Nabídka masáží
Široká nabídka kvalitních a velice účinných
Masáží a terapií pro Vaše uvolnění po práci či po
sportovní aktivitě.

Relaxační + silikonová baňka

30 min.

300,-Kč

Klasická masáž

30 min.

300,-Kč

Limfotická-relaxační- bodová + silikonová baňka

60 min.

490,-Kč

Ajurvedská masáž - baňkování

30 min.

490,-Kč

Masáž obličeje dekoltu, paže-Ajurvedská liftingová m.

30 min.

300,-Kč

Masáž lávovými kameny a teplým olejem

60 min.

490,-Kč

Limfotická-relaxační-bodová+silikonová baňka

60 min.

490,-Kč

Masáž limfy celého těla detoxikační

60 min.

590,-Kč

Masáž medová detoxitační

60 min.

450,-Kč

Masáž čokoládová detoxikační

60 min.

450,-Kč

Masáž relaxační se zaměřením na uvolňování blokací zatuhlých svalů a úponů

60 min.

490,-Kč

Lif-olejový zábal obličeje+ masáž, dekoltu, paže

60 min.

400,-Kč

Veškeré kosmetické ošetření obličeje dekoltu indickou bylinou a léčivou
kosmetikou vyrobenou dle přírodní medicíny Ajurvédy

90 min.

590,-Kč

120 min.

890,-Kč

60 min.

450,-Kč

Kosmetické ošetření Lifting
Parafinová lázeň na ruce: Maska, masáž, peeling
Depilace teplým voskem:


nohy

400,-Kč



ruce

350,-Kč



třísla

150,-Kč



horní ret

80,-Kč



brada

80,-Kč



líce

150,-Kč

Parafínová lázeň na ruce:


krém



peeling

Barvení řas
Barvení obočí + úprava

30min.

200,-Kč
80,-Kč
190,-Kč

Francou ská načka
Bernard Cassiére
Aromaterapeutické masáže s teplými francou skými oleji
Bernard Cassiere v kombinací s lávovými kamen s
Možností výběru francou ského oleje.

ORIENTAL BODY MASSAGE OIL
AYRUVEDIC BODY MASSAGE OIL

Záda, šíje s teplým olejem firmy Bernard Cassiére
Záda, šíje, horní končetiny
Celé tělo včetně masáže obličeje
Kombinace aromaterapeutické masáže s bylinnými měšci záda šíje

30 min. / 300,-Kč
40 min. / 350,-Kč
60 min. / 490,-Kč
40 min. / 600,-Kč

Masáž s masážní svíčkou Bernard Cassiére
Masážní svíce složené e včelího vosku a krásné vůně Monoi
Tahiti. Dík ahřátí se vosk přemění na masážní olej, který má
jemňující a v živující účink .
Hluboká relaxace dík hřejivé masáži teplým olejem s
provoněnou relaxační vůni Monoi Tahiti.
Délka procedury 50min - záda, šíje, horní končetiny

50 min. /800,-Kč

Masáže s francozskou firmou Bernard Cassière Paris
Bernard Cassière Paris je fenomenální francouzskou firmou, která je stálicí ve Francii a v dalších 40 zemích, kde je distribuovaná.
Tato kosmetická značka působí na trhu již od roku 2000. Bernard Cassière Paris byla první značkou, která se předvedla na desátém
„Chocolate show Porte de Versailles“ v Paříži v roce 2006 s ošetřením z čokolády.
Bernard Cassière vytvořil neuvěřitelnou řadu produktů a ošetření, které v sobě nesou celý svět. Bylinky, vzácné ingredience, kultura,
hudba a vůně různých květů světa. Cestujte po světě s kouzlem domorodých receptur…
Francouzská profesionální kosmetika Bernard Cassière je uznávaná a oblíbená na celém světě a je světovou kosmetickou značkou,
která se pyšní respektováním dávných tradic, stálou inovací, originalitou a přírodními ingrediencemi z celého světa. Bernard
Cassière nabízí jedinečné a komplexní služby. Buďte krásná s Bernard Cassière. Institut Bernard Cassière z ulice Rue Raymond
Losserand 75014 v Paříži...

