


«МАСАЖ ГОЛОВИ» 

Масаж голови - це чудодiйний засiб, який допомагае: позбавиться вiд головного болю, 
полiпшуе: стан шкiри голови, забути про лупи, надмiрноi сухостi волосся i значно 
прискорюе: "ix зростання. Допомагае: позбутися вiд сонливостi, тривожних станiв, 
допомагае: полiпшити пам'ять, стимулюе: мозкову дiяльнiсть, регулюе: артерiальний тиск. 
Масаж показаний при активнiй розумовiй роботi, як профiлактика стресу, панiчних атак, 
стрибкiв артерiального тиску, цервiкогених головних болях, випаданi i перетинi волосся, 
ix слабкому зростаннi. 

Час: 30 хв Цiна: ЗSОгрн 
Масаж волосисто'�" частини голови 
Час: 45 хв Цiна: SООгрн 
Масаж голови i надплечiй 

+ 38 (067) 59-232-59

«МАСАЖ ЗАДНЬО'i 
ПОВЕРХН I ТIЛА» 
Час: 60 хв Цiна: 800грн 
(Голова, шия, спина, ноги, руки) 

+ 38 (067) 59-232-59

«МАСАЖ ГОМIЛКИ I СТОП» 

Цей масаж покращуе: загальний стан органiзму, адже в ньому масажуються стопи i 
активнi точки вiдповiдностi всьому органiзму, вiдбувае:ться його омолодження. 
Усувае:ться м'язове i психологiчне напруження, нормалiзуе:ться крово-лiмфотечiя, 
змiнюе:ться м'язове тонус, усувае:ться больовi вiдчуття i набряклiсть, стабiлiзуються 
обмiннi процеси. Нормалiзуе:ться сон i зiр. Масаж рекомендований для профiлактики; 
артриту, артрозу, плоскостопостi, набрякiв, варикозу i багатьох iнших недуг. Пiсля 
сеансу масажу з'являе:ться вiдчуття бадьоростi, але разом з тим загальний 
розслабляючий ефект. 

Час: 1 О хв Цiна: 1 ООгрн 
Масаж стоп 
Час: 20 хв Цiна: 200грн 
Стопи i гомiлки 

+ 38 (067) 59-232-59

«МАСАЖ КИСТЕЙ I ПЕРЕДПЛIЧЧЯ» 

Цей масаж корисний не тiльки для полiпшення здоров'я, але i для краси! Кажуть що, по 
шкiрi рук можна сказати про вiк. Масаж пiдсилюе: кровообiг, приносячи в клiтини 
харчування i кисень, розгладжуе: зморшки, пiдтягуе: шкiру, прискорюе: рiст i покращуе: 
якiсть нiгтiв, предупрежддает раннi старiння. Рекомендований для профiлактики артриту 
i артрозу суглобiв, при фiзичнiй перевтомi. На кистях розташованi активнi точки, 
вiдповiднi системам i органам органiзму, впливаючи на якi ми позитивно впливае:мо на 
все тiло. Нiжнi погладжування i разминки занурюють Вас в свiт спокою i релаксу. 

Час: 1 О хв Цi на: 1 ООгрн 
Масаж кистей 
Час: 20 хв Цiна: 200грн 
Кистi-передплiччя 

+ 38 (067) 59-232-59


