T E K I NT S E

MEG

MASSZÁZS

KÍNÁLATUNKAT!

GYERMEK
MASSZÁZS
Bounty Masszázs
Kókusz olajos aroma masszázs, allergén és
színezőanyag mentes. Gyermek életkorának
és fizikai állapotának megfelelő technikával
végzett gyermekmasszázs.
20 perc
Gumimaci Masszázs
Édes gyümölcsös aromaolajos masszázs, a
gyermek életkori sajátosságait figyelembe
véve. Segít az ellazulásban, feloldja az energia blokkokat és fellazítja a terhelés okozta
feszes izomzatot.
20 perc
Csupacsoki Masszázs

TERÁPIÁS
KUTYAMASSZÁZS

Kakaóvajas masszázs, mely boldogsághormont szabadít fel a szervezetben, ezáltal egy
kellemes, ellazult állapotot idéz elő.
20 perc

Elsősorban rehabilitációs és közérzetjavító
jelleggel működik, segít az olyan kutyákon,
akik valamilyen okból kifolyólag pl. baleset,
műtét, traumás, vagy idegi sérülés miatt
rehabilitációra szorulnak, illetve genetikailag kialakult betegségekkel rendelkeznek,
mint pl. a dysplasia, vagy az öregkori ízületi
problémákkal küzdenek vagy munkakutyaként segítik munkánkat, esetleg sportversenyekre járunk velük rendszeresen.
A masszázs tehát segít a kutyáknak az
éltető energiák növelésében, illetve megtartásában, vagy kiegyenlítésében. Jelentős
szerepet játszhat a fizikai, mentális problémák, fájdalmak, viselkedési problémák
leküzdésében is. A Terápiás kutyamasszázs
során az állatban elsősorban a fájdalomcsillapító, lazító hatás kelt jóleső érzést. Minden
struktúra ellazul, a test öngyógyító folyamatai beindulnak.
20 perc

BALINÉZ
MASSZÁZS
A Balinéz masszázs azoknak ajánlott, akik túlterheltek, mindennapi erős stressznek vannak kitéve, fáradtnak, levertnek érzik magukat. Megszűnhet a fájdalom,
eltűnhetnek a migrénes zavarok, alvászavarok és
légzési problémák. Lágy, simító mozdulatokkal
kezdődik a masszázs, ezt követik az erőteljesebb
mozdulatok a meridiánok mentén. Ez a technika
segíti a tökéletes ellazulást, az energiák áramlását.
Segíti a nyiroki folyamatokat, az immúnrendszer
működését, fokozza az anyagcserét.
60 perc

ESŐCSEPP
MASSZÁZS
Különleges masszázstechnika során a test
különböző pontjaira megfelelő sorrendben
felcsepegtetett illóolajok növényi hatóanyaga a testre helyezett meleg kendőknek
köszönhetően eléri a mélyebben lévő
szöveteket és ott fejti ki hosszan tartó méregtelenítő, lazító, feltöltő hatását. Eredményes az isiász és a krónikus hátfájás
kezelésében! Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, baktérium és vírusölő hatású.
60 perc

THAI HERBAL
MASSZÁZS
A felmelegített gyógynövényes
párnácskákból kiáramló pára segíti
az ellazulást és a méregtelenítést,
lazítja az izmokat. Enyhíti az izom
és ízületi gyulladásokat. Levezeti a
fáradtságot, serkenti a vérkeringést.
60 perc

KISMAMA
MASSZÁZS
Aroma olajos kényeztető kezelés, áldott állapotban lévő hölgyek számára a várandósságuk idejének
figyelembe vételével. A masszázs széken ülve vagy
oldalt fekve történik.
25 perc

MIGRÉN
MASSZÁZS
Megelőző kezelés/kezelés sorozat, melyet
visszatérő erős migrénes fejfájás esetén
alkalmazunk. A kezelés hatására a fejfájás
enyhülése, visszatérésének ritkulása várható!
50 perc

