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* Zasady rezygnacji z umówionych masaży 

Możliwa jest rezygnacja z umówionego masażu bez żadnych konsekwencji na 6 godzin przed 

planowanym rozpoczęciem zabiegu. Po tym czasie w razie rezygnacji, klient zostaje 

obciążony w wysokości 50% ceny masażu. Informujemy również, że w celu potwierdzenia 

zapisu na masaż wymagamy wpłaty 50% wartości zabiegu przed wykonaniem usługi. 



Masaż relaksacyjny pobudzający mięśnie, skórę i układ krążenia, a zarazem wspaniale 

oddziaływujący na układ nerwowy. Równoważy wysyłane przez ciało negatywne reakcje na 

stres, likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca prawidłowy rytm serca, właściwe 

krążenie i ciśnienie krwi, a nawet pomaga w walce z bezsennością. 

Już dziś oddaj się cudownemu zabiegowi, który uspokoi ciało i duszę… 

Cena: 

 110 zł (seans całego ciała)                        -    czas ok. 50 minut 

 70 zł ( seans na wybrane partie ciała)    -    czas ok. 30 minut 

 

Masaż leczniczy opierający się na technikach masażu klasycznego. Głównym jego celem jest 

leczenie pewnych zaburzeo organizmu poprzez zabiegi manualne. W zależności od rodzaju 

zaburzenia do masażu mogą byd wykorzystywane środki wspomagające zabieg takie jak np. 

kompresy rozgrzewające czy różnego rodzaju maści lecznicze działające przeciwbólowo, 

przeciwzapalnie i rozgrzewająco.  

Cena: 

 120 zł       -       czas ok. 60 minut 

 

Masaż twarzy polegający przede wszystkim na bardzo głębokim rozluźnieniu całego 

organizmu poprzez masaż skóry twarzy, głowy i szyi. Polecany przede wszystkim do 

usuwania przemęczenia powstałego na skutek intensywnego wysiłku fizycznego bądź też 

zmęczenia związanego z bardzo aktywnym trybem życia, przemęczenia i stresem. 

Dodatkowo gorący kompres stosowany podczas seansu daje uczucie rozgrzania całego 

organizmu a powolne i płynne ruchy terapeuty wprowadzają nas w stan Alfa czyli bardzo 

głębokiego relaksu.  

Cena:  

 50 zł       -       czas ok. 30 minut 

 80 zł masaż rozszerzony o drenaż limfatyczny skóry twarzy – czas ok. 45 minut 



Masaż sportowy pozwala zwalczyd skutki zmęczenia spowodowane wysiłkiem fizycznym. 

Masaż zmęczonego mięśnia pomaga rozluźnid go i zapobiega późniejszym uszkodzeniom. Od 

wielu lat stał się on niezbędnym elementem w procesie treningowym sportowców.  

Cena: 

 140 zł       -       czas ok. 60 minut 

 80 zł         -       czas ok. 30 minut 

 

 

Masaż odchudzający – modelujący sylwetkę, którego zadaniem jest rozbicie i rozdrobnienie 

podskórnej tkanki tłuszczowej, usunięcie toksyn  z organizmu, polepszenie ukrwienia skóry i 

mięśni, przez co przyspiesza się przemianę materii. Masaż może byd niekiedy nieprzyjemny 

dla osoby masowanej ze względu na uczucie występującego bólu przy stosowaniu technik z 

dużą siłą. Do tego rodzaju masażu używa się kremów zawierających substancje roślinne, 

stymulujące metabolizm komórek, likwidujące tkankę oraz ułatwiające usuwanie toksyn i 

nadmiaru wody. W czasie serii zabiegów odchudzających wskazane jest wykonywanie 

dwiczeo oraz przestrzeganie odpowiedniej diety.  

Cena: 

 120 zł       -       czas ok. 50 minut 

 

 

Masaż stóp połączony z refleksoterapią, celem jest odblokowanie stref przepływu energii 

całego ciała, a także likwidacja bólu i napięd znajdujących się w poszczególnych obszarach czy 

też narządach.  

