Masaż / masaże VIP/ tajskie masaże

Ważne: bilet wstępu nie jest wliczony w cenie!

{vsig}gallery/gellvip{/vsig}

Masaż magiczny gorącymi kamieniami

Masaż gorącymi kamieniami z lawy wulkanicznej poprawia krążenie krwi i limfy, rozluźnia mięsi,
łagodzi ból mięśni, rozgrzewa ciało, usuwa sztywność mięśnią i blokady energetyczne, które są
odpowiedzialne za dysharmonię w naszym organizmie. Nalewamy pachnący olejek do masażu
na przyjemnie ciepłe kamienie i masujemy z techniką na podstawie Shia-Tsu (japońskiego
maridian masażu). Olej do masażu zawiera zieloną herbatę, owoce, kwiaty i esencję gingko,
dzięki czemu Państwo przeżyją wspaniałe, specjalne wellness uczucie.

Czas: 60 minut

Cena: 64 EUR

Masaż Aromatyczny Gellerta
Jest to masaż leczniczy z olejkami aromatycznymi dla całego ciała.

Czas: 30 minut

Cena: 37.50 EUR
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Masaż VIP Gellerta
Massage á la Gellért

Mocny, energetyczny, i orzeźwiający masaż całego ciała

Ten wyjątkowy i długo trwający masaż daje niezapomniane doświadczenie. Naszą specjalną
techniką ’á la Gellért’ całe twoje ciało zostanie złagodzone, a stres odejdzie. Masaż ten jest
zalecany dla tych, którzy lubią orzeźwienie każdej części ciała. Podczas leczenia cudowne
olejki, kremy i relaksująca muzyka są oferowane do pełnego doświadczenia.

Czas trwania: 70 minut

Pojedyncza cena: 76 EUR

Cena dla pary: 141.50 EUR

Marzenie Dunaju

Relaksujący, orzeźwiający masaż miękką techniką

Twoje marzenie się spełni. Aż poczujesz falowanie Dunaju, umysł i ciało zostają złagodzone,
żeby wyłączyć codzienny stres i zyskać dużo energii z naszej wyjątkowego masażu. Podczas
leczenia cudowne olejki, kremy i relaksująca muzyka są oferowane do pełnego doświadczenia.
Zawiera również masaż twarzy i dekoltu. Jest przede wszystkim polecany dla pań jak i dla tych,
którzy chcieliby się zostać zrelaksowani i czuć się wspaniale.
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Czas trwania: 60 minut

Pojedyncza cena: 72.50 EUR

Cena dla pary: 135 EUR

Masaż orzeźwiający

Masaż całego ciała z olejem. Orzeźwiający i relaksujący masaż szwedzkiego stylu, który
pomaga poprawić postawę i złagodzić ból. Relaks i orzeźwienie dla całego ciała jest
gwarantowany. Wskazania obejmują: zaburzenia ruchu, napięcia mięśni oraz zaburzenia snu.

Czas trwania: 60 minut

Pojedyncza cena: 64 EUR

Cena dla pary: 118 EUR

Luksusowy masaż „menedżer”

Specjalnie do głowy i pleców. Stymulując różne punkty akupresury na szyi, plecach i ramionach
masaż usuwa codzienny stres. Promuje ona również rozluźnienie mięśni i tkanki organizmu
poprzez ciśnieniem odpowiednich punktów. Opiera się na masażu szwedzkiego, które działa
odprężająco i łagodzi wykonywane mięśnie, poprawia krążenie i dostarcza korzyści dla ośrodka
oddechowego i wegetatywnego układu nerwowego.
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Czas trwania: 60 minut

Pojedyncza cena: 72.50 EUR

Cena dla pary: 135 EUR

Masaż „harmonia”

Dotyk i zapachy razem mają korzystny wpływ, bezpośrednio na skórę. Olejek do masażu
pobudza krążenie; lotne oleje użyją swojego wpływu przez wdychanie. To pomaga w
oczyszczaniu, wzmacnia system odpornościowy i sprawia, że skóra staje się bardziej
elastyczna i jedwabista. Rewitalizuje zmęczoną duszę.

Czas trwania: 60 minut

Pojedyncza cena: 69 EUR

Cena dla pary: 128 EUR

Masaż „Marzenie czekoladowe”

Według najnowszych badań naukowych przeciwutleniacz w kakao ma pozytywny wpływ na
nasze zdrowie, ponieważ chroni nasz organizm przed uszkodzeniem utleniania komórek. Poza
tym kakao jest bogate w tłuszcze nienasycone, białko, witaminy, fosfor, magnez, potas, które
poprawiają jakość skóry. Okład czekoladowy rewitalizuje, nawilża skórę, aktywuje mechanizm
spalania tłuszczu i zapewnia dopływ minerałów. Powinniśmy mówić także o jego wpływem na
umysł. Podczas leczenia wydzielają się endorfiny, a nasz gość czuje się szczęśliwym,
spokojnym i odmłodzonym.

