Již od roku 2003 poskytujeme
nejrůznější masážní služby, procedury
na formování postavy, ruční
lymfodrenáž, lymfoven, solárium a
jako jediní v Opavě nabízíme
lipomasáže za pomocí přístroje
LIPO M6.
Jedná se o techniku, která jako jediná
umožňuje uvolnit tuk usazený pod
nejsvrchnější vrstvou pokožky, který

A K Č N Í NA B Í D K A

MASÁŽE
J A NA PA LY Z O V Á

LYMFOVEN:
50 min. bez zábalu
50 min. se zábalem

1 masáž
230,- 200,280,. 250,-

10 masáží
2000,- 1500,2500,. 2000,-

Lymfoven je přístroj, který pracuje podle zásad
ruční lymfodrenáže.
Indikace: zmírňuje celulitidu, snižuje tělesnou
váhu, redukuje tělesný objem, stres a celkovou
únavu, preventivně působí na vznik křečových žil
a napomáha formovat postavu.
S sebou elastické kalhoty a ponožky.

nelze odstranit ani dietou, cvičením
nebo liposukcí. Kůže se vyhlazuje a
celulitida mizí.

K O N TA K T:
Jana Palyzová
Ruská 31, Opava 6, 74706
777 082 188
masaze.jana.pa@seznam.cz
www.studiofaraon.cz

Vítáme Vás ve Studiu Faraon,
v místě odpočinku a relaxace, kde
se můžete odprostit od
každodenní reality, od stresu a
povinností a kde si můžete užít
pocit klidu a harmonie.
Studio nabízí mnoho možností jak
hýčkat tělo, uvolnit od bolestí,
formovat linie tělesných partií,
dopřát celkový odpočinek nejen
tělu, ale i duši.
První zmíňky o masážích sahají až
do starověkého Egypta, kde byla
masáž považována jako jeden z
nejlepších léčebných prostředků.

LIPOMASÁŽE

CENÍK

CENÍK

PŘÍST ROJE M L IPO M6

SP O RTOV NÍ , R EL A X AČ NÍ A RE G E NE RAČNÍ

ESTETICK É PROGRAMY

záda + šíje + ramena + bedra:

300,- Kč

- formování postavy

záda + šíje + ramena + bedra + zábal:
nohy + bedra:
celková masáž (zábal na ruce zdarma):

350,- Kč
300,- Kč
550,- Kč

- odstranění všech stádií celulitidy
- zeštíhlení
- pooperační ošetření (otoky, fibróza)

M AN UÁ LN Í LY M F OD R EN ÁŽ

1 masáž 10 masáží

- poporodní ošetření (volná kúže, tvar postavy)
celková masáž se zábalem
+ lymfatická masáž obličeje a hlavy:

650,- Kč

parafínový zábal na ruce:

70,- Kč

parafínový zábal na záda:
hřejivý zábal na záda a bedra:

70,- Kč
70,- Kč

800,- Kč

zapůjčení oblečku k permanentce

200.-Kč

AKČN Í C EN Y:

celkové očetření:břicho ,nohy, ruce
10 ošetření (50 min.)

SLE V Y N A P E R M A N EN T KU :

5x masáž 10% sleva
10 x masáž 15% sleva

Havajská masáž LOMI LOMI

zakoupení LPG oděvu

10 ošetření (40 min.)
10 ošetření (45 min.)

490,- Kč 4300,- Kč

+ masáž proti celulitidě:

490,- Kč 4300,- Kč

lymfatická masáž celková:

800,- Kč

Manuální lymfodrenáž je speciální hmatová
technika, zaměřená na lymfatický systém těla.
Jejím cílem je podpořit a posílit funkci mizního a
lymfatického systému.
K masáži je podáván lymfatický čaj, který dále

6500,-Kč

celulitida nebo formování vybranných partií
10 ošetření (30 min.)
3900,- Kč
1000.-Kč

lymfatická masáž částečná:

5200,- Kč
5800.-Kč

dopomáhá k celkové očistě organismu.
ČO KO LÁ DOVÁ M ASÁŽ

cena od 350,- Kč do 690,- Kč
M EDOVÁ M ASÁŽ

záda (60 min.)

490,- Kč

MA SÁ Ž LÁVOV Ý MI KAM E NY

Je jednou z nejlepších terapií na celkovou
relaxaci, prohřátí a uvolnění organismu.
záda lávovými kameny, krk olejem
a masaž hlavy u odpočinku

490,- Kč

celková masáž

800.- Kč

S OL ÁR I UM

Mega-Sun 4500 Super Power, Evo Systém 2
(stejnoměrné opálení), hudební systém.

zlatá permanentka
stříbrná permanentka
bežná cena

vklad
1200,- Kč

cena/min
10,90,- Kč

500,- Kč

11,90,- Kč
13,- Kč

