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CENNIK MEDI SPA
Masaże

Obowiązuje od 01.01.2020 r.
Cennik Medi Spa jest jedynie wstępną informacją handlową. Nie stanowi oferty w myśl Kodeksu
Cywilnego w rozumieniu M.in. 66 par. 1 ( M.IN. 71). Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen.
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Zabiegi dla ciała i ducha

MASAŻE CIAŁA
Niewątpliwie to najbardziej odstresowujący zabieg, zwłaszcza masaż całego ciała przynosi dużą
dawkę ukojenia, poprawia nastrój i poprawia wygląd naszej skóry. Pomaga odprowadzić z naszego
organizmu nadmiar nagromadzonych toksyn, limfy, rozluźnić napięcia nerwowe, poprawia
krążenie, pomaga walczyć z nadwagą. Wprowadzając do zabiegu elementy refleksologii zadbamy
o balans biologiczny naszego organizmu poprzez usprawnienie cyrkulacji krwi i wyciszenie układu
nerwowego. Wszystko zależy od jego rodzaju. Proponujemy Państwu szereg masaży, wśród
których na pewno znajdziecie coś dla siebie. To także idealny pomysł na prezent !
Jeżeli jesteś w ciąży pamiętaj aby poinformować o tym personel gabinetu. Przyszłe mamy
zapraszamy na masaże pomiędzy 3-cim a 8-mym miesiącem ciąży, która przebiega prawidłowo.
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Relaksacyjny masaż sezonowy wykonywany z użyciem olejków
eterycznych (plecy, ręce, kark, głowa)
30 min.
Relaksacyjny masaż sezonowy wykonywany z użyciem olejków
eterycznych (całe ciało , także głowa, stopy, dłonie)
60 min.

100 pln

Massage Candle- masaż wykonywany przy użyciu naturalnego, ciepłego
wosku, poprzedzony peelingiem całego ciała ; masaż firmowy
BRUNO VASSARI
90 min.

180 pln

Facemodeling – modelowanie środkowej i dolnej części twarzy. Masaż
transbukalny, to obustronne ugniatanie tkanek twarzy, zarówno
od strony jamy ustnej jak i od zewnętrznej powierzchni skóry.
Umożliwia ona całkowicie przywrócić owal / kontur twarzy, napięcie
oraz elastyczność samych głębokich mięśni twarzy, które tworzą strefę
policzek oraz okolic bruzd nosowo – wargowych. 90 min
Masaż japoński KOBIDO, niechirurgiczny lifting twarzy- masaż
przeznaczony dla cer dojrzałych z utratą jędrności, wiotkich,
zmęczonych; masaż mocny, liftingujący; strefa zabiegowa: głowa,
twarz, dekolt, ramiona, barki; masaż wykonywany przy użyciu olejów
naturalnych wzbogaconych o relaksacyjne nuty zapachowe
70 min
Masaż japoński młodsza skóra bez igły i skalpela- zabieg dla każdego,
bez ograniczeń wiekowych; przyjemy, odprężający wykonywany przy
użyciu olejku arganowego wzbogaconego o relaksacyjne nuty
zapachowe; poprawia jędrność skóry i mięśni twarzy; strefa zabiegowa:
głowa, twarz, dekolt, ramiona, barki
60 min
Refleksologia twarzy i głowy- masaż poprawiający nastrój i zdrowie
organizmu, pobudzając go do amo regeneracji; przeznaczony dla osób
zmęczonych i zestresowanych; bardzo przyjemny i odprężający
60 min
Polecany dla kobiet w ciąży- masaż wykonany częściowo z pominięciem
refleksów odpowiadających za pracę narządów rodnych
35- 40 min.

