NABÍDKA PROCEDUR
BEHANDLUNGS ANGEBOTE

BAŇKOVÁNÍ
Baňkování je tradiční terapeutická metoda, která pochází v popsané formě z
klasického starověku (řečtí a egyptští lékaři). V podobné formě byla známá
také u starých Číňanů.

V alternativní medicíně bývá často používáno a patří k nejúčinnějším metodám. Při této
metodě je pomocí zahřátí vzduchu v tzv.baňkách vytvořen podtlak tím, že se tyto zahřáté
baňky ihned přiloží na kůži zad pacienta.
Baňkování může odstranit bolesti zad i celkové bolesti pohybového aparátu pacienta
a také v pozitivním směru ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Díky této metodě dochází k silnému prokrvení kůže, přesto je ale naprosto bezbolestná. Baňkování se používá
k odstranění nebo zmírnění velkého počtu bolestí, m.j. proti migréně, zánětu mandlí,
revma,onemocnění plic, problémy s meziobratlovými ploténkami, Hexenšus, žloutence,
onemocnění ledvin, vysoký krevní tlak, podporuje prokrvení a látkovou výměnu, vede k
uvolnění svalstva a prohřátí kůže. Moderní terapeuté se domnívají, že v oblasti zad dochází k aktivaci reflexních zón, které ovlivňují funkci vnitřních orgánů a orgánových systémů.
Díky silnému savému efektu dochází k aktivaci všech meridiánů a tím i k obnovení toku
energie.
Baňkování má celou řadu účinků: během baňkování se hromadí krev na ošetřovaných
místech, takže často vzniká lokální hematom. V případě onemocnění kožní nemocí (např.
ekzém) se v žádném případě baňkování nesmí použít. Baňkování se nesmí použít ani při
akutních stavech (srdeční infarkt, mrtvice), ve stavu šoku nebo krátce po operaci.
Po ošetření cítí pacient po delší dobu teplo na ošetřených místech.

SCHRÖPFMASSAGE (Vakutherapie)
Schröpfen ist ein traditionelles Therapieverfahren, das in der beschriebenen
Form aus dem klassischen Altertum (griechische und ägyptische Ärzte)
stammt. Es war in ähnlicher Form aber auch bei den alten Chinesen bekannt.

Es wird in der Alternativmedizin oft eingesetzt und zahlt dort zu den ausleitenden Verfahren. Dabei wird in so genannten Schröpfgläsern oder Schröpfköpfen durch die Erhitzung
der Luft ein Unterdruck erzeugt und die Schröpfgläser werden sofort auf die Rückenhaut
des Patienten gesetzt.
Das Schröpfen kann Rückenschmerzen und allgemeine Schmerzen des Bewegungsapparates beseitigen und beeinflusst auch die Funktion der inneren Organe in positiver Weise.
Die Methode sorgt für eine starke Durchblutung der Haut, ist aber trozdem ganz schmerzlos. Schröpfen wird gegen eine Vielzahl von Beschwerden eingesetzt, u.a. Migräne, Mandelentzündungen, Rheuma, Lungenkrankheiten, Bandscheibenprobleme, Hexenschuss,
Gelbsucht, Nierenschwäche, Bluthochdruck, es fördert die Durchblutung und Stoffwechsel, führt zu einer Lockerung der Muskulatur und Erwärmung der Haut. Moderne Therapeuten vermuten, dass am Rücken Reflexzonen gereizt werden, die ihrerseits auf innere
Organe und Organsysteme einwirken sollen. Durch den starken Sogeffekt werden alle
Meridiane aktiviert und der Energiekreislauf wird wieder ins Fliessen gebracht.
Schröpfen hat eine Rheie von Wirkungen: während des Schröpfens samelt sich vermehrt Blut an der behandelten Stelle, es entsteht oft ein lokales Hämatom. Im Bereich von
Hautkrankheiten (z.B. Ekzem) darf auf keinen Fall geschröpft werden. Das Schröpfen
kann nicht bei akuten Zuständen (Herzinfarkt, Schlaganfall), Schockzustände oder kurz
nach Operation eingesetzt werden.

