaxaěního' vysoce efektivního

terapeutického léčení.

. Thajská masaž je vynikající prevencí před nemocemi a prostředkem k dosaŽení dobré

fuzické kondice a psychické pohody'

. Thajská masěůulehčuje smysl jednoý, celistvosti a balance.

. Thajská masáňvyfvaří dynamiclcý tělesný zéňiÍek,který zahmuje TĚLo, MYSL,
EMOCE A DUSI.

. Thajsk ámasátž,pomríhá zejména při bolestech hlavy a migrénách, při artritidě a

ischiasu, při bolestech zadapř' znecitlivění apwalrýze.

. Thajská masitŽuvolňuje toxiny z kloubů, svďů a tkání, zvyšuje schopnost přijímání

Živin, uvolňuje.n.,g.li.ké btómdy, zvyšuje cirkulaci krve a lymff, uvolňuje bolest

svďů a kloubů, zlepsuje vylučoviáď odpadů ztěIqposiluje nerv9vY systém, ulehčuje

relaxaci a regeneraci, ódstraru3e bolesti páteře a zvyšuje flexibilitu těla.



MasáŽ horkými kameny / Hot stones /

Jedna z nejluxusnějších a nejúěinnějších masáŽí přicházející z Po|ynésie

Teplo a speciá|ní masáŽnítechniky dokona|e uvo|ní tělo a mys|, zbavujítéŽ stresu a

napětí. B|ahodárně působí na unavené a bo|estivé svaly, k|ouby, záda, krční páteř,

revmatismus, křeče, stres, nespavost, na bo|esti h|avy a lymfatický systém.

Představte si tep|o přecházejícÍ z vulkanichých kamenů do ztuh|ých sva|ů,

kombinované masáŽí.

Vychází ze zna|ostía věděnístaných mnoho tisíc |et. S pouŽitím harmonie masáŽních

technik a horkých kamenů dochází k hluboké re|axaci, coŽ činí z tohoto dřuhu

masáŽe opravdovou PERLU. B|ahodárně působí na unavené a bolestivé sva|y,

k|ouby, záda, krční páteř' Pomáhá téŽ s léěbou revmatismu, křečí, stresu,

nespavosti, bo|estí hlavy a |ymÍatického oběhu.

MasáŽ se provádí nahřáými kameny, kdy jejich t|ak umoŽňuje tep|u proniknout

hlouběji do sva|ů či kloubu. Je zce|a normá|ní' Že se okolní tkáň vystavená teplu

můŽe nápadně zbarvit, coŽ je způsobeno zvýšeným krevním průtokem' Lokálně je

zvýšený kapilárnítlak a krev opouští své stabi|ní místo, zvyšuje se počet červených a

bí|ých krvinek akaŽdý jeden stupeň zýšené vnitřní tep|oý zvyšuje metabolismus o

1r1s %.



Anticelulita

ručníantice|ulitid ní zeštíhlující masáŽ se

zába|em

Správnou kombinací masáŽních hmatů dochází k postupnému odstraňování

ce|u|itidy a vyh|azení pokoŽky. Procedura se provádí na dolních končetinách a

břichu.V kombinacise zába|em a speciální ruční masáŽí, která aktivuje |ymfu a

napomáhá její detoxikační schopnosti, dochází k odp|avování usazenin z podkoŽí,

které způsobují nevzh|edné hrbolky.

Nej|epší je hned začít a JARO máme před sebou.



Dornova metoda a Breussova

masáŽ
Dornova metoda je ve|mi jemná manuá|ní terapie, kterádokáže obratle a k|oubyvrátit do^iejich pů.'áán7 

.

přirozené polohy. Po vrácení k|oubďá.ooiuÍ|ů-dňb"odní
po|ohy |ze cítit okamžitou ú|evu.

