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1. Tradiční thajská masáž celého těla 
Asistované protažení a uvolnění celého těla, klasická thajská nápravná masáž. 
• 60 min.            990 Kč 

• 90 min.        1.190 Kč 
• 120 min.      1.490 Kč 

2. Thajská aroma olejová masáž celého těla 
Relaxační masáž celého těla za použití aromatického oleje, který si klient zvolí před masáží. 
• 60 min.        1.090 Kč 

• 90 min.        1.290 Kč 
• 120 min.      1.590 Kč 

3. Thajská olejová masáž 
Kombinace prvků tradiční a aroma olejové masáže. Ulevuje od bolestí zad, zlepšuje krevní oběh, lymfatický systém a 
posiluje imunitu. 
• 60 min.        1.190 Kč 

• 90 min.        1.390 Kč 
• 120 min.      1.690 Kč 

4. Thajská souběžná masáž pro dvě osoby 
Souběžná párová masáž probíhající v jedné místnosti za přítomnosti dvou masérek. 
(CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ PÁROVÉ MASÁŽE NELZE PLATIT PŘES BENEFIT + SYSTÉM, ŠEKY TYPU SODEXO, EDENRED atd. ČI KOMBINOVAT S DALŠÍMI SLEVAMI!) 

• TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ PRO DVA 
60 min.   1.490 Kč  90 min.   1.890 Kč  120 min.   2.490 Kč 
 

• THAJSKÁ AROMA OLEJOVÁ MASÁŽ PRO DVA 
60 min.   1.690 Kč  90 min.   2.090 Kč  120 min.   2.590 Kč 
 

• THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ PRO DVA 
60 min.   1.890 Kč  90 min.   2.390 Kč  120 min.   2.790 Kč 

5. Thajská masáž SEN SAWAN 
(CENOVĚ ZVÝHODNĚNÁ SEN SAWAN MASÁŽ NELZE PLATIT PŘES BENEFIT + SYSTÉM, ŠEKY TYPU SODEXO, EDENRED atd. ČI KOMBINOVAT S DALŠÍMI SLEVAMI!) 

• 60 min. TRADIČNÍ MASÁŽ + 30 min. nohy / hlava a obličej        1.290 Kč 
• 60 min. AROMA OLEJOVÁ MASÁŽ + 30 min. nohy / hlava a obličej        1.390 Kč 
• 60 min. THAJSKÁ OLEJOVÁ MASÁŽ + 30 min. nohy / hlava a obličej        1.490 Kč 

6. Thajská masáž rozehřátým, přírodním kokosovým tukem 
Masáž celého těla, při které dochází k intenzivnímu ošetření suché pokožky namáhané slunečním zářením. 
• 60 min.       1.290 Kč 

• 90 min.       1.590 Kč 

7. Thajská masáž horkými bylinnými balíčky 
Balíčky nahřáté v parní lázni napomáhají k uvolnění ztuhlých partií, uvolňují nejen tělo, ale i mysl. 
• 60 min.           990 Kč (zaměření na hlavu, záda a ramena) 
• 90 min.        1.390 Kč 

• 120 min.      1.690 Kč 

8. Thajská masáž nahřátými lávovými kameny 
Relaxační hřejivá masáž za použití oleje a nahřátých lávových kamenů, které jsou přikládány na energetické dráhy. 
• 60 min.            990 Kč 
• 90 min.         1.390 Kč 
• 120 min.       1.690 Kč 
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9. Thajská aroma masáž pro děti do 12 let 
• 30 min.           490 Kč 

• 60 min.           790 Kč 

10. Thajská masáž zad, hlavy a ramenou 
Masáž zaměřená na partie namáhané při dnešním sedavém stylu života. Uvolňuje krční páteř, napomáhá předcházet 
chronickým bolestem zad a hlavy. 
• 30 min.          490 Kč 

• 60 min.          790 Kč 

11. Thajská masáž nohou 
Relaxační a regenerační masáž nohou pracuje s energetickými drahami dolních končetin, masáž probíhá od kolen po 
chodidla, v případě 60minutové terapie je masáž zakončena promasírováním šíje a rukou. 
• 30 min.          490 Kč (není akupresurní) 

• 60 min.          790 Kč (akupresurní) 

12. Luxusní masáž pravou horkou čokoládou 
Luxusní relaxační procedura za použití pravé rozehřáté čokolády, která díky svým vlastnostem blahodárně působí na 
pokožku těla, při masáži dochází k uvolňování endorfinů (hormonů štěstí). 
• 60 min.       1.390 Kč 

• 120 min.     1.790 Kč 

13. Thajská masáž obličeje a hlavy 
Relaxační masáž pomáhající oddálit známky stárnutí, změkčuje výraz obličeje. 
• 30 min.          490 Kč 
14. Zeštíhlující masáž 
Doporučujeme absolvovat alespoň 3 procedury. 
• 90 min.       1.690 Kč 

15. Regenerační masáž skořicovým olejem a konopným balzámem 
Intenzivní, zeštíhlující masáž za použití skořicového oleje a konopného balzámu, stimulující mikrocirkulaci krve a 
buněčný metabolismus, příznivě působí proti celulitidě. Masáž je rovněž vhodná pro sportovce po zátěži, uvolňuje svaly. 
• 120 min.     1.690 Kč 

16. Čistící detoxikační masáž kambrickým jílem 
Hloubkově čistí a regeneruje pokožku celého těla díky unikátní kombinaci kambrického jílu a speciálních olejů. Čistí 
pokožku, odstraňuje napětí, zlepšuje zároveň kvalitu spánku, celkově prospívá zdraví lidského organizmu. 
• 90 min.        1.490 Kč 

• 120 min.      1.790 Kč 

17. Kávová 100% přírodní čistící masáž 
Směs používaná na masáž obsahuje pouze čerstvé a přírodní ingredience jako je: káva, med, mléko, jogurt a kokosový 
olej. Masáží dochází k odstranění odumřelých kožních buněk, prokrvení, detoxikaci a vyživení pokožky těla. 
• 90 min.        1.690 Kč 

• 120 min.      1.990 Kč 

18. Thajská masáž pro nastávající maminky 
Probíhá za použití rozehřátého kokosového tuku. 
• 60 min.        1.090 Kč 

• 90 min.        1.390 Kč 

19. Thajská masáž pro maminky po porodu 
Probíhá za použití nahřátých bylinných balíčků. 
• 90 min.        1.390 Kč 



• 120 min.      1.590 Kč 


