
 

   PONUKA MASÁŽÍ 

 

 

 

Služba  Čas  Cena  

Masáž klasická ( chrbát, šija)  30 minút  15€ 

Masáž klasická ( celé telo) 90 minút  35€ 

Masáž klasická ( nohy) 40 minút  17€ 

Masáž relaxačná  20 minút  12€ 

Mäkké techniky a moxovanie  40 minút 17€ 

Reflexná masáž chrbta 20 minút 12€ 

Bankovanie  30 minút 15€ 

 

 

Klasická masáž: Klasická masáž patrí medzi najviac využívané a najefektívnejšie masáže. Je to súbor 
hmatov, ktorými masér stimuluje kožu, podkožie a svaly klienta. Pri tejto procedúre dochádza k 

odbúravaniu únavy, stresu a lepšiemu prekrvovaniu svalov a ostatných tkanív. Tiež sa znižuje napätie 

vo svaloch, ktoré môže často spôsobovať podráždenie nervov a následne bolestivo obmedzovať 

hybnosť v jednotlivých častiach tela. 
 

Bankovanie: je obľúbeným a veľmi účinným druhom masáže alebo terapie. Najčastejšie sa používajú 

sklenené, silikónové alebo umelohmotné banky s pumpičkou. Pomocou baniek môžeme pôsobiť na 
pokožku, krvný obeh, kĺby, svaly, tráviacu sústavu i nervový systém.  Bankovou masážou, ktorou 

pôsobíme na akupresúrne body a dráhy dokážeme úspešne odstraňovať únavu, bolesti hlavy 

a migrény, spazmatické svaly a blokády, astmu, tráviace ťažkosti, celulitídu. Bankovanie má výrazný 
vplyv aj na čistenie organizmu od toxických látok usadených v stuhnutých svaloch, po ich uvoľnení sa 

toxíny odplavujú z tela von a nastáva príjemný stav uvoľnenia a odľahčenia organizmu. 

 

Moxovanie: je súčasťou tradičnej čínskej medicíny, pričom sa využíva teplo a dym z liečivej 
palinovej moxy. Pomocou teplej moxy sa zahrievajú akupunktúrne body a tým sa stimulujú jednotlivé 

orgány. Prehrievaním a uvoľnením telo dostáva potrebnú energiu, vďaka ktorej sa lepšie vyrovnáva 

s chorobami a tiež im predchádza. 
 

Mäkké techniky: je to masáž, pri ktorej sa pracuje s mäkkými tkanivami bez použitia oleja.  Hlavnou 

funkciou mäkkých techník je odstraňovanie svalových bolestí a zvýšeného napätia, uvoľňovanie šliach 
a jaziev, práca s triggerpoints. Tieto techniky sú veľmi účinné hlavne pri odstraňovaní migrén 

a bolestiach hlavy, ktoré sú často spôsobené blokádami v oblasti krčnej chrbtice. Uvoľnením krčnej 

chrbtice napomáhame tiež pri zlepšení látkovej výmeny, zlepšení zraku a zmiernenia tlaku v očnom 

pozadí a sústredenosti, čím pôsobíme priaznivo na celý organizmus. 
 
Reflexná masáž chrbta: Segmentová/reflexná  technika sa využíva na rýchle odstránenie bolestí a na 
znormalizovanie stavu pri vegetatívnom podráždení. Najčastejšie sa používa pri neurologických 

ochoreniach a ochoreniach chrbtice a kĺbov. Masáž pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným 

riadiacim systémom v organizme človeka. Liečebný účinok dosahujeme prostredníctvom nervových 
spojov cez reflexné oblúky. Pri masáži sa dráždia receptory a tieto podnety sa prenášajú dostredivými 

dráhami do mozgu. Teda podnety z periférie sa dostávajú do CNS, kde sa spracúvajú a odtiaľ 

vychádzajú spätné reakcie, čiže odpoveď na podnet do kože, podkožia, na svaly alebo do orgánov. 

Cieľom masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží, fascii, svaloch, perioste a určiť 
miesta so zmenenou kožnou citlivosťou. Reflexnou cestou dosiahneme liečivé účinky, t.j. odstránime 

ťažkosti vyvolané ochorením. 