SVÉD MASSZÁZS
TRIGGER PONT
KEZELÉSSEL
A test problémás területeinek átmasszírozása
svédmasszázs fogásokkal, közben a kisugárzó
fájdalmat okozó tigger pontok feltárása és kezelése a fájdalom csökkentése érdekében.
Ajánlott elszántaknak!
50 perc / 80 perc

INDIAI
FEJMASSZÁZS
Lazítja a fejbőrt, erősíti a fejbőr alatti izmokat,
csillapítja a fej és szemfájást, megszűnteti a nyakmerevséget, fáradtságot. Oldja az energia blokkokat a
szervezetben.
25 perc

ARCMASSZÁZS
A masszázst mézes olaj segítségével
végzi a masszőr. Ajánlott mindenkinek, aki
egy igazán különleges, nyugtató hatású
arcmasszázsra vágyik.
25 perc

TALPMASSZÁZS
Speciális talpmasszázs, melynek célja a talpon
elhelyezkedő reflexzónák masszírozásával a hozzájuk tartozó szervek harmonizálása. Beindítja a
szervezet öngyógyító folyamatait, a méregtelenítést. Javítja az anyagcserét.
25 perc

KÉNYEZTETŐ
AROMAOLAJOS
SVÉDMASSZÁZSOK
25 perces masszázs alatt a derék, hát,
váll, nyak kezelése történik!
50 perces masszázs alatt a vádli, csomb,
csípő, derék, hát, váll, nyak kezelése történik!
80 perces masszázs alatt a talp, lábak
elölről, karok, vádli, comb, csípő, derék,
hát, váll, nyak ezelése történik!

ÉDES ÉBREDÉS
Narancs és fahéj olajjal történő mas�százs, az izmokat és a bőrt ellazítja,
serkenti a bőr regenerálódó képességét, méregtelenítő és nyugtató hatású.
25 perc / 50 perc / 80 perc

NYUGALOM SZIGETE
Nyugtató levendulaolajos masszázs. Vérnyomáscsökkentő,
fájdalomcsillapító, ellazulást elősegítő hatású.
25 perc / 50 perc / 80 perc

CSOKI CSODA
Kényeztető testmasszázshoz kakaóvajolajat
alkalmazunk, mely rugalmassá teszi a bőrt és
a csokoládéhoz hasonlóan, boldogsághormont
juttat a szervezetbe.
25 perc / 50 perc / 80 perc

FRISSÍTŐ
AROMAOLAJOS
SVÉDMASSZÁZSOK
25 perces masszázs alatt a derék, hát,
váll, nyak kezelése történik!
50 perces masszázs alatt a vádli, csomb,
csípő, derék, hát, váll, nyak kezelése történik!
80 perces masszázs alatt a talp, lábak
elölről, karok, vádli, comb, csípő, derék,
hát, váll, nyak ezelése történik!

ZÖLD
VARÁZSSZER
Rozmaring és borsmentaolajos masszázs.
Hatékony a mozgásszervi panaszok (reumás
megbetegedések, krónikus ízületi gyulladások, izom- és idegfájdalmak) és sportsérülések
enyhítésére, görcsoldó, energetizáló valamint
gyulladáscsökkentő és izomlazító hatású.
25 perc / 50 perc / 80 perc

VITALITÁS FORRÁS
Vörös szőlőmag olajos Svédmasszázs. Magas
vitamintartalmának köszönhetően vitalizáló
hatású. Intenzív, erős kezelés, melyet többnyire
egyéb masszázsfogásokkal, kimozgatásokkal
kombinálunk.
25 perc / 50 perc / 80 perc

SZÉPSÉG ESZENCIA
Speciális fogásokkal, mézes olajjal történik a
masszázs. Rendkívül hatékony gerincbántalmak,
nyak-, váll- és hátfájdalmak, reumatikus panaszok,
ízületi problémák, krónikus kimerültség kezelésében valamint salaktalanító, méregtelenítő, immunrendszer erősítő és bőrfiatalító hatású.
25 perc / 50 perc / 80 perc

Varga Niki
masszőr, terápiás kutyamasszőr

06 30 691 5318
Horváth Szabolcs
masszőr

06 30 485 0110
familymasszazs@gmail.com

www.facebook.com/familymasszazs

