…zvu vás na masáž s 10% slevou v rámci BenefitPlus.
Masáž HORKÝMI mušlemi - rituál Tokoriki
Nejen úžasná rozmazlovací masáž ale i jako kosmetická procedura.
Unikátnost masáže horkými mušlemi spočívá v síle tepla a doteku. Když se mušle zahřívají, produkují ionty vápníku
pronikající při masáži přímo do pokožky. Léčebný účinek cíleného prohřívání a intuitivní energetické polyponéské
masáže.
Ve spojení s přírodními oleji (panenský kokosový olej) tak nastávají regenerační procesy, kůže má pevnější a zdravější
vzhled, teplo odbourává svalovou únavu a nastává fyzická i psychická regenerace.
Při použití přírodních olejů pak nastávají regenerační procesy. Pokožka má pevnější a zdravější vzhled a teplo
odbourává svalovou únavu. Nastává úžasná fyzická i psychická regenerace.
Po této mé masáži horkými mušlemi jste dokonale zrelaxováni a odpočatí.
Těším se na vás,
Marie – osobní masérka

HOT shells masage - ritual Tokoriki
Not only amazing pampering massage as well as beauty treatments.
The uniqueness massage Hot shells is in the power of heat and touch. When the shells are heated, they produce
calcium ions penetrating massage directly into the skin. The therapeutic effect of targeted warming and energy
polypones intuitive massage.
In conjunction with natural oils (virgin coconut oil) and regenerative processes occur, the skin firmer and healthier
appearance, heat breaks down muscle fatigue occurs and physical and psychological recovery.
When using natural oils then occur regenerative processes. The skin is firmer, healthier appearance and the heat
breaks down muscle fatigue. Now is the amazing physical and psychological recovery.
After my massage this hot shells have a perfectly relaxing them and rested.
I look forward to serving you,
Marie – personal masseuse

Cashback:
Název: Horké mušle -masáž i kosmetika
Hodnota slevy: 10%
Platnost:
3.měsíce, do 31.8.14
Období platby: Po-Čt(9:30-17:00)
Pouze 1.platba

Novinka:
Název: ŽENY: Chci Rozmazlit a Omladit
Popis podmínek: Cashback platí pro masáž započatou v době od 9:30 do 17:00 a pouze z koncové ceny, nikoliv ceny
eShop (http://masaze-studio-praha.cz/eshop)

