PRIJZEN MASSAGES
*VOLLEDIGE LICHAAMSMASSAGE (1 uur):
Relaxatiemassage van rug, nek, schouders, armen, benen, handen, gezicht, voeten
en romp, kortom van het ganse lichaam

SPORT MASSAGE (1 uur) :
Activatie of sedering, respectievelijk voor en na het sporten.
Stevige massage met goede resultaten.
50 €

50 €
1° massage die u boekt is de kennismakingsmassage en die krijgt u aan
slechts 30 €
VOETREFLEXOLOGIE (1 uur) :
Het aandrukken met de vinger van zones op de voet die als het ware in verbinding
staan met onze organen.

CUPPING MASSAGE (1 uur) :
Relaxatiemassage van hoofd-, nek-, rug- en schouderspieren.
Geeft verlichting bij mensen die dagelijks aan de pc zitten en last krijgen van
spanningen op die plaatsen door hun verkrampte houding.
50 €
OPMERKING: ook mogelijk gedurende 30 minuten = 25 €

40 €
OPMERKING: ook mogelijk gedurende 30 minuten = 20 €
STOELMASSAGE (15 minuten) :
Gebaseerd op de Japanse drukpuntmassage, worden tijdens een stoelmassage het
hoofd, de nek, de schouders, de armen en ook de handen gemasseerd.
Het voordeel hierbij is de korte duur ervan met weldadige effecten én u hoeft geen
kledij uit te doen.

HOTSTONE MASSAGE (1 uur) :
Diepgaande verwarmende full body massage die uitgevoerd wordt met opgewarmde
ongetrommelde basalt (opgesteven lava) stenen uit Ijsland.
Er worden grote stenen op chakrapunten gelegd terwijl er met een kleinere basalt
steen in de hand wordt gemasseerd.
Deze massage geeft zeer goede resultaten bij mensen die kampen met spierziekten
waaronder in het bijzonder fibromyalgie, arthrose, arthritis en reuma.
60 €

15 €

VOETMASSAGE (15 minuten) :
Relaxerende massage van de voeten.
15 €

GEZICHTSMASSAGE (10 minuten) :
Aangenaam relaxerende massage van het gelaat waarbij de huid en onderliggende
spieren zich kunnen ontspannen

MTC—MEDICAL TAPING CONCEPT :
Tapemethode die spieren ondersteunt in hun functie en op die manier het
lichaamseigen herstelproces activeert.
De tape herstelt de spieren. Ruim toepassingsgebied! De intaping (inclusief tape), het
advies en bijhorende oefeningen :
10 €

10 €

* BEURTENKAART = 200€ = 4 betalende massages + 2 gratis!! (enkel indien woonachtig in het Waasland)

