
Indická masáž hlavy                                        30 min./ 300,- 
Masáž zad                                                       30 min./ 300,- 
Masáž zad                                                       60 min./ 600,-       
Masáž zad a nohou                                         60 min./ 600,- 
Masáž zad a rukou                                          60 min./ 600,- 
Masáž zad, nohou a rukou                              90 min./ 900,- 
Manuální liftig obličeje                                     60 min./ 600,-        

Indická masáž hlavy "Champi"  
Před masáží hlavy se provede uvolnění ramen, šíje, paží a krku. Indická masáž 
hlavy se provádí vsedě, bez použití olejů a klient je při ní oblečen. Praktikuje se 
na těch částech hlavy, která jsou energetickými centry. Tato masáž je též 
nazývána antistresová. 
Příznivé účinky masáže: 

• uvolnění napětí v ramenou, krku a šíji 
• zmírnění očního napětí 
• pomoc při bolestech hlavy a migrénách 
• zlepšení koncentrace, jasnější myšlení 
• povolení svalstva vlasové pokožky hlavy 
• povzbuzení růstu vlasů a zlepšení jejich kvality 
• odstraňuje každodenní stres 

Více zde: https://www.masaz-terapie.cz/products/indicka-masaz-hlavy1/ 

Manuální lifting obličeje je velmi jemná technika, šetrná k pokožce a doprovází 
ji příjemný pocit hluboké relaxace a vnitřní pohody. Tato vyhlazovací masáž je 
oblíbena z důvodu ihned viditelných účinků, protože se zaměřuje na mimické 
svaly obličeje s hloubkovými a detoxikačními účinky. Působí na příčinu vrásek a 
přispívá k lepšímu vyživování pokožky i samotných svalů. 
Příznivé účinky: 

• vyhlazuje pokožku a zvyšuje její pružnost 
• brání vzniku vrásek 
• zpomaluje stárnutí 
• podporuje regeneraci 
• snižuje napětí v obličeji 
• má pozitivní vliv na psychiku 

Více zde: https://www.masaz-terapie.cz/products/manualni-lifting-obliceje/ 

Čínská energetická masáž zad, nohou a rukou 
Jedná se nejen o masáž uvolňující svalstvo, ale i o masáž akupunkturních 
bodů a meridiánů, která posiluje samoléčivé schopnosti lidského organizmu. 
Touto masáží lze předejít bolestem svalů či orgánů, která může být způsobena 
stažením svalů (i vlivem stresu) a následně přerušením toku energie. 

https://www.masaz-terapie.cz/products/indicka-masaz-hlavy1/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.masaz-terapie.cz%2Fproducts%2Findicka-masaz-hlavy1%2F
https://www.masaz-terapie.cz/products/manualni-lifting-obliceje/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.masaz-terapie.cz%2Fproducts%2Fmanualni-lifting-obliceje%2F


Čínská masáž se provádí vleže. Začíná masáží zad. Dle potřeby a přání klienta 
se přidávají dolní a horní končetiny, včetně dlaní a chodidel, kde se působí na 
další akupunkturní body. 
Příznivé účinky masáže: 

• zmírňuje napětí a stres 
• posiluje imunitu 
• uvolňuje svalové napětí 
• pomáhá při bolestech hlavy a nespavosti 
• odstraňuje bolesti zad a pohybového aparátu 
• příznivě ovlivňuje astma a alergie 
• pomáhá pri oběhových potížích 
• odstraňuje zažívací a vylučovací problémy 

Více zde: https://www.masaz-terapie.cz/products/cinska-energeticka-masaz/ 

https://www.masaz-terapie.cz/products/cinska-energeticka-masaz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.masaz-terapie.cz%2Fproducts%2Fcinska-energeticka-masaz%2F

