Thajské Masáže

Tradiční thajská masáž (30 min / 1.300 CZK, 60 min / 2.200 CZK)
Soubor mistrných technik, při kterých se pomocí manipulačních cviků a akupresury na energetické
body těla uvolňuje napětí a bolest svalů, šlach a kloubů.

Klasická švédská masáž (30 min / 1.300 CZK, 60 min / 2.200 CZK)
Osvěží a regeneruje svalstvo, zlepší tělní metabolismus a napomáhá lepšímu krevnímu oběhu. Jedná
se o typ sportovní masáže specificky určené ke zrychlenému odstranění únavy.

Foot Relax – masáž nohou (30 min / 1.300 CZK, 60 min / 2.200 CZK)
Masáž dolních částí nohou pomocí akupresurních tlaků se zaměřením na oblast chodidel. Ideální pro
odstranění pocitu těžkosti a únavy nohou.

Queen´s Park – olejová masáž (60 min / 2.200 CZK)
Tato aromaterapie, masáž aroma oleji, je zaměřena na uklidnění a dosažení stavu harmonie ducha
(inhalace) a těla (masážní techniky).

Dark Side – masáž zad (60 min / 2.200 CZK)
Kombinace masážních technik, zaměřených na odstraňování jednorázových i chronických bolestí zad.
Odbourává se použitím uvolňujících mastí z mentolu a kafru blokace a tenze v celé oblasti zad, šíje a
ramen.

Mystic Face (30 min / 1.300 CZK)
Chiropraktická masáž obličejové a vlasové časti hlavy, spojená s technikami k uvolnění svalového
napětí a kloubních blokád krční páteře, pomocí Neroli silice z květů hořkého pomeranče.

Masáž lávovými kameny (75 min / 2.700 CZK)
K této terapii se používá 53 hladkých lávových kamenů (vyvržených horou z dračí sluje), které se
nahřejí ve vodní lázni a poté se teplé přikládají na tělo. Současně probíhá masáž jednotlivých částí
těla horkým olejem a dvěma největšími kameny, které se drží v dlani.

Spirit of Siam - bylinná masáž (60 min / 2.200 CZK, 90 min / 2.900 CZK)
Starobylá thajská bylinná aroma masáž, ve které jsou používány plátěné váčky, naplněné směsí bylin
a trav s aroma látkami dle 6 století starých receptur. Výsledkem je mimo celkového uvolnění celého
těla i pocit pozitivního nabytí mysli.

