QUIROMASSATGE
I TRACTAMENTS TERAPÈUTICS:
Relaxant d’esquena i cer vical (30 min): 45€
Massatge relaxant amb olis vegetals i olis
essencials de lavanda, taronja dolça…
Relaxant d’esquena i cer vical, braços i mans
(35 min): 50€
Massatge relaxant amb olis vegetals hidratants
i olis essencials lavanda, taronja dolça…

Quiromassatge d’esquena, cer vical,
braços i mans (35 min): 50€
Tractament, descontracturant i relaxant
muscular, mitiga el dolor i relaxa la
musculatura.

Anti-estrés 1 (45 min): 65€
Massatge relaxant d’esquena, cervical, braços,
mans i cames amb olis vegetals hidratants i oli
essencial de romaní entre altres.

Quiromassatge cames i peus (35 min):
45€
Tractament descontracturant, relaxant i
descongestiu de les cames i peus, activa
la circulació sanguínia i linfàtica.

Antiestres 2 (60min): 75€
Massatge relaxant d’esquena, cervical, braços,
mans, cames i peus(reflexología podal)amb olis
vegetals hidratants i olis esencials.

Quiromassatge d’esquena, cer vical,
braços i mans +reflexología podal(peus)
(50 min): 75€

Antiestres 3 (55 min): 70€
Massatge relaxant d’esquena, cervical, braços,
mans, cames i peus amb olis vegetals i olis
essencials.

Quiromassatge d’esquena, cer vical,
braços i cames (45 min): 65€

Massatge cames cansades i peus: (35 min): 45€
Massatge relaxant amb olis vegetals i essencies com ciprés, menta del camp, palo de HÔ,
romero…
Reflexologia podal (30 min): 45€
Massatge en zones reflexes del peu. Ideal per
a la relaxació i la regeneració. Resulta un medi excel·lent per augmentar la nostra energía
vital i activar la nostra capacitat d’autocuració. Ens permet augmentar la salut i el benestar.
Sanació (45min): 60€
Amb la sanació es llibera l’energía bloquejada del nostre cos. Serveix per potenciar la nostra
capacitat autocurativa i crear un estat d’armonia i equilibri físic, mental i emocional. No es
necesita creure en res, es un mètode per sanar i equilibrar. L’únic que es necessita és fer el bé
a un mateix i als demés.

En tots els tractaments s’ultilitzen olis de primera qualitat i essències naturals pures convenient al
massatge i al client.
*Es poden fer tractaments combinats , dins dels ofertats, adaptats a cada persona i necessitat
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