Cena: 

 80 zł       -       czas ok. 40 minut 



Masaż Ma Uri – jest to specyficzny masaż całego ciała, gdzie masażysta wykorzystując 

energię taoca i polinezyjskiej muzyki staje się narzędziem wprowadzającym osobę 

masowaną na drogę osobistej transformacji czyli pozytywnych zmian prowadzących do 

poprawy zdrowia, relacji z innymi ludźmi, środowiskiem i sobą samym. W masażu 

wykorzystuje się specjalnie dobraną muzykę, która wprowadza rytm, energię i niezwykły 

klimat w pracy z osobą poddającą się masażowi. Przyjemny, płynny, miękki i naturalny dotyk 

stosowany w masażu daje osobie masowanej czas i przestrzeo dla siebie, otwiera możliwośd 

nawiązania utraconego kontaktu z własnym wnętrzem i przywrócenia właściwego przepływu 

energii przez ciało.  

Cena: 

 150 zł       -       czas ok. 60 minut 

 

Masaż baokami chioskimi sięga czasów starożytnej Mezopotamii. Terapie baokowe 

stosowali Hipokrates i Avicenna. W obecnych czasach terapia ta przeżywa swój renesans.  

Jest odmianą terapii podciśnieniowej i stanowi odwrotnośd terapii uciskowej. Podstawę jej 

stanowi wytworzenie podciśnienia we wnętrzu baoki i zassanie skóry oraz tkanki podskórnej 

do jej wnętrza.  

WSKAZANIA  

 cellulit 
 obrzęki limfatyczne 
 napięte i obolałe mięśnie 

 

 

 

 

PRZECIWWSKAZANIA  

 nowotwory 
 gruźlica 
 podwyższona temperatura ciała 
 menstruacja 
 ciąża 
 zaburzenia krzepliwości krwi 
 żylaki 
 przerwanie ciągłości i stany zapalne 

skóry 
 wysiękowe zapalenie stawów 
 obrzęki niewiadomego pochodzenia 

Cena:  

 110 zł       -       czas ok. 40 minut 



Masaż gorącymi olejami – rytualny seans całego ciała gorącymi olejami (sezam, jojoba, 

makadamia) z dodatkiem mieszanek olejków eterycznych. Celem zabiegu jest wprowadzenie 

ciała i ducha w stan równowagi, który jest podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia 

fizycznego. Masaż dostarcza sił witalnych, energii, powoduje odprężenie, oczyszczenie oraz 

odtrucie organizmu.  

Cena: 

 110 zł       -       czas ok. 50 minut 

 

Masaż aromatoterapeutyczny – aromaterapia jest kompletnym psychosomatycznym 

systemem uzdrawiania – holistycznego podejścia do zdrowia i poprawy samopoczucia. 

Masaż aromaterapeutyczny to zabieg z zastosowaniem olejków eterycznych, który łączy 

leczniczą moc dotyku z indywidualnymi właściwościami olejków. Masaż ten ma działanie 

również relaksujące, pomaga w uwolnieniu się od nadmiernego napięcia mięśni, poprawia 

krążenie krwi i ogólne sampoczucie.  

Cena: 

 120 zł       -       czas ok. 50 minut 

 

 

Masaż gorącymi kamieniami (wulkanicznymi) – łączy w sobie oddziaływania zarówno 

termoterapii, drenażu, akupresury, aromaterapii jak i masażu szwedzkiego. Podstawę 

główną stanowi szeroki działanie na termoreceptory znajdujące się w skórze pacjenta. 

W wyniku oddziaływania odruchowego dochodzi do podniesienia temperatury okolic 

masowanych i wtórnego rozszerzenia naczyo krwionośnych.  