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY
Indická masáž hlavy má více jak 1.000 let
starou historii, je založená na indickém, u nás
dnes již také známém ayuverdickém systému.
Indická masáž hlavy je opravdovým zdrojem
uvolnění. Tato masáž není omezená pouze na
masáž kůže hlavy, ale také na masáž obličeje
stejně jako i šíje, ramen a horní části zad. V
těchto částech těla se často nacházejí mnohá
napětí a blokády. Hluboké a napnuté svalstvo
se pomocí různých masážních pohybů uvolňuje, zmírňují se bolesti hlavy z napětí i emocionální stres.
Zlepšuje strukturu pokožky hlavy posiluje vlasy, zmírňuje bolesti a ztuhlost v šíji, ramenech, zádech, pokožce hlavy a obličejovém svalstvu, zvyšuje pohyblivost v oblasti paží
a ramen, může mít positivní účinky i na bolesti hlavy z napětí a na unavené oči, zvyšuje
hladinu energie, zmírňuje stres, pocity strachu a deprese, zvyšuje koncentraci, kreativitu
a schopnost přemýšlet. Posiluje imunitní systém, zajišťuje klidný a uvolňující spánek a
hlubší a klidnější dýchání, přináší pocit klidu, a positivního cítění. Podporuje cirkulaci krve,
látkovou výměnu v celé oblasti hlavy, šíje, ramen a zad, zlepšuje tok lymfy, tekutiny a
odpadní látky se z masírovaných míst lépe vylučují. Díky indické masáži hlavy se budete
cítit hluboce uvolnění a budete mít pocit vnitřního klidu.

RELAXAČNÍ MASÁŽ OBLIČEJE
Obličejová masáž patří k nejstarším léčivým metodám na světě. Vznik tohoto nejstaršího masážního umění je přisuzován asijským kulturám. Obličejová
masáž, stejně jako klasická masáž, byly vždy součástí podpory zdraví a zvyšování výkonnosti.
Díky příjemným dotykům na kůži během obličejové masáže je kůže lépe prokrvena a získává svěží vzhled a odpočinutý výraz. Dokonce i malé známky stárnutí, jako flíčky
nebo otoky mohou být díky této masáži znatelně redukovány. Přes linie meridián a nervová zakončení dochází
během obličejové masáže k uvolnění svalstva a k vyrovnání energií. Odumřelé kožní buňky jsou jemně odstraněny. Obličejová masáž působí také jako blahodárný jemný
facelifting.

INDISCHE KOPFMASSAGE
Die indische Kopfmassage hat eine mehr als 1.000
Jahre alte Geschichte, basiert auf dem in Indien
und auch mittlerweile bei uns sehr bekannten
ayuverdischen System. Die indische Kopfmassage ist eine wahre Quelle der Entspannung. Diese Massage ist nicht nur auf die Kopfhaut selbst
beschränkt, sondern bezieht auch das Gesicht,
den Nacken, die Schultern sowie den oberen Teil
des Rückens mit. In diesen Körperbereichen befinden sich oft viele Verspannungen und Blockaden. Tiefe und verspannte Muskeln werden mit
den verschiedenen Massagegriffen entspannt,
Spannungskopfschmerzen und emotionaler Stress werden gelindert.
Verbessert die Kopfhautstruktur und kräftigt das Haar, lindert Schmerzen und Steifheit im Nacken,
den Schultern, Rücken, Kopfhaut und Gesichtsmuskeln, erhöht Beweglichkeit im Nacken- und
Schulterbereich, kann sich positiv auf Spannungskopfschmerzen und müde Augen auswirken,
erhöht Energieniveau, lindert Stress, Angstzustände und Depressionen, steigert Konzentration,
Kreativität und Denkvermögen, stärkt das Immunsystem, sorgt für ruhigerer erholsamer Schlaf
und tiefere, ruhigere Atmung, bringt Gefühl von Stille, Ruhe und positivem Wohlbefinden. Die
Blutzirkulation und den Zellstoffwechsel werden im gesamten Bereich von Kopf, Nacken und
Rücken angeregt, der Lymphfluss wird verbessert und Flüssigkeiten und Schadstoffe werden
aus dem massierten Bereich abtransportiert, sorgt für eine Tiefentspannung und innere Ruhe.

