Cenník platný od 15.7. 2019.
Ceny sú vrátane DPH.

Zábaly

Špeciálne ošetrenie Nueva Vida

60 € (90 min)

(špan.. la vida = život, životnosť; nueva,= nový)

Ošetrenie s obsahom prírodných BIO produktov má vysoký terapeutický
a relaxačný účinok vďaka kombinácii masážnych techník, masážnych
prostriedkov a tepla.
Tepelná terapia pomocou zábalu a podporná masáž rozvinú účinok
obsiahnutých prírodných látok a rozprúdia v organizme teplo, ktoré sa
stráca vplyvom životného prostredia, nedostatkom pohybu a civilizačných
chorôb.
Masáž spôsobuje uvoľnenie tkanív a svalov, zmiernenie bolestí, zlepšenie
pohyblivosti a zníženie napätia. Počas masáže sa obsiahnuté vitamíny,
minerály a stopové prvky dostávajú cez pokožku do tela a rovnomerným
pôsobením tepla pri zábale dochádza ku uvoľneniu a vstrebávaniu
účinných látok do hlbokých vrstiev tkaniva. Táto terapia teplom sa
neobmedzuje iba na lokálne prehriatie ale spôsobuje rovnomerné
harmonizujúce prehriatie celého tela a zároveň prehlbuje účinky
následných alebo predchádzajúcich procedúr.
Masáž alebo zábal je možné absolvovať samostatne, avšak najlepší
terapeutický efekt dosahuje celkové ošetrenie.
Masáž „Nueva“

50 € (60 min)

Zábal „Nueva“

30 € (30 min)

Druhy ošetrení
Ošetrenie s včelím voskom.
Včelí vosk obsahuje veľké množstvo stopových a minerálnych látok.
Nachádza uplatnenie v oblasti liečby akútnej a chronickej bolesti,
zápalových ochorení pohybového aparátu (artróza, reuma) alebo
neurologických ochorení (bolesti hlavy, migrény, stres). Možnosť
uplatnenia nachádza liečba včelím voskom tiež v oblasti gynekológie a
vnútorných chorôb (poruchy metabolizmu, štítnej žľazy). Uvoľňovanie
typickej arómy zo včelieho vosku je veľmi prijemné a navodzuje
„wellness“ - pocit dobrého stavu, blaha a príjemného uvoľnenia. Okrem
mnohých ďalších cenných látok obsahuje včelí vosk aj vitamín A, ktorý
podnecuje tvorbu buniek a pôsobí proti vysušenej pokožke. Po použití
teplých voskových zábalov je pokožka zamatovo hebká.
Ošetrenie s konope.
Prírodný bio konopný olej, bohatý na vitamíny A, B, D, E, C, K a minerály
(K, Ca, Mg), posilňuje imunitu a zároveň pôsobí proti bolesti kĺbov,
chrbtice a svalov. Tento zábal pôsobí blahodarne na pokožku, je vhodný pri
kožných ťažkostiach. Harmonizuje stav kožných buniek. (Pozn.: Pri
zahriatí uvoľňuje charakteristickú vôňu.)
Masážny gél s koloidným striebrom a účinnými látkami s pagaštanu
konského, kostihoja lekárskeho, čajovníka, tymianu lekárskeho určený na
masáž v oblasti kĺbov, svalov a šliach proti bolesti a pre rehabilitáciu po
operáciách, športových výkonoch a regeneráciu.
Kontraindikácie
Zábaly sa môžu používať len na zdravú pokožku.
Neodporúča sa používať teplé obklady s včelím voskom pri alergii na
produkty zo včelieho vosku.
Neodporúča sa použitie zábalov osobám s kardiovaskulárnymi
chorobami, pri akútnych zápaloch a horúčkovitých ochoreniach.