Cena: 

 140 zł       -       czas ok. 60 minut 

 



Masaż masłem kokosowym NOWOŚĆ – wspomaga naturalną, równowagę skóry. Łagodzi 

objawy związane z łuszczycą, zapaleniem skóry i egzemą. Zmiękcza skórę zapobiegając jej 

przesuszeniu oraz łuszczeniu się. Zapobiega zmarszczkom, obwisłej skórze oraz plamkom na 

ciele. Sprzyja zdrowemu i promiennemu wyglądowi skóry. Dostarcza ochrony przed 

szkodliwymi skutkami ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Polecany jest 

zwłaszcza do bardzo suchej i pękającej skóry, przeznaczony również dla skóry dojrzałej, 

uszkodzonej przez słooce, a także przy neurodermitis. Olej kokosowy ma działanie 

"chłodzące" i uspokajające. 

Cena: 

 130 zł       -       czas ok. 50 minut 

 

Masaż - Drenaż Limfatyczny - Stosowanie technik przepychająco - tłoczących powoduje 

usprawnienie przepływu limfy w układzie. Drenaż limfatyczny wpływa na usprawnienie 

przepływu chłonki, likwidację obrzęków zastoinowych, zapalnych, onkotycznych, 

usprawnienie transportu wody i soli mineralnych oraz procesów immunologicznych, a także 

drenaż tkanek. Techniki stosowane w drenażu limfatycznym uwzględniają powolny przepływ 

chłonki oraz powierzchowne położenie naczyo chłonnych. Głównie są to ukierunkowane, 

powolne techniki przepychające, tłoczące, wyciskające, pompujące.  

Drenaż limfatyczny - wskazania:  

 zaburzenia gospodarki wodnej  

 zaburzenia gospodarki mineralnej 

 zaburzenia gospodarki hormonalnej 

 obrzęki limfatyczne  

 zastoje limfatyczne  

 choroby kolagenowe  

 

Cena: 

 120 zł       -       czas ok. 60 minut 



Masaż ciepłymi stemplami  NOWOŚĆ - wpływa pozytywnie na całe nasze ciało. Rozluźnia 

stawy i mięśnie działa również przeciwbólowo i antyseptycznie. Poprawia krążenie krwi i 

limfy, dzięki czemu pobudza przemianę materii i pomaga usuwad z organizmu toksyny.  

Cena: 

 140 zł       -       czas ok. 60 minut  

 

 

 

 

 

Masaż bambusowy POLECAMY! - działa drenująco, usprawnia krążenie krwi, posiada 

również działanie antycellulitowe. Ponadto stymuluje mięśnie, usuwa toksyny pobudza 

metabolizm organizmu. Po zabiegu mięśnie są zrelaksowane, napięcia mięśniowe ustępują. 

Masaż ten regeneruje i rewitalizuje. Zabieg wykonywany jest bambusowymi pałkami o 

różnych rozmiarach. 

Cena: 

 130 zł       -       czas ok. 50 minut  

 

 

 

 

 

 



Świecowanie uszu  

Świecowanie uszu to naturalny zabieg wzorowany na praktykach medycznych 

Amerykaoskich Indian HOPI. 

 

 

Cena 65 zł                 Czas ok. 30 minut 

 

 

Wskazania do stosowania terapii z zastosowaniem leczniczych świec są następujące: 

 

 Oczyszczanie uszu, delikatne usuwanie nadmiaru woskowiny, 

 Podrażnienia i poinfekcyjne stany zapalne w uszach lub zatokach, 

 Chroniczne zapalenia zatok, nawracające bóle głowy, 

 Bóle głowy z powodu przewlekłego zapalenia zatok, czy z tzw. „zawiania” 

uszu, 

 Szumy i dzwonienia w uszach, 

 Zaburzenia równowagi wywołane stanami zapalnymi błędnika, 

 Poprawa słuchu, 

 Zakłócenia krążenia w uchu, 

 Regulacja ciśnienia przy bólach głowy, migrenach, zapaleniach zatok, 

 Przewlekłe nieżyty nosa o nieznanej przyczynie, 

 Uśmierzanie stresów i nadmiernej drażliwości, potrzeba osiągnięcia relaksu, 

 Migreny wynikające ze stresu, 

 Lokalna aktywacja limfy, aktywizacja procesów metabolicznych i 

odpornościowych, 

 Stymulacja energetyczna organizmu – cyrkulacji prądów energetycznych. 

 

 


