CARTA DE MASSATGES I TRACTAMENTS
Els següents serveis els oferim amb petició prèvia
al telèfon 647492136 (Vanessa)

Massatge relaxant
i aromatèrapia amb olis essencials

60 min.

Massatge descontracturant i
aromatèrapia amb olis essencials

60 min.

40 €
40 €

Massatge relaxant +
tractament facial (peeling, hidratació i massatge)
40 min.+ 30 min.

50 €

Drenatge limfàtic (cames i abdomen) +
tractament facial (peeling, hidratació i massatge)
40 min.+ 30 min.

55 €

Bambuteràpia;
massatge amb canyes de bambú i aromateràpia
60 min.

60 min.

42 €
Massatge amb pedres calentes
i aromatèrapia

42 €

Bambuteràpia + Pedres calentes+
Aromateràpia
70 min.

55 €
Massatge infantil

50 min.

35 €

Reserva 2 massatges i gaudeix d'un 10% de descompte del preu total

Pedres calentes

El massatge amb pedres calentes (teràpia geotermal) és molt adient per a
persones que pateixen estrès, ansietat, migranyes, retenció de líquids i dolors
musculars i/o articulars.
El massatge consisteix a recórrer els canals limfàtics i energètics estimulant-los
amb l'escalfor de les pedres i així obtenir una relaxació profunda. Aquest
massatge aporta un benefici drenador, depuratiu i un alleujament dels dolors
musculars i enforteixen el sistema immunitari.
Bambuteràpia

La bambuteràpia és una tècnica d'origen oriental que utilitza canyes de bambú.
Les propietats d'aquesta tècnica generen relaxació muscular, millora de la
circulació sanguínia i reducció del teixit adipós.

TERAPIES NATURALS
Els següents serveis els oferim amb petició prèvia
al telèfon 636 853 472 (Imma)

AROMATERAPIA

Es treballa la nutrició, les emocions, l'estructura,
les al·lergies i les intolerancies.
L'estudi pretén esbrinar quin d’aquests aspectes mereix prioritat en un
moment determinat, partint de la interconnexió entre tots ells.

60 min.

60€
TÈCNICA CRANIOSACRA

Aquest treball corporal és una via per despertar els sentits innats del
cos en el restabliment de l’equilibri físic, psíquic i espiritual.

És un treball acumulatiu i totalment compatible amb qualsevol altre
tractament. Afavoreix les bondats d’altres tècniques de salut.
Cal ser prudents, però, si hi ha hagut algun traumatisme recent, una
intervenció quirúrgica o un procés cancerós.

60 min + 20 min

60€

