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MASÁŽE

Masáže
Masáže u nás provádí nevidomá
masérka. Má velký cit pro odhalení
Vašeho problému, doporučí Vám
z řady masáží tu správnou pro Vás
a vy se po ní budete opět cítit jako
znovuzrození.

» KLASICKÁ MASÁŽ

» MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ

» INDICKÁ MASÁŽ HLAVY

» BREUSSOVA MASÁŽ

Masáž odstraňující únavu a posilující regeneraci
organismu. Odstraňuje ochablost, ztuhlost,
zkrácení a bolestivost svalstva. Napomáhá
lepšímu prokrvení a návratu žilní krve a mízy
z periferií do oběhového centra.
Masáž hlavy je mimořádně příjemná masáž,
která umí zbavit celkového napětí. Tato technika
vás dovede k maximální relaxaci, jelikož na hlavě
je množství energetických center. Báječná
a jednoduchá prevence nervozity, bolestí hlavy
a migrén.

Medová masáž vychází z tradice lidového
léčitelství, kde byl med vždy důležitou složkou. Je
účinná při detoxikaci organismu, působí proti
stresu, napětí, únavě a vyčerpání, zmírňuje
revmatismus. Nejedná se o zábal.
Jemná energetická masáž s regeneračními
účinky na páteř. Vyživuje ploténky, zlepšuje
prokrvení, výživu i okysličení jednotlivých
obratlů. Uvolňuje napětí a tlak okolo páteře
odstraňuje bolesti zad, podporuje klidný spánek,
detoxikaci a regeneraci organismu.
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» MANUÁLNÍ LIFTING OBLIČEJE

Vyhlazovací masáž obličeje je nová manuální
metoda vyhlazování obličeje s ihned viditelným
účinkem. Ve světě je velmi populární manuální
terapie, která využívá pouze masáže.

» CANDELLA MASÁŽ

Provádí se teplým olejem, zahřívaným ve
speciální svíčce. Hluboce prohřívá a uvolňuje
celé tělo. Výborných výsledků se s ní dosahuje při
poruchách spánku. Při této masáži relaxuje tělo
i duše.

» REVITALIZAČNÍ MASÁŽ OBLIČEJE

Je určena doslova pro každý typ pleti. Hluboce
uvolňuje, prokrvuje a čistí. Dochází k výraznému
zlepšení pleti. V neposlední řadě výborně působí
i antistresově.

» MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Lymfa protéká lymfatickými cévami, filtruje se
přes lymfatické uzliny. Průtok lymfy podporuje
práci
svalstva
(tzn.
pohyb).
Manuální
lymfodrenáž je velmi příjemná, jemná masážní
technika. Stimuluje cirkulaci lymfy a pomáhá
k detoxikaci organismu. Pro trvalé udržení
doporučujeme chodit na pravidelné udržovací
masáže 1× za 4 až 8 týdnů.

» AYURVÉDSKÁ MASÁŽ

Ayurvédská masáž bylinnými měšci. Tato velice
příjemná omlazující ajurvédská masáž celého
těla je prováděna teplým olejem a plátěnými
měšci plněnými speciálními směsi bylin. Tělo se
při aplikaci oleje přirozeně připraví na přijímání
účinných látek bylinných směsí v měšcích.

CENÍK
Klasická masáž

60 min. / 750 Kč

Manuální lifting obličeje

60 min. / 800 Kč

Klasická masáž

90 min. / 1100 Kč

Ayurvédská masáž
Abhyanga

60 min. / 1000 Kč

Klasická masáž

120 min. / 1300 Kč

Ayurvédská masáž
bylinnými měšci

60 min. / 1100 Kč

(kúra 10–12 × po 60 min. 2 × týdně,)

Manuální lymfodrenáž

90 min. / 1100 Kč

Manuální lymfodrenáž

120 min. / 1300 Kč

Klasická masáž

5×60 min. / 3400 Kč / ušetříte 350 Kč

Breussova masáž

45 min. / 600 Kč

Klasická masáž

10×60 min. / 6800 Kč / ušetříte 700 Kč

Revitalizační masáž obličeje

45 min. / 600 Kč

Lymfatická masáž 3×90 min. / 3000 Kč / ušetříte 300 Kč

Indická masáž hlavy

45 min. / 600 Kč

Lymfatická masáž 5×90 min. / 5000 Kč / ušetříte 500 Kč

120 min. / 1500 Kč

Lymfatická masáž 3×120 min. / 3600 Kč / ušetříte 300 Kč

60 min. / 750 Kč

Lymfatická masáž 5×120 min. / 6000 Kč / ušetříte 500 Kč

(jedná se o kúru, nutné jsou alespoň 3)
(jedná se o kúru, nutné jsou alespoň 3)

Candella masáž
Medová detoxikační
(nejedná se o zábal)

NABÍDKA BALÍČKŮ MASÁŽÍ

Při první návštěvě budete zařazení do věrnostního programu studia La Cannelle,
a za každou pátou minimálně hodinovou masáž obdržíte 30% slevu.
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