ENTSPANNENDE GESICHTSMASSAGE
Zu den ältesten Heilmethoden der Welt gehört die Gesichtsmassage. Hierbei
ist die längste Massagekunst dem asiatischen Kulturkreis zuzuordnen. Eine
Gesicht- aber auch eine klassische Massage war ein fester Bestandteil zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit oder Gesundheit.
Die wohltuende Berührung der Haut wird durch Gesichtsmassagen besser durchblutet und bekommt einen frischen Teint
und einen entspannenden Ausdruck verliehen. Selbst kleine
Altersbeschwerden, wie Flätchen oder Schwellungen, können
deutlich reduziert werden. Über Meridianlinien und Nervendruckpunkte wird die Muskulatur bei einer Gesichtsmassage
gelockert und es dient dem Energieausgleich. Abgestorbene
Hautschuppen werden sanft entfernt. Gesichtsmassage wirkt
als ein wohltuendes Facelifting.

LOMI LOMI
Masáž Lomi Lomi (milující ruce) pochází z Havajských ostrovů, a ne nadarmo je nazývaná „perlou mezi masážemi“. Tato masáž, založená na tradičním
léčebném umění z Havajských ostrovů Vám umožní hluboké uvolnění a zprostředkuje Vám pocit absolutního souznění s vlastním tělem. Masáž Lomi-Lomi
je jedna z nejzajímavějších masáží, která Váš organizmus oživí pomocí lehké
a zároveň strhující techniky.

Rytmus masáže střídá dlouhé a krátké tahy, pevnější a jemné doteky, rychlé a pomalé
pohyby a připomíná mořské vlny. Působení havajské masáže Lomi-Lomi je „jako vítr na
ostrově Molokai, který jemně vane nad zemí a hladí nás svými něžnými doteky, setrvává
svýma rukama, které tak dávají našemu nitru klid a útěchu a naší duši darují pokoj a mír.“
Nona Beamer
Masáž Lomi-Lomi dává jedinečnou možnost, otevřít všechny své smysly a soustředit se
na sebe a svou relaxaci pomocí hlubokého uvolnění. Dochází k harmonizaci fyzických a
psychických procesů, odbourání stresu a nabití pozitivní energií, aktivuje se výměna látek
v těle. Masáž Lomi-Lomi proudí tělem jako mořská vlna a odplavuje z těla i z mysli napětí,
starosti i obavy. Speciální technika masáže především předloktím, velkoplošné dotyky rukou ve spojení s teplým aromatickým olejem dělají z masáže Lomi-Lomi nezapomenutelný zážitek. Bezstarostnost a zároveň vyrovnanost v duchu Aloha, které pro nás Havajské
ostrovy činí tak přitažlivé, se rozvibrují v této masáži.
Masáž Lomi-Lomi oslovuje všechny Vaše smysly a skrz ně celé Vaše bytí, pomáhá Vašim
myšlenkám si odpočinout a odpoutat se od každodenní reality. Vaší duši přináší potřebné
osvěžení a Vaší kreativitě novou inspiraci. Masáž Lomi-Lomi přináší pocit, jako kdyby bylo
celé tělo rozloženo na jednotlivé částečky, a následně pak bylo naolejované opět sestaveno dohromady.

LOMI LOMI
Diese Wellnessmassage wird nicht umsonst weltweit die „Königin der Massagen“ genannt. Diese aus der traditionellen Heilkunst von Hawaii stammende
Massage schenkt Ihnen tiefe Entspannung und vermittelt Ihnen ein Gefühl
des Eins-Seins mit dem Körper. Die Lomi-Lomi-Massage ist eine der interessantesten Massagen, die Ihren Organismus auf leichte und schwunkvolle
Weise belebt.

