
Vše pro zdraví, krásu, pohodu.
Štěstí, hybnost, svobodu!

Jogurtová masáž
Aromaterapeutická masáž
Masáž hlavy včetně dekoltu (různé typy)
Lymfatické masáže (částečná až celotělová)
Reflexní masáž plosek nohou / rukou
Havajská masáž LOMI LOMI

Tradiční thajská masáž nohou (na lůžku)
Tradiční thajská masáž celotělová (na zemi)
Masáž horkými kameny (Hot Stones)
Masáž kojenců, dětí, těhotných
DORNOVAMETODA a BREUSSOVA MASÁŽ
Odstraňování skolióz
Biolampa - lé polarizovan m světlem
Tantra

čba ý

Indická SNÉHÁN dle Ajurvédy
SU-JOK Korejská masáž
SHIATSU japonská léčebná masáž
BOWENOVA myofasciální technika
MUZIKOTERAPIE
ZPÍVAJÍCÍ HIMALÁJSKÉ (TIBETSKÉ) MÍSY

Švédská masáž
Klasická zdravotní masáž
Sportovní a regenerační masáž
Pohotovostní masáž

Estetické formování postavy
Zábaly proti celulitidě
Medová, čokoládová i další druhy ...
Zábaly detoxikační, uvolňující, regenerační, vyživující, omlazující
Mary Staggs Detox (revoluční detoxikační metoda k upevnění vašeho zdraví, lékařsky potvrzeno)

Autotrakční lehátko
Koučing (vedení)
Numerologie
Chiromantie (čtení z ruky)
Tarot (Osho Zen Tarot)
Masáže do domu (dle dohody), masáže ve dvojici (dle dohody kolegyně Zdena)

navštivte i její www.zdena-masaze.sweb.cz

je možné vše
... i zázrak

Speciální masáže rekondiční, regenerační, omlazující

Léčivé masáže
Klasické masáže

Speciální masáže detoxikační (příp. se zábaly)

Ostatní služby

“ten co udravuje”

Rady a pomoc při napadení rakovinou.

“ten co uzdravuje”

606 941 734www.maser-nymburk.cz

verze 2015.9

Telefon:

kunert@maser-nymburk.cz

Osobní konzultace a diagnostika
Diagnostika pro regeneraci těla
Odstranění migrén, uvolnění psychiky
Myofasciální techniky a bolesti hlavy
Jemné mobilizační techniky
Uvolňovací techniky a protahování hlubokých svalů
Tlaková masáž

Způsob práce je vždy vysoce individuální. Služba se skládá z několika kroků, většinou:
1) Diagnostiky funkčnosti těla pomocí uvolňovacích technik
(případně prokloubení různých typů uvolnění, tak jak je třeba)

2) Vlastní masáže, jsou použity vysoce kvalitní masážní přírodní a esenciální bylinné oleje, gely a elixíry
(vyjma suchých technik)

3) Doporučení jak pokračovat

Odstranění neplodnosti
Masáž měkkou technikou
Očistné tělové a ušní svíce
Tejpování + kineziotejpování + lymfotejpování
Baňkování a moxování
Akupunktura a EAV Elektroakupunktura;
Odborný poradce pro Supertronic (EAV)

Mistr masérského umění se schopnostmi snoubícími se s darem od Otce Stvořitele. Je možné řešit vše i zázrak.

Možnost kontroly na borelie, chlamydie streptokoky a í koky, viry a jejich případné odstranění
7 možností různých kroků zázračného uzdravení člověka
Doplnění kladné energie a odbourání negativní energie a bloků
Homeopatika třetí generace
Možnost řešení problémů na dálku
Odstranění patogenních zón, odvedení duchů, Exorcista

, ostatn
Obrovský nadstandard uvolňovacích technik:

Uvolňovací techniky psychiky i fyzického těla

Vše podloženo certifikáty a dlouholetou úspěšnou praxí.

IČO: 11256656, IČ provozovny: 1003182810

www.maser-nymburk.cz
verze 2015.9
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