МАСАЖИ, АЮРВЕДА ТЕРАПИИ

Стандартни масажи
КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ
ЧАСТИЧЕН МАСАЖ
РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ
СПОРТЕН МАСАЖ
ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ
АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ
ДЪЛБОКОТЪКАНЕН МАСАЖ
25 минути ....................................................................................................................................... 45 лв.
40 минути ...................................................................................................................................... 65 лв.
50 минути ...................................................................................................................................... 80 лв.
(Всеки вид масаж може да бъде извършен за 25, 40 или
50 минути – по Ваше желание)

Аюрведични масажи
АЮРВЕДИЧЕН МАСАЖ

60 мин \ 100 лв.

Масаж на цяло тяло с билково олио, целящ да освободи мускулното напрежение, да се постигне цялостна релаксация, помага за подобряването на
кръвообращението.

ИНДИЙСКИ МАСАЖ НА ГЛАВА

25 мин \ 60 лв.

ТАНЛЕПА

45 мин \ 85 лв

МУКХАЛЕПАМ ЗА ЛИЦЕ

45 мин \ 65 лв.

ЛЕЧЕБЕН ДОПИР

25 мин \ 55 лв.

Масаж с дълбок натиск на главата, шията и раменете, извършван с
лечебни масла, целящи отпускане на възлите и напрежението в мускулите

Масаж на тялото, освобождаващ напрежението в мускулите и маска от
билков корен на прах по цялото тяло, водеща до цялостно освежаване и
подмладяване..

Традиционен Аюрведичен билков масаж на лицето, който почиства и
хидратира в дълбочина, освежава и успокоява.Това са лицеви масажи, които
подхранват кожата, разкрасяват и придават сияен вид - Сандал, Мед,
Алое, Папая, Шоколад, Краставица.

Релаксиращ масаж на гърба, врата и раменете с лечебни олиа, отпускащ
възлите и премахващ напрежението в мускулите.

* цената е за един масаж

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ЗА КРАКА

45 мин \ 55 лв.

ПОДМЛАДЯВАЩ И ОБНОВЯВАЩ МАСАЖ

45 мин \ 85 лв.

МАРМА МАСАЖ

45 мин \ 85 лв.

Масаж върху рефлексните точки на стъпалото, който помага за
изчистване на токсините и премахване на възпаленията чрез лимфен
дренаж и води до пълна релаксация на цялото тяло.

Масаж, подхранващ цялото тяло, помагащ за тонизиране на мускулите,
премахва сковаността в мускулите и подобрява кръвообръщението.

Дълбок масаж върху тъканите на цялото тяло с лечебно олио, концентриран основно върху местата, където се намира жизнената енергия на
тялото, което помага за подобряване на кръвообръщението и стимулиране на нервната система.

СПЕЦИАЛЕН ДХАРМА МАСАЖ

60 мин \ 120 лв.

Специална комбинация от масажи, извършвани чрез контролирани стимулиращи удари, които релаксират и тонизират мускулите. Това отървава
тялото от токсините и води до вливане на положителна енергия, в
резултат на употребата на топли торбички. Освобождава мускулното
напрежение, премахва болезнените възли и емоциите, причиняващи стрес.

Разкрасителни масажи
ТЕРАПИЯ „КРАСОТА“

60 мин \ 160 лв.

Цялостна разкрасителна терапия на тялото – от глава до пети, масаж и
ексфолиация за тялото и лицето, рефлексотерапия на стъпалото, които
ще те обновят.

ЕКСФОЛИАЦИЯ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО

25 мин \ 65 лв.

За ексфолиране на кожата и премахване на мъртвите клетки…
Билки на прах

* цената е за един масаж

ПАКЕТ С МЕД ЗА ЦЯЛО ТЯЛО

За омекотяване на кожата и за сияен външен вид

За контакти
гр. София, 1504, бул. „Янко Сакъзов“ 30
Безплатен телефон: 0800 10 444
Мобилен телефон: 0999 222 555
www.ayurvedasofia.bg
info@ayurvedasofia.bg

25 мин \ 60 лв.