Die Wirkung der hawaiischen Lomi-Massage wird „wie der Wind auf Molokai, der sanft
über das Land weht und uns mit seinen zarten Berührungen streichelt, mit verweilenden
Händen, die unserem Inneren Ruhe und Trost und unserer Seele Frieden schenken.“
Nona Beamer
Die Lomi-Lomi-Massage ist eine einzigartige Möglichkeit, alle Sinne zu öffnen und den
Zustand von Entspannung und Loslösung zu erfahren. Physische und psychische Prozesse werden harmonisiert, die Lebensenergie wird auf natürlicher Weise belebt und der
Stoffwechsel wird angeregt. Die Lomi-Lomi-Massage fließt wie eine Welle über den ganzen Körper und spüllt förmlich Belastungen, Sorgen und Ängste hinweg. Die besonderen
Unterarmtechnikem, die großflächig fließenden Berührungen mit warmem Öl machen die
Lomi zu einer unvergesslichen Erfahrung. Der unbekümmerte Aloha-Spirit, der die Hawaii-Inseln für uns so anziehend macht, schwing in der Massage.
Die Lomi-Lomi-Massage spricht alle unsere Sinne an und darüber hinaus unser ganzes
Wesen, sie bringt Ihre Gedanken eine Pause zu machen, der Verstand kommt zur Ruhe.
Ihr Geist kann sich erfrischen und Ihre Kreativität wird neu inspiriert. Die Lomi-Lomi-Massage bringt ein Gefühl, komplett in alle Einzelbestandteile zerlegt und anschließend
wieder neu geölt zusammengebaut worden zu sein.

PEELINGOVÁ TĚLOVÁ MASÁŽ
Tato procedura je velmi účinná v boji proti vráskám, pupínkům, nerovnosti
pokožky, celulitidě, je také velmi účinným pomocníkem k očištění a vitalizaci pokožky a celkově k dosažení lepšího pocitu.
Při peelingové masáži, prováděné pomocí speciálních rukavic, dochází pomalými krouživými pohyby
na pokožce k odstranění nečistot a odumřelých kožních buněk. Pokožka se stane viditelně pevnější a zároveň sametově jemná. Masáž podporuje prokrvení
což urychluje odstranění škodlivin z těla. Vaše pleť je
díky nové vitální svrchní vrstvě lépe chráněná před
vnějšími vlivy. Po očištění je do pokožky vetřen vysoce kvalitní krém z bambuckého másla, které je tou
nejlepší péčí pro Vaše tělo.
Peelingová masáž je nejlepší kombinací uvolnění a
péče, a to s okamžitým efektem!

KÖRPERPEELING - MASSAGE
Diese Massage ist sehr wirkungsvoll im Kampf gegen Falten, Pickel, Hautungleichheiten und Zellulitis, sie ist ein wesentlicher Hilfsmitte zur Hautreinigung und-Vitalisierung, und zu allgemeinem Wohlbefinden.
Bei der Peeling-Massage, die mit speziellen Handschuhen durchgeführt ist, führen die langsame kreisende Bewegungen auf der Haut zum Entfernen der
Hautunreinheiten und der abgestorbenen Hautzellen. Die Haut wird sichtbar straffer und gleichzeitig
samtweich. Die Massage fördert die Durchblutung,
wodurch das Abtransportieren der Gewebeschlacken
angeregt wird Ihre Haut wird dank der neuen, vitalen Oberfläche wieder besser vor den äußeren Einflüssen geschützt.
Nach der Reinigung wird in die Haut die hochwertige
Butter-Creme eingereibt, die die beste Pfelge für Ihre
Haut ist.

MASÁŽ - SHIATSU
Současná masáž Shiatsu vznikla v Japonsku na začátku 20.století. Představuje speciální spojení velmi starých tradičních holistických masážních technik
Východu a moderních vědeckých a lékařských znalostí Západu. Patří k nejpropracovanějším masážním technikám vůbec, které přinášejí hluboké uvolnění
a ovlivňují zdraví celého organismu. Střídají se libovolné doteky (tlak) palci,
dlaněmi, lokty, koleny, nohou s uvolňujícími pohyby kloubů. Terapeut je otevřen příjmu univerzální léčivé energie.

