Ešte ste sa nerozhodli, ako alebo čím by ste potešili svojich blízkych, priateľov či známych?
Obdarujte ich trocha inak - darujte im:

DARČEKOVé POUKÁŽky
Vytvorte si vlastný typ poukážky so službami na masáže alebo terapie podľa ponuky vo Vami stanovenej hodnote.

Darčekovú poukážku Vám viem vytvoriť na „mieru“ a prispôsobiť Vašim potrebám.

Príklad výberu: Poukážka v hodnote 50 € môže zahŕňať :
1x klasická masáž (60 min – 20 €) + kompletná reflexná diagnostika + terapia (cca 2 hodiny – 30 €), obdarovaný to môže absolvovať počas dvoch návštev.
Vybrať môžete Vy alebo výber ponechať na obdarovaného a po konzultácii mu odporučím najvhodnejšiu masáž alebo terapiu.

Masáže (výber)
Klasická masáž
Manuálna lymfodrenážna masáž
manuálna lymfodrenáž vybranej partie tela (30 – 40 minút)
Myofasciálne uvoľnenie (masáž)
Myofasciálna masáž konkrétnej partie tela – podľa predošlej konzultácie
TUI–NA (čínska akupresúrna bodová meridiánová tlaková masáž)
Vybraná partia tela (napr. hlava, DK, HK, chrnát a pod.), čas: cca 30 – 40 min

cena od 10 €
cena od 15 €
cena od 15 €
cena od 15 €

Terapie a diagnostika:

Reflexná diagnostika a terapia chodidiel
Reflexná diagnostika – „diagnostická hodinka“
15 €
Reflexná diagnostika + terapia (odblokovanie krčnej chrbtice (priame) + reflexná masáž chrbta + uvoľnenie lopatiek + úprava kostrče + poradenstvo)
(celkový čas terapie je cca 1,45 – 2 hodiny, podľa závažnosti a momentálneho stavu klienta)
30 €
Kraniosakrálna terapia
Kraniosakrálna terapia (doba trvanie cca 50 – 60 min)
20 €
Dornova terapia a Breussova terapia
Dornova masáž (lokalizácia problému, terapia) – cca 40 minút
cena od 15 €
Breussova terapia – 30 minút
cena od 15 €
Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu
(čas cca 45 min – 1 hodina)
15 €
Faster EFT terapia (1 terapia v trvaní cca 70 - 90 min)
od 20 €

Darčeková poukážka
na služby v hodnote:
Poukážka platná do:

www.reflexnaterapia.eu
www.studiorovnovaha.sk

Miesto, kde môžete uplatniť čerpanie služieb/služby:
Štúdio ROVNOVÁHA, Smrečianska 21, 811 05 Bratislava 1,
objednávanie: tel.: 010 924 046, info@reflexnaterapia.eu

Darčeková poukážka zahŕňa poskytnutie služby/služieb podľa vlastného výberu z ponuky v nominálnej hodnote, uvedenej na tejto poukážke.
