MASÁŽE

Dopřejte si
kvalitní regeneraci!
CENA PRO ČLENA

DRUH MASÁŽE

DÉLKA

BĚŽNÁ CENA

10% SLEVA

ČÁSTEČNÁ (vybrané partie)

60 min.

700 Kč

630 Kč

CELÉ TĚLO

90 min.

1 050 Kč

945 Kč

CELÉ TĚLO

120 min.

1 400 Kč

1 260 Kč

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVNÁ (nabuzující)

60 min.

700 Kč

630 Kč

SPORTOVNÍ UVOLŇUJÍCÍ ÚNAVU

60 min.

700 Kč

630 Kč

BAŇKOVÁ METODA (baňkování)

60 min.

700 Kč

630 Kč

BREUSSOVA MASÁŽ

60 min.

700 Kč

630 Kč

60 – 120 min.

700 – 1 400 Kč

630 – 1 260 Kč

MASÁŽ PRO PÁRY

60 min.

1 400 Kč

1 260 Kč

MASÁŽ PRO PÁRY

90 min.

2 150 Kč

1 935 Kč

DORNOVA METODA + BREUSSOVA MASÁŽ

TEJPOVÁNÍ

dle rozsahu

Podrobnosti o masážích na druhé straně.
*Na tejpování nelze uplatnit žádnou slevu (ani členskou slevu 10 %).
Ceník je platný od 1. 11. 2019.

3,90 Kč/cm*)
Masáže lze hradit z balíčků
COOL MINI a COOL MAXI,
avšak bez dalších slev.

OBJEDNÁVKY
Bc. Iva Bokůvka
iva.antosova@kvalitafitness.cz
+420 732 158 763

David Bokůvka
david.bokuvka@kvalitafitness.cz
+420 721 147 113
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JAKOU MASÁŽ SI VYBRAT?
ČÁSTEČNÁ
Zvolená část těla, kterou si předem určíte, je masírována jemnými dlouhými hmaty za doprovodu relaxační
hudby. Dochází ke zvýšenému prokrvení tkání, podpoře trávení a stimulaci látkové výměny.

CELÉ TĚLO (90 minut)
Masáž celého těla prokrví a uvolní svaly, které jsou
zatuhlé nedostatkem pohybu, špatným držením těla
či stresem. Tím se následně uvolňuje celý pohybový
aparát. Celotělová masáž prospívá nejen svalům, ale
celému tělu včetně kloubů či vnitřních orgánů. Regeneruje organismus a odstraňuje únavu. Vašemu tělu
a mysli dodá pocit lehkosti.

BAŇKOVÁ METODA (baňkování)
Baňkování neboli vakuoterapie je metoda alternativní medicíny, při níž se malá oblast pokožky podrobí
pomocí baněk (skleněných, plastových či silikonových)
podtlaku. Baňkování skvěle prokrví problematické
partie. Dokáže uvolnit blokády, zatuhlé svaly, bolesti
páteře a pohybového aparátu.
Také pozitivně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů.
Detoxikuje organizmus, příznivě působí na lymfatický
systém a problémy se zažíváním.

BREUSSOVA METODA
Je to uvolňující, přímá masáž páteře a výborně se
doplňuje s Dornovou metodou a baňkováním.
Lze ji však aplikovat i jako samostatnou masáž. Jejím
autor je rakouský léčitel Rudolf Breuss.

CELÉ TĚLO (120 minut)
Delší masáž celého těla, během které pomaleji
a důkladněji promasírujeme každou Vaši partii
včetně kloubů.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVNÁ (nabuzující)
Masáž vhodná pro sportovce, kteří se po delší pauze
či zranění chtějí vrátit zpět do tréninkového režimu.
Nabuzení svalů a nastartování nervové soustavy je
nedílnou součástí přípravy každého sportovce.
Intenzivními hmaty dojde k prokrvení a aktivaci svalové tkáně.

SPORTOVNÍ UVOLŇUJÍCÍ ÚNAVU
Masáž uvolňující svalové napětí způsobené namáhavou fyzickou aktivitou. U sportovců i jedinců s vysokou
pohybovou aktivitou se tento druh masáže doporučuje
1-2x týdně. Pravidelnost napomáhá k prevenci zranění
a udržení zdravých a uvolněných svalů.

DORNOVA METODA
Základním smyslem a principem Dornovy metody
(dále jen DM) je vrácení kloubů a obratlů do jejich původní ideální pozice a to dynamickým pohybem svalů
v příslušné oblasti. V DM pracujeme se všemi klouby
v těle. Lze tak docílit srovnání nohou do X a do O.
Dále rozdílnou délku dolních končetin, posun kostrče
a kyčlí, srovnání páteře. Tato metoda se aplikuje od
novorozenců až po seniory. Objevitelem DM je pan
Dieter Dorn z Německa.

MASÁŽ PRO PÁRY
Nabízíme společné masáže pro dvojice (manželé,
kamarády, rodiče i děti) v délce 60 a 90 minut.
Pro párovou masáž si můžete vybrat zvýše uvedených technik a jejich kombinací (nezávisle na druhém
partnerovi). Řídíme se heslem, že každé tělo potřebuje individuální přístup. Při této masáži jsou v salónu
umístěná dvě pohodlná lehátka vedle sebe a společně
Vás masírují dva maséři najednou.

Možnost objednání osobního maséra na závody a jiné sportovní akce.
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