Вила Магус
хотел

Сподели магията с хотел Вила Магус
Здравето ни е измеримо в 3 компонента - физическо, емоционално и ментално.
Обикновено вниманието ни е насочено към конкретен аспект от здравето ни и
най-често това е физическият. Така губим общия поглед за себе си и баланса в
цялостната хармония на нашето състояние. Релакс Зона Вила Магус се стреми да
помага на клиентите си чрез отделяне на необходимото внимание и време върху
различните аспекти и възприятия - от микробиологичния баланс и функциите
на системите в организма, през чисто физически мануални терапии с пряко
въздействие и до духовно-емоционалните ни възприятия. НАСЛАДЕТЕ СЕ!

office@magusexperience.com
http://www.magusexperience.com/

Масажи

Масажът е едно от най-старите средства за терапия и подобряване на
физическото, емоционалното и менталното здраве. Масажът е универсален
невербален език – средство, чрез което терапевтът комуникира и дава
възможност на клиента
• да усети и осъзнае тялото
• да релаксира мускулите
• да обтегне скъсени сухожилия и нерви
• да регулира кръвообръщението съобразно сърдечния цикъл
• да отпусне схванати, втвърдени и болезнени точки и зони в тялото
• да успокои емоциите
• да забави постоянния поток от асоциативни мисли
ЦЯЛО ТЯЛО /50-70 МИН./ 100 лв.
ЧАСТИЧЕН /25-30 МИН./ 60 лв.
АРОМАТЕРАПИЯ /20-40 МИН./ 50 лв.
АНТИЦЕЛУЛИТЕН ЧАСТИЧЕН
/20-40 МИН./ 60 лв.
РЕФЛЕКСОЛОГИЯ /20-40 МИН./ 60 лв.

ВЕНДУЗЕН МАСАЖ
/40-60 МИН./ 80 лв.
МИКРОСПЕЦИФИЧНА МАНУАЛНА
ТЕРАПИЯ /20-30 МИН./ 30 лв.
МАГ МАСАЖ* /80-100 МИН./ 150 лв.
ДАО АКОПРЕСУРЕН МАСАЖ**
/60 МИН./ 120 лв.
ОТ КУХНЯТА НА МАЙСТОРА...
/ (ПОПИТАЙТЕ МАСАЖИСТА)

* Комбинация от масажни и енергийни техники.
** Даоският точков (акупресурен) масаж е в основата на Китайската медицина. Той се основава на принципите на
Ритъма и Цикличността. Природните закони влияят върху точките - малки енергийни центрове, свързващи външната
природа с вътрешната, отговорни са за стабилността на организма. Точките въздействат върху меридианите,
меридианите влияят върху органите и системите в тялото и оттам на нашето здраве и поведение. Даоският точков
масаж спомага за улавяне на вътрешните и външни причини, водещи до нарушаване на Баланса в Организма.

ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ / 70 лв.
ПАСИВНА ЙОГА / 80 лв.
ЕРГОН ТЕРАПИЯ / 70 лв.
ТЕРАПИЯ С ВЕНДУЗИ / 60 лв.
ПАКЕТ 4 ТЕРАПИИ / 200 лв.
ЧЕСТОТНА ТЕРАПИЯ / 30 лв.
ТЕРАПИЯ С УРЕД/ТЕЙПИНГ
(САМО СЛЕД ПРЕГЛЕД) / 30 лв.
ЕНЕРГИЙНА ТЕРАПИЯ / 50 лв.
ПАКЕТ ЕНЕРГИЙНА ТЕРАПИЯ
(4 СЕАНСА) / 160 лв.
ОТ КУХНЯТА НА МАЙСТОРА... /
(ПОПИТАЙТЕ ТЕРАПЕВТА)
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Терапии

Терапиите включват работа с различни инструменти и пособия, които
осигуряват по-добър достъп и по-сполучлив ефект върху определена целева
тъкан в тялото. Чрез различните инструменти терапевтът постига по-бързо
желаното от клиента по възможно най-удобния за него начин.
За разлика от масажите, при терапиите оптималното време се определя
от терапевта и може да варира за една и съща процедура от 20 минути до
повече от час.

Прегледи

Прегледът може да се ползва като насочващ инструмент, както за терапевтът –
когато се затруднява при избор на терапия, така и от клиента, за да се ориентира
по-точно по отношение на състоянието си или на желаната от него цел.
ОБЩ БЪРЗ СКРИЙН ТЕСТИНГ / 60 лв.
ОБЩ ПРЕГЛЕД ОТ РЕХАБИЛИТАТОР
СПЕЦИАЛИСТ / 50 лв.
ПЪЛЕН ЧЕСТОТЕН ПРЕГЛЕД / 150 лв.
ДИСТАНЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ:
СПЕЦИАЛИСТ (ОРТОПЕД/
НЕВРОЛОГ) / 60 лв.
СПЕЦИАЛИСТ ДИЕТОЛОГ / 60 лв.
СПЕЦИАЛИСТ ЛИМФА
РЕХАБИЛИТАТОР / 60 лв.
СПЕЦИАЛИСТ БОЛКА / 60 лв.
СПЕЦИАЛИСТ (СЪДОВ ЛЕКАР/
КАРДИОЛОГ) / 60 лв.
СПЕЦИАЛИСТ (ДЕРМАТОЛОГ/
МИКРОБИОЛОГ) / 60 лв.
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Релакс Зона Вила Магус се поддържа от
Център за Неконвенционална Терапия
Семма и неговите терапевти. За повече
информация можете да посетите сайт:
www.semma-health.com
За всеки клиент е важно да разбира
и осъзнава, че неконвенционалните
методи не претендират да заместват
конвенционалната медицина и по
никакъв начин не заместват лечението
и предписанията дадени от лекуващия
лекар. Услугите в релакс зоната за
подобряване на общото състояние се
ползват от клиентите по собствен избор
и на собствена отговорност. Релакс
Зона Вила Магус не поема отговорност
за личното здраве на клиентите и
не замества лекарски препоръки.
Изпълнението или неизпълнението,
начина и честотата на изпълнение
на съветите и препоръките, дадени
в Релакс Зона Вила Магус, са изцяло
лична отговорност на клиента.

