Servei de massatges
Massatge esportiu 30’/55’ ________________ 20€/35€
Especial per aquelles persones que practiquen esport diàriament per disminuir
la tensió muscular i prevenir lesions.

Massatge descontracturant 30’/55’_____________ 20€/35€
Ajudem a eliminar les contractures musculars provocades per les activitats de
la vida diària.

Massatge relaxant amb oli d’ametlla 30’/55’____ 20€/35€
Per disminuir tensions físiques i relaxar el sistema nerviós.

Massatge relaxant amb oli de lavanda 55’__________ 38€
La lavanda és sedant, antisèptica i antiinflamatòria.

Massatge relaxant amb oli calent de vainilla 60’_____ 40€
Massatge Anticelul·lític (cames, glutis i abdomen) 55’_____ 35€
Per reafirmar i ajudar a eliminar els àcids grassos que s’acumulen en cames,
glutis o abdomen)

Drenatge limfàtic manual 30’/55’ ______________ 20€/35€
Per activar la circulació limfàtica que és la responsable de regenerar el teixit
en una lesió, de disminuir el volum i la retenció de líquid, d’eliminar toxines.

Massatge Terapèutic 30’ ___________________________ 20€
(cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies, tendinitis....)

Massatge de pedres calentes 60’___________________ 40€
Harmonitza el flux de l’energia vital, entrant en un profund estat de relaxació.

Massatge cranio-facial-cervical 30’_________________ 20€
Ideal pel dolor tensional, els mals de cap i la vista cansada

Massatge + moxibustió 55’_________________________ 35€
Aplicació d’escalfor amb moxa, planta artemisa, a diferents punts energètics de
l’organisme per tractar qualsevol desequilibri.

Massatge + vendatge neuromuscular 55’___________ 35€
Ideal per relaxar el múscul.

Massatge amb ventoses 55’_________________________35€
Es fa el vuit amb una ventosa per tractar desequilibris energètics i musculars,
ajudem a activar la circulació sanguínia, disminuir tensions musculars...

Massatge + acupuntura o auriculoteràpia 55’_______35€

Tractament hidratació facial 60’____________________ 30€
exfoliació, massatge i mascareta ideal per hidratar i nodrir la pell.

Tractament facial reafirmant i antiarrugues 60’_____ 35€
Exfoliació, massatge i mascareta ideal per disminuir les línies d’expressió facials.

Tractament facial amb caviar 60’___________________ 35€
Peeling facial 30’ ____________________________ 15€
Peeling corporal 30’__________________________ 15€
Manicura 55’_________________________________ 20€
Pedicura 55’__________________________________ 20€

Nous tractaments corporals:
 TRADICIÓ DEL MARROC:
Peeling + massatge amb oli Argàn 90’ __________ 55€
 HIMALAYA:
Peeling + massatge amb oli de Rosa 90’_________ 55€
Depilacions amb cera calenta o tèbia:
-

Mitja cama 10€

-

Cames senceres 20€
Engonals 4€
Pubis complet 10€

-

Axil·les 4€

-

Llavi superior 2€
Celles 4€
Esquena 10€

-

Braços 10€
Pit 10€

-

Per tractar qualsevol desequilibri de l’organisme (trastorns intestinals, ansietat, insomni,
dolors musculars, migranyes…)posant agulles per tot el cos o a l’orella.

Reflexologia podal 30’ _____________________________ 20€
Equilibrar el cos i la ment a través dels peus.

Reserves: Carolina Burgos (Tel.627.064.317)
Fisioterapeuta (col·legiada 8400), acupuntora i esteticista

