
Cenník - Tradičná Thajská Masáž 
 

Thajské masáže využívajú skúsenosti viac než dva a pol tisíc rokov staré. Tieto tradičné masáže 
sa úplne líšia od európskych masáži. Thajská masáž chorobu vytlačí. Opiera sa o teóriu 

energetických dráh, meridiánov, ktorými ľudská energia v tele preteká.  
Základom tejto metódy je masáž postihnutej oblasti tlakom prstov, dlaní, lakťov, kolien a 

chodidiel. Využíva naťahovanie, mobilizáciu kĺbov, hnetanie svalových skupín a ich úponov. 

 

Procedúra Cena € Trvanie 

Tradičná thajská masáž / Thai Traditional Massage / 37 60 min 

- vhodná pre všetkých, ktorí tužia po hlbokej relaxácii, uvoľnení stresu a 
zvýšení pružnosti svojho tela. 

47 90 min 

60 120 min 

   Thajská bylinková masáž / Thai Herbal Body Massage/        54 90 min 
- masáž pri ktorej prostredníctvom dýchacích orgánov pôsobia 

dvojnásobne liečivé účinky bylín. 70 120 min 

   
Thajská olejová aromatická masáž / Thai Aromatherapy Oil Massage / 40 60 min 

- účinky tejto masáže: úľava napätia a bolesti v svaloch, obnova vitality 
zbavuje toxických látok. 

50 90 min 

65 120 min 

   
Masáž hlavy, šije a ramien / Thai Head Neck and Shoulders Massage/ 20 30 min 

- zbavuje pocitu únavy a nervového napätia. 30 60 min 

   
Thajská masáž chodidiel / Thai Foot Massage/ 20 30 min 

- je dobrá nielen na odhaľovanie zdravotných problémov, ale slúži aj ako 
prevencia a pomáha udržiavať celkový dobrý stav organizmu. 30 60 min 

   
Thajská  masáž  na odstránenie celulitídy /Thai  Cellulite Massage /  50 60 min 

- tvaruje postavu pomáha dosahovať stav úplnej harmónie a pokoja. 55 90 min 

   
Thajská masáž chrbta a šije / Thai Back and Neck Massage / 20 30 min 

- stimuluje krvný obeh, odstraňuje bolesti chrbtice, uvoľňuje energetické 
blokády, bolesť, napätie a stuhnutie svalov, zvyšuje flexibilitu tela. 30 60 min 

   Kontraindikácie (ochorenia, pri ktorých sa thajská masáž neodporúča) 

- horúčky a infekčné ochorenia, akútne zápalové ochorenia, vysoký krvný tlak, kŕčové žily 

- poruchy srdca, osteroporóza alebo veľmi krehké kosti, umelé bedrové alebo kolenné kĺby 

- alergie (v súvislosti s používaním masážnych ingrediencií) , diabetici (cukrovka 

- čerstvé poúrazové a pooperačné stavy, dojčenie , menštruácia, epilepsie infekčné a zápalové kožné 

choroby, kardiostimulátor (srdcový stimulátor), opuchy a nádory kože, podkožia, orgánov a lymfatických uzlín, 

vysoká teplota, zápaly veľkých kĺbov 

  Ponúkané masáže sú poskytované na vlasné riziko zákazníkov. 

 