Příčinou nesprávných po|oh obrat|ů mohou býtÍyzické potíŽe,jako je
např. rozdílná délka koněetin, zkrácení sva|ů nebo výrony způsobené
nehodamiDornova metoda se provádí přirozeným a votným
pohybem ošetřované osoby. Terapeut používá jemný t|akpalců nebo ce|é ruky. používají ;e ilůiá volné u pri'ó."ne
pohyby, ošetřovaná osoba se nemusí bát prudkýéh a
nási|ných pohybů, kdy by moh|o dojít r. úiu'u. úěioáa:e
bezboIestná.

Vrácení obrat|ů na původní místo se provádí aktivním
pohybem ošetřované osoby, Terapeut zjistí, jakým směremje obrate| vychý|en a ošetřovaná osoba pohybuje protější
nohou nebo rykg.u dopředu a dozadu. Terapeut-vywari-
protitlak na ošetřovaný obratet, kteý se sjm vra[i nápřirozené místo.

Zároveň s Dornovou metodou se často ap|ikuje i Breussova
masáž páteře. T.q je ve|mi uvolňujíci a óri:eňne. rvá ň'oil
od ostatních masáží se při ní masíruje primb páteř a její
vzpřimovače a povrchové svaty. Při másáži 

'é boúz:,;{'třeza|kový o|ej, ktený zvyšuje irtuboté uvolněni šuárůi
přispívá k regeneraci meziobratlových p|oténer<.-llásai :eprováděna velm-i.'poma|ými a jemnými hmaty. Někdy só
Breussova masáž provádí ještě před ap|ikací oornovy- 

-

metody, aby se uvolni|o napjaté svatstvo.

Dornova metoda je vhodná, pokud trpíte:

. bo|estí zad

. bo|estí kyč|í

. bo|estí ko|en

. tenisovým loktem

. sko|iózou



k|asická masáŽ. sportovní mas áŽ

K|asická masáŽ (inak taky Švédská) má svoje kořeny v Čině v době 3o0o let př.n"l.

K|asická masáŽ je vhodná k odstranění bo|estí sva|ového privodu. Typickým
přík|adem jsou bo|estisva|ů šíje, zad, paŽí adotních končetin po fyzické námaze.
Dále bo|esti zpúsobené d|ouhodobým přetěŽováním nebo prochazením.
U k|asické a sportovní masáŽe masíruji převáŽně d|aněmi a prsty. PouŽívám kva|itní
přírodní masáŽní oleje.

Podle úče|u má klasická masáŽ buď k|idné re|axačnítempo nebo je naopak
dynam ická.a ktivizuj ící.

Úěinky k|asické masáŽe

. odstranění či arrírnění bolestí svalového původu (záda,klouby, koněetiny). akÍrivizace před a regenerace po sportu. odpočinek a uvolnění

. rekonvalescence po urazech či operacích



Thajská masáŽ -dle metodiky chrámové

školy Wat Po v Bangkoku

Thajská masáŽ je vynikající prevencí před nemocemi a prostředkem k dosaŽení

dobré fyzické kondice a psychické pohody. Z$ména pomáhá při bo|estech h|avy,

migrénách, při artritidě, ischiasu, při bo|estech zad odstraňuje bolestivost páteře,

uvo|ňuje bo|est sva|ů a kloubů, posi|uje nervový systém.

Jedná se o speciá|ní mas áŽ, jejíŽhistorie má h|uboké, d|ouholeté kořeny ve

Wchodních zemích. Během masáŽe, která pracuje s energetickými drahami celého

tě|a, které ov|ivňujíčinnost orgánů, dochází k uvo|nění, k relaxaci, k odstranění

bolestí a k detoxikaci ce|ého organismu. Absotvováním těchto masáŽí předcházíme

tedy tomu, aby tě|esné orgány by|y bez energie a náchy|né k nemocem.

Masér pracuje pomalu a důk|adně, čímŽ se stává masáŽ účinnějšía příjemnější. Na

rozdí| od k|asick é masáŽe, kde se pouŽívá hnětení sva|stva, se zde pouŽívá

akupresura a jiné t|akové techniky. Provádí se na zemi na speciá|ní podloŽce'

přičemŽ k|ient je ob|ečen do lehkého vo|ného ob|ečení.

Thaiská masáŽ je urěena pro každého.


