Gabinet masażu już otwarty
Zapraszamy do nowo otwartego (od 1.10.2015r) Gabinetu masażu w
naszym salonie:
Kliknij na baner poniżej sprawdź ofertę – Pierwszy masaż już19,90 zł !!!

Masaż
Masaż jest jedną z bardziej dostępnych i najpopularniejszych form łagodzenia
wszelkiego rodzaju bólu, szczególnie bólu typu somatycznego, bólu napięciowego,
nerwobólów oraz bólów wynikających z utraty części sprawności w danej części
ciała. Masaż to nie tylko właściwości lecznicze dla ciała, ale także ratunek dla
naszego psyche.
To genialny sposób na odprężenie i relaks, a także na pozbycie się stresów, napięć
emocjonalnych, leków, depresji, stresu, bezsenności i stanów podenerwowania.
Raczej nie wykonujmy masażu samodzielnie, ponieważ nieumiejętnie wykonany
może spowodować uszkodzenia kręgów lub jeszcze dodatkowo pogłębić problemy
zdrowotne.
Masaż klasyczny
Masaż relaksacyjny

Masaż sportowy
Masaż wyszczuplający / antycellulitowy
Drenaż limfatyczny
Masaż dla kobiet w ciąży
Masaż wykonywany w naszym salonie jest wykonywany z zachowaniem wszelkich
wymogów bezpieczeństwa przez wysoko wyszkolonych specjalistów z tej
dziedziny, których wiedza została potwierdzona stosownymi certyfikatami.
Zdajemy sobie sprawę, iż praca masażysty polega na bezpośrednim kontakcie
z pacjentami.
Technik masażysta to średni personel medyczny, który w naszym salonie
zobowiązany jest do wykonania masażu zgodnie w wymogami wiedzy medycznej,
które usprawniają leczenie i rehabilitację, relaksują i odmładzają naszych
klientów. Nasi specjaliści wykonują zabiegi ręcznie, za pomocą przyrządów
dodatkowych lub też podczas swej pracy używają preparatów zgodnie z ogólnym
efektem, jaki ma przyświecać konkretnej technice i rodzajowi masażu. Nasi
specjaliści zapoznają Pastwa z podstawowymi przeciwwskazaniami i technikami,
jakimi będzie wykonywany dany masaż. W warunkach, na które pozwala nasz
salon możemy stosować masaże wszelkiego typu, od tych relaksujących,
klasycznych przez zdrowotne, pourazowe, odchudzające, antycellulitowe po
masaże upiększające, stosowane na wybrane partie ciała z wykorzystaniem
różnych akcesoriów i substancji. Przeciwwskazaniami do wykonania masażu jest
czynna choroba nowotworowa, choroby i uszkodzenia skóry, ostre stany zapalne,
choroby przebiegające z gorączką, krwotoki, schorzenia naczyń krwionośnych (
przykładowo zakrzepica żylna, żylaki), łamliwość kości (np. osteoporoza), różne
schorzenia neurologiczne (takie jak na przykład jamistość rdzenia).
Przeciwwskazaniem mogą być niektóre choroby serca. Szczególną ostrożność
należy zachować również u osób z cukrzycą (zaburzenia czucia i większa
podatność skóry na uszkodzenia). Istnieją również przeciwwskazania do masażu
poszczególnych części ciała – np. brzucha nie wolno masować u osób z wrzodami,
z kamicą nerkową czy wątrobową oraz niektórymi zaburzeniami urologicznymi i
ginekologicznymi, a także w trakcie trwania miesiączki. Do masażu używamy
dobrej, jakości oliwki, (którą możemy podgrzać lub nie, to zależy od
indywidualnych preferencji klienta), talku lub wykonać go bez środków
poślizgowych.

W zależności od tego, jaki efekt konkretnie klient pragnie uzyskać – obojętnie czy
to leczniczy czy też typowo upiększający i pielęgnacyjny, czyli po prostu
kosmetyczny – stosujemy różnego rodzaju preparaty wspomagające (np. oliwka
antycellulitowa, czekolada itp.) W naszej ofercie masażów posiadamy tylko i
wyłącznie profesjonalne kosmetyki do masażu, które pozwalają zwiększyć
skuteczność zabiegów i wzmocnić ich dobroczynne działanie. Kosmetyki z naszej
oferty dostarczają też klientom naszego salonu niepowtarzalnych wrażeń i
doznań, węchowych, dzięki czemu masaż staje się jeszcze bardziej zmysłowy,
przyjemny i odprężający.
Gwarancją znakomitych właściwości są nasi partnerzy- marki kosmetyków do
masażu, ze stażem na rynku od 10 – 15 lat, których renoma zapewnia naszym
klientom profesjonalizm, bezpieczeństwo i najwyższa, jakość wykonywanych
usług, a co ważne daje taki efekt, jakiego moglibyśmy się spodziewać.