60 pln

350 pln

170 pln

150 pln

130 pln
110 pln
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Refleksologia stóp – odpręża , koi i wpływa na zdrowie organizmu
50 min
Polecany dla kobiet w ciąży- masaż wykonany częściowo z pominięciem
refleksów odpowiadających za pracę narządów rodnych
35- 40 min.
„Dotyk motyla”- masaż wykonywany przez ubranie, przeznaczony dla
osób po trudnych przeżyciach , po „dotyku złej ręki”, schorowanych,
zestresowanych, po ciężkim dniu; można połączyć z innym masażem
Polecamy kobietom w ciąży jako forma odprężenia
15 min
Masaż antycellulitowy- połączenie wielu technik masażu daje widoczne
rezultaty w walce z cellulitem i poprawia jędrność skóry; masaż
rozpoczyna się manualnym rozgrzaniem tkanek a następnie następuje
masowanie miejsc objętych zmianami przy użyciu bańki chińskiej,
bambusa i wałka do masażu. Najlepiej wykonywać w seriach.
Brzuch, uda, pośladki
50 min.
Uda, pośladki
40 min
Drenaż limfatyczny całego ciała- to specjalna technika masażu, która
pobudza krążenie krwi i limfy poprawiając jakość skóry, zmniejszając
obrzęki i cellulit
60 min.
Drenaż limfatyczny nóg- idealny dla osób mających problem z
zatrzymywaniem się wody, opuchnięciami oraz zmęczonymi nogami.
Specjalnie dobrane techniki masażu udrażniają przepływ limfy w
kończynach dolnych.
Polecany także dla kobiet w ciąży
45 min.
Masaż Kombi- połączenie masażu antycellulitowego (brzuch, uda,
pośladki) z relaksacyjnym masażem pleców
70 min.
Peeling stóp i łydek z przemasowaniem- naturalny peeling połączony z
relaksem; idealny dla zmęczonych nóg
Polecany także dla kobiet w ciąży
40 min.

100 pln
80 pln

30 pln

80 pln
70 pln

110 pln

90 pl
120 pln

80 pln

MASAŻE CIAŁA- PAKIETY ANTYSTRESOWE
Wyciszenie i relaks, to coś czego potrzebuje każdy z nas.
Odpowiednie połączenie różnych technik masażu i odpowiednio długi czas zabiegu daje
100%- towe korzyści dla naszego zdrowia psychicznego poprzez wyciszenie i relaks. Zapobiega to
depresjom i niweluje napięcia mięśniowe.
Lp.
1.
2.
3.

4.

Cena:
Lekki umysł, lekkie ciało połączenie masażu relaksacyjnego całego ciała
z refleksologią twarzy i głowy
100 min
Lekkość ciała i tonizacja- masaż relaksacyjny całego ciała poszerzony o
refleksologię stóp
100 min
Lekkość ciała, umysłu i duszy- masaż relaksacyjny całego ciała
połączony z refleksologią twarzy i „dotykiem motyla)
120 min
Pakiet odmładzający- masaż relaksacyjny ciała + masaż KOBIDO
110 i 130
min.

180 pln
190 pln

190 pln
220 pln
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250 pln
5.

6.

Pakiet Gładkie Ciało- naturalny peeling całego ciała w połączeniu z
wybranym masażem. Do wyboru:
-masaż relaksacyjny całego ciała, drenaż limfatyczny ciała, masaż
antycellulitowy
110 pln
Pakiet VIP- masaż relaksacyjny całego ciała, Kobido, refleksologia stóp
180 min.

180 pln
330 pln

PAKIETY ZABIEGOWE
Wykupując masaże w pakietach zabiegowych oszczędzasz nawet 20%
PAKIETY ZABIEGOWE
1.
5 jednakowych masaży
2.
10 jednakowych masaży
3.
15 jednakowych masaży
4.
20 jednakowych masaży
*Opcja dodatkowo płatna według cennika

pakiety płatne z góry
-5%
- 10 %
- 15 %
- 20 %

UWAGA!!! Podany czas zabiegu jest czasem całkowitym zawierającym przygotowanie do zabiegu, jego
wykonanie i krótki czas relaksu po zabiegu.
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