CENÍK MASÁŽE A PORADENSTVÍ
Sportovní a rekondiční masáže
Zdravotně relaxační masáž s aromaterapií
75 min
45 min
60 min
30 min
15 min
5x 30 min
5x 45 min

700,350,380,250,100,1000,1500,-

30 min
60 min
60 min
60 min

300,500,500,400,-

Celková masáž zezadu
Částečná masáž záda + šíje

90 min
60 min

650,500,-

Čokoládová masáž
Celková masáž zezadu

90 min

600,-

30 min
60 min

250,500,-

60 min
60 min
90 min
30 min
5x 30 min
15 min
30 min

350,400,600,280,1200,100,200,-

+ s thajskou masáží hlavy a obličeje

Nohy + záda + šíje
Nohy + záda + šíje
Záda + šíje + krk
Šíje + krk
Permanentka - masáž - záda + šíje + krk
Permanentka - masáž - nohy + záda + šíje + krk
Ralaxační masáže
Thajská masáž hlavy
Relaxační levandulová masáž
Relaxační skořicová masáž
Celková havajská LOMILOMI záda, šíje, nohy

Masáž lávovými kameny

masáž, masáž čokoládou, termozábal a čokoládové překvapení

Medová detoxikační masáž
Záda + šíje
Záda + šíje
Lymfatické masáže
Anticelulitidní masáž se skořicovým zábalem
Lymfatická masáž
Lymfatická masáž celého těla zezadu
Lymfatická masáž chodidel
Permanentka (5 x lymfatická masáž chodidel)
Akupresura - MOXA
Akupresura - MOXA

Detoxikace organismu - BODYDETOX
Jedna detoxikační koupel
Základní detoxikační kůra
Rozšířená detoxikační kůra

1 koupel
5 koupelí
10 koupelí
akce

250,1000,1800,1200,-

1 min
300 min
600 min
akce

4,1050,1800,1400,-

30 min
60 min
víkend

300,600,1500,-

Rolletic
Jednotlivá návštěva
Permanentka (cca 6 návštěv) 1 min = 3,50
Permanentka (cca 12 návštěv) 1 min = 3,-

Výklad karet
Výklad tarotu
Výklad tarotu
Kurz tarotu

Homeopatie
Vstupní homeopatická konzultace
Kontrolní homeopatická konzultace

600,300,-

Možnost zakoupení dárkového poukazu na všechny naše služby.

Platnost všech permanentek je 5 měsíců od zakoupení.
Platnost dárkových pokazů je 3 měsíce od zakoupení.
Masáže a poradenství NATANAEL - Horní 883/10, Ostrava Hrabůvka

www.natanael.cz
Silvie Polachová - tel.: 776 771 005
Jarmila Žebráčková - tel.: 604 566 739