4 / 10

Masaż / masaże VIP/ tajskie masaże

1. wykonujemy peeling cukrowy

2. ciało okładane maską czekoladową

3. Masaż czekoladowy

Czas trwania: 60 minut

Pojedyncza cena: 72.50 EUR

Cena dla pary: 135 EUR

You can book your VIP massages here:
{loadposition gellpos}

Rezerwacja
(EURO)
Rezerwacja
(HUF)
Rezerwacja
PayPal
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Masaże tajskie

Tradycyjny Masaż Tajski

Ten masaż pochodzi z starożytnego Wschodu. Głównym efektem masażu jest zachowanie
równowagi systemu energetycznego. Poprawa krążenia krwi, elastyczności, redukcja napięcia
mięśniowego jest rezultatem skupienia w tajskim masażu zarówno akupresury jak i rozciągania.
Masowane jest całe ciało w kilku pozycjach- na plecach, na brzuchu, na boku i siedząc. Do
masażu używane są dłonie, kciuki, stopy, łokcie, przedramiona i kolana. Wspierając
elastyczność, giętkość stawów i wiązadeł zapobiega uszkodzeniom ciała. Nasi masażyści uczyli
się w najbardziej znanych szkół masażu w Tajlandii. Do tych zabiegów oferujemy specjalne,
wygodne ubrania dla naszych gości. Masażu stosuje się maty układane na podłodze.

Czas trwania i ceny:

60 minut: 11.500 HUF

90 minut: 14.000 HUF

120 minut: 16.500 HUF

Masaż tajski stemplami ziołowymi

6 / 10

Masaż / masaże VIP/ tajskie masaże

Leczniczy masaż wykonywany za pomocą białych bawełnianych torebek zawierających
mieszankę więcej niż 15 rodzajów ziół i przypraw (tzw. stemple ziołowe), które po podgrzaniu
na parze uwalniają zgromadzone w nich olejki eteryczne. Masaż działa odprężająco,
przeciwbólowo, przeciwzapalnie, poprawia układ krążeniowy i limfatyczny oraz pobudza
przemianę materii. Masaż tajski stemplami ziołowymi zalecany czasie rekonwalescencji po
długotrwałej chorobie czy wypadku (siniaki, stłuczenia), dla cierpiących na reumatyzm czy
artretyzm, przy obniżonej odporności, problemach układu pokarmowego oraz dla osób żyjących
w ciągłym stresie.

Czas trwania i ceny:

60 minut: 13.000 HUF

90 minut: 15.500 HUF

120 minut: 18.000 HUF

Tajski masaż olejami

Masaż tajski z olejkami jest specjalną wersją tradycyjnego masażu tajskiego. W tym przypadku
do mażu nie dajemy ubrań. Dotyk i zapachy razem mają korzystny wpływ, bezpośrednio na
skórę. Olejek do masażu pobudza krążenie; lotne oleje użyją swojego wpływu przez
wdychanie. To pomaga w oczyszczaniu, wzmacnia system odpornościowy i sprawia, że skóra
staje się bardziej elastyczna i jedwabista. Rewitalizuje zmęczoną duszę.

Czas trwania i ceny:

60 minut: 13.500 HUF
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90 minut: 15.500 HUF

120 minut: 18.000 HUF

Tajski masaż stóp

Masaż stóp pochodzi z starożytnej medycyny chińskiej, i został zastosowany w Azji od ponad
3000 lat. Zapobiega i leczy wiele chorób.

Prawie wszystkie pochodzą z nerwów wykrywania stopy. Masaż stop zapobiega chorobom
cywilizacyjnym wynikającym z noszenia obuwia, obrzękom limfatycznym nóg, reumatyzmowi i
artretyzmowi oraz dnie moczanowej i może być stosowany w rehabilitacji narządu ruchu po tych
chorobach. Masażystka używa jej palców i specjalnych kijów do masażu, razem z specjalnymi
kremami i olejkami.

Stopa jest mapą ciała. Jeżeli istnieje choroba w organizmie, krążenie nie jest wystarczające i
dany punkt stopy będzie wrażliwy na ciśnienie. Jeśli ten punkt jest masowany, krążenie się
poprawia.

Czas trwania i ceny:

30 minut: 6.500 HUF

60 minut: 9.000 HUF

Masaż szyi, ramion i pleców (tradycyjny tajski)
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Jest to suche leczenie, bez oleju. Silniejszy, głębszy masaż, który stara się zapewnić swobodny
przepływ energii przez naciśnięcie i rozciąganie mięśni. Masażystka koncentruje się tylko na
części szyi ramion i pleców. Masaż likwiduje stres i odświeża zmęczone ciało.

czas trwania:

30 minut: 7.500 HUF

Masaż szyi, ramion i pleców (z olejkiem)

Jest to miękki, relaksujący masaż z olejkem. Masażystka koncentruje się tylko na części
szyi-back-ramię. Masaż łagodzi napięcia na tych częściach i olej aromatyczny sprawia, że
skóra staje się bardziej elastyczna i jedwabista.

czas trwania:

30 minut: 8.000 HUF

Masaż twarzy, głowy

Masaż ten relaksuje i uspokaja. Eliminuje stres, pomaga w koncentracji i niezwykle jest
skuteczny na ból głowy. (leczenie bez oleju)

Czas trwania i ceny:

20 minut: 4.000 HUF
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30 minut: 5.500 HUF

You can book your Thai massages here:
{loadposition gellthaipos}

Rezerwacja
(EURO)
Rezerwacja
(HUF)
Rezerwacja
PayPal

Coordinates: 47° 29.0574' N, 019° 3.1044' E
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