Co je cílem masáže Shiatsu?
- Uvolnění klienta, jeho hluboký prožitek z masáže a péče.
- Uvolnění a obnovení životní energie v meridiánech (=energetické dráhy) – každému z meridiánu je přiřazen jeden důležitý orgán. Pokud je na některé energetické
dráze zablokován tok energie, dochází většinou k onemocnění příslušného orgánu nebo
k psychické disharmonii či nemoci.
- Znovuobnovení energetické rovnováhy, která pozitivně ovlivňuje tělo jak v psychickém tak i ve fyzickém směru obnovením harmonie a optimalizací jeho životně důležitých funkcí, čímž dochází k tomu, že se nemoc v ideálním případě vůbec nerozvine nebo
se již probíhající nemoc dá tímto léčit.			
- Léčení nemocných částí organismu, vč. zmírnění bolestí, popř. jejich odstranění.
- Obnovení harmonie Yin a Yang, tedy nastolení harmonie v celém energetickém systému člověka a celkové zlepšení zdravotního stavu.
Kontraindikace: rakovina, osteoporóza, 1.trimestr těhotenství, akutní stav infekční nemoci (např. chřipka),lokální kontraindikace (křečové žíly, ekzémy, zanícené klouby, čerstvé jizvy apod.)

SHIATSU – MASSAGE
Gegenwärtiges Shiatsu enststand in Japan zu Anfang des 20.Jh. Es stellt eine
spezielle Verbindung von sehr alten traditionellen holistischen Massagetechniken des Ostens und moderner wissenschaftlicher Medizin-Erkentnisse des
Westens dar. Es zählť zu den am einigehendsten durchgearbeiteten Massagentechniken überhaupt, die tiefe Entspannung und Gesund des ganzen Organismus bewirkt. Es wendet liebvolle Berührung (Druck) der Daumen, Handflächen, Ellbogen, Knie, Füße sowie erlösende Bewegungen mit Gelenken an.
Der Therapeut ist ofen für die Aufnahme der universellen heilenden Energie.

Was ist das Ziel der Massage?
- Entspannung des Klienten, sein tiefwirkendes Erleben der Zuwendung und des Gepflegt-Werdens.
- Befreiung und Erneuerung der Lebensenergie in den Meridianen (=energetischen Bahnen) – jedem Meridian ist ein wichtiges Organ zugeordnet. Wenn auf dieser energ.Bahn
der Energiefluss nicht funktioniert, kommt es meist zur Erkrankung dieses Organs oder
zu einer psych. Disharomonie / Krankheit.
- Wiederherstellung des energischen Gleichgewichts, das sowohl in physischen als auch
im psychischen Körper als Harmonisierung und Optimierung seiner lebenswichtigen Funktionen zum Ausdruck kommt, sodaß sich eine Krankheit im Idealfall nicht entwickelt oder
die schon entwickelte Krankheit dadurch heilen kann.			
- Heilung kranker Teile im Organismus, einschließlich Schmerzlinderung, bzw. Schmerzbehebung.
- Erneuerung der Harmonie von Yin und Yang, also die Einstellung der Harmonie im ganzen ernergischen System des Menschen, und allgemeines Wohlbefinden des Menschen.
hrt Blut an der behandelten Stelle, es entsteht oft ein lokales Hämatom. Im Bereich von
Hautkrankheiten (z.B. Ekzem) darf auf keinen Fall geschröpft werden. Das Schröpfen
kann nicht bei akuten Zuständen (Herzinfarkt, Schlaganfall), Schockzustände oder kurz
nach Operation eingesetzt werden.

KLASICKÁ THAJSKÁ MASÁŽ
Jedná se o velmi starou tradiční masážní metodu, která se v Thajsku praktikuje již několik stovek let, a také z vědeckého hlediska je uznávaná za velmi
účelnou. V Thajsku je tato masáž známá pod thajským názvem Nuad Phaen
Boran, což znamená v překladu „prastarý léčivý dotek“.
Moderní thajská masáž je založena na znalostech a učení jógy, Ayurverda a akupresury.
Tato masáž se skládá z pasivních protahovacích pozic převzatých z jógy, z táhlých pomalých pohybů, otáčivých pohybů, mobilizace kloubů a z masáže tlakových bodů. Někdy
masér využívá celé své tělesné váhy, aby dosáhl co nejefektivnějšího působení na tlakové
body. Cílem thajské masáže je uvolnění napětí, zlepšení pohyblivosti, duševní uvolnění a
relaxace.
Základem je systém 72.000 energetických linií (nadis), z nichž je při tradiční thajské masáži 10 (sip sen) vybraných energetických linií zpracováno pomocí jemného protahování
a rytmického tlaku palci, koleny, lokty a nohama. Skrze tyto energetické dráhy, na nichž
leží tzv. body Marma (energetické body), je podle ayurvedského učení Prana (životní
energie) člověk zásoben.
Díky protahovacím pozicím spotřebovává svalstvo kyslík a člověk je tak vybízen k hlubšímu dýchání. Hluboké dýchání pomáhá regeneraci a uvolnění. Po proceduře je tok energie
v těle aktivován a obnoven, a duševní a mentální pohoda je znovu obnovena.
Tlakem na určité body Marma a na energetické linie se mají zmírnit následující tělesné
obtíže:
•
•
•
•
•

bolesti hlavy, bolesti zad a bolesti kloubů
zácpa, průjem
šok, kašel
poruchy spánku
Hučení v uších (Tinnitus), závrať, nevolnost

Pravidelným absolvováním thajské masáže,
které je v Thajsku zcela obvyklé, se zabrání
tomu, aby byly vnitřní orgány bez energie a
tím se staly náchylné k nemocem.
K tradiční thajské masáži se nepoužívá žádný
olej, doporučuje se, absolvovat masáž v pohodlném volném oblečení.

KLASISCHE THAI-MASSAGE
Es handelt sich um eine sehr alte traditionelle Massage, die in Thailand seit
über hunderte Jahren praktiziert wird und auch von wissenschaftlicher Seite
her als sehr zwecksmäßig erachtet ist. In Thailand ist die Massage unter der
thailändischen Bezeichnung Nuad Phaen Boran bekannt, was soviel bedeutet
wie „uralte heilsame Brührung“.
Die moderne Thai Massage basiert auf den Lehren des Yoga, des Ayurverda und der
Akupressur. Diese Massage besteht aus passiven, dem Yoga entnommenen Streckpositionen und Dehnbewegungen, Gelenkmobilisationen und Druckpunktmassagen. Der Masseuer benutz manchmal auch das ganze Körpergewicht, um die Druckpunkte effektiv zu
erreichen. Die Thai-Massage soll Verspannungen lösen, die Beweglichkeit verbessern und
den Geist entspannen.
System der 72.000 Energilinien (nadis), von denen in der Thai-Massage zehn (sip sen)
ausgewählete Energilinien über sanfte Dehnung und mit rythmischen Druck von Daumen,
Knien, Ellenbogen und Füßen bearbeitet werden. Über diese Energielinien, auf denen die
s.g. Marmapunkte (Energiepunkte) liegen, wird der Mensch nach ayurvedischer Lehre
Prana (Lebensenergie) versorgt.
Durch die Dehnpositionen verbraucht die Muskulatur Sauerstoff und der Mensch wird zu
verstärkter Atmung angeregt. Ein tiefer Atem fördert Regeneration und Entspannung.
Nach der Behnadlung soll der Energie-Fluß des Körpers angeregt und das seelische geistige Wohlbefinden wiederhergestellt werden.
Durch den Druck auf bestimmte Marmapunkte und Energielinien sollen folgende körperliche Leiden gelindert werden:
•
•
•
•
•

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen
Verstopfung, Durchfall,
Schock, Husten
Schlafstörungen
Ohrensausen (Tinnitus), Schwindel, Übelkeit

Eine regelmässige Absolvierung der Thai-Massage, das in Thailand ganz gewöhnlich
ist, beugt dazu vor, daß die inneren Organe
ohne Energie werden und dadurch zu Erkrankungen anfällig werden.
Bei der Thai-Massage wird kein Öl verwendet, es empfiehlt sich während der Massage leichte bequeme Kleidung zu tragen.

THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ
Olejová masáž má blahodárné účinky na zlepšení celkové pohody a pro navození tělesné i duševní relaxace. Při thajské olejové masáži se používají vysoce
kvalitní aromatické oleje, jedná se o uvolňující masáž, kdy je masírováno celé
tělo, od hlavy až po nohy. Cílem thajské olejové masáže je uvolnění napětí a
dosažení duševního uvolnění.

Thajská olejová masáž je mírnější formou tradiční thajské masáže, dochází při ní k mírnějšímu působení na tlakové body Marma. Vaše tělo je vystaveno systematické tlakové
masáží od hlavy přes krk, ramena a svaly zad až na svaly na nohou. Velmi příjemné je
následné masírování nohou a rukou až k jednotlivým prstům. Během masáže používá
masér k ošetření jemné rovnoměrné kruhové pohyby. Obzvláštní důraz je kladen na
rovnoměrnost masážních pohybů, protože ty jsou nejdůležitější pro uvolnění a relaxaci.
Thajská olejová masáž může snadným způsobem umožnit zákazníkovi, odpočinout si od
stresujícího všedního dne.
K thajské olejové masáži se používají vysoce kvalitní oleje, často jsou to bio-oleje. Olej
se velmi rychle vtáhne do pokožky – Vaše kůže je po masáži příjemně hebká a sametově
jemná.
Účinky thajské olejové masáže:
•
•
•
•
•

podporuje odbourávání stresu, jedů a odpadních látek z těla
posiluje, vitalizuje a harmonizuje
dodává čerstvou energii při únavě a vyčerpání
posiluje imunitní systém a self-healing síly
mobilizuje metabolizmus

THAILÄNDISCHE Öl-MASSAGE
Gegenwärtiges Shiatsu enststand in Japan zu Anfang des 20.Jh. Es stellt eine
spezielle Verbindung von sehr alten traditionellen holistischen Massagetechniken des Ostens und moderner wissenschaftlicher Medizin-Erkentnisse des
Westens dar. Es zählť zu den am einigehendsten durchgearbeiteten Massagentechniken überhaupt, die tiefe Entspannung und Gesund des ganzen Organismus bewirkt. Es wendet liebvolle Berührung (Druck) der Daumen, Handflächen, Ellbogen, Knie, Füße sowie erlösende Bewegungen mit Gelenken an.
Der Therapeut ist ofen für die Aufnahme der universellen heilenden Energie.

Die Öl-Massage bewirkt eine Verbesserung des Wohlbefindens und angenehme körperliche und seelische Entspannung. Bei der thailändischer Öl-Massage mit aromatischem Öl
handelt es sich um eine Entspannungsmassage, die vom Kopf bis zum Fuß angewandt
ist. Die thailändische Öl-Massage soll Verspannungen lösen und den Geist entspannen.
Die thailändische Öl-Massage ist eine mildere Form von traditioneller Thai-Massage, bei
der auf die einzelnen Marmapunkte mit einem milderen Druck bewirkt ist. Ihr Körper
mird mit einer systhematischen Druckmassage von Kopf ¨zber Hals, Schulter und Rückenmuskel unterzogen. Sehr angenehm ist dann das Massieren von Händen und Füßen
bis zu einzelnen Fingern. Während der Behandlung massiert der Masseur mit sanften
gleichmässigen kreisförmigen Bewegungen. Besonderen Wert wird es auf die Gleichförmigkeit der Massagebewegungen gelegt, weil diese wichtig für die Entspannung ist.
Die thailändische Öl-Massage kann als einfache Möglichkeit gesehen werden, dem
Gast Entspannung von stressigem Alltag zu verschaffen.
Wirkungen der thailändischen Öl-Massage:
•
•
•
•
•

fördert den Abbau von Stress, Giften und Schlacken
wirkt stärkend, vitalisiertend und harmonisierend
stärkt das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte
verleiht frische Energie bei Erschöpfung
mobilisiert den Stoffwechsel

HOT STONE MASÁŽ
Ošetření těla pomocí tepla (termoterapie) povzbuzuje uvolnění napětí a svalových blokád, dokonce i v hlubokém svalstvu. K tomu tato procedura podporuje
prokrvení, čímž dochází k pozitivnímu vlivu na stav celého organismu. Dokonce i při ztrátě vlákniny může být tato terapie podpůrnou léčebnou metodou.
Cílem této procedury je především osvěžení duševního cítění prožití zcela nového pocitu pro Vaše tělo. Obzvláště kombinace příjemné masáže s horkými
kameny Vám zajistí neopakovatelný a vskutku relaxační zážitek.

Kde přímo tato metoda vznikla, se dnes již s naprostou jistotou neví. Přesto se vznik této
léčebné procedury přisuzuje asijským a také americkým kulturám. Již před několika staletími používali šamani a léčitelé k léčení horké kameny a oleje. Tato metoda se opírá
o staré vědomosti asijského léčitelského umění a je postavena na znalostech o systému
meridián, tedy energetických drah v těle, které ovlivňují zdravotní stav nejen jednotlivých
orgánů, ale i psychické zdraví člověka.
Jako meridiány jsou označovány pomyslné linie v těle, kterými proudí životní energie. Pokud je tento tok energie negativně omezen nebo narušen a energie nemůže rovnoměrně
protékat tělem, vychází se z domněnky, že se člověk může nejenom cítit slabě, špatně a
unaveně, ale dokonce může i onemocnět. Toto uvádí tradiční čínská medicína (TCM), jejíž mínění se nezávisle rozvíjelo i v jiných kulturách, např. v indiánských. Masáž lávovými
kameny je dnes nabízena více jako wellnessová procedura než procedura léčebná, protože přináší tělu především celkově příjemný prožitek a hluboké uvolnění. Na krátký čas
můžete zapomenout na běžné starosti všedního dne a nechat se od všeho plně oprostit
a jen cítit, jak nová energie proudí celým Vaším tělem.

HOT STONE MASSAGE
Die Hot Stone Massage besteht aus einer Ganzkörper-Behandlung mit warmen vulkanischen Lavasteinen (Basalt), die auf den Körper aufgelegt werden.
Zuvor wird der Körper entlang der gedachten Energielaufbahnen (Meridiane)
mit einem ätherischem Öl bestrichen oder eingerieben. Die glatten Lavasteine
werden vor der Anwendung in etwa 60 Grad Celsius warmem Wasser erhitzt
und können die Wärme über längere Zeit speichern, die so in Form einer Thermotherapie direkt auf den Körper und bis in die verspannte Muskulatur übertragen werden kann.

Die Wärmebehandlung fördert die Lösung von Verspannungen und Verkrampfungen, sogar in den tieferen Muskelschichten. Zudem regt die Behandlung den Blutkreislauf an,
wodurch das Wohlbefinden des gesamten Organismus’ gefördert wird. Auch bei einer
Entschlackung kann die Therapie unterstützend wirken. Ziel der Behandlung ist vor allem
die Belebung der Seele und des Geistes und das Erleben eines völlig neuen Körpergefühls.
Besonders die Kombination aus angenehmer Massage und warmen Steinen sorgt für ein
wohliges und entspanntes Empfinden.
Wo genau die Methode der Hot Stone Massage entstanden ist, konnte bisher nicht hundertprozentig erwiesen werden. Es wird jedoch vermutet, dass sich die Ursprünge dieses
Heilungsverfahrens im asiatischen und amerikanischen Raum finden lassen. Schon vor
mehreren Hundert Jahren benutzten Schamanen und Heiler die Behandlung mit warmen
Steinen und Ölen zur Heilung. Das Verfahren beruht auf dem alten Wissen der asiatischen Heilungskunst und baut auf der Idee des Meridiansystems auf.
Die Hot Stone Massage, die heutzutage mehr als Wellness-Angebot genutzt wird, anstatt
als Heilungsmethode, kann für allgemeines Wohlbefinden und angenehme Entspannung
sorgen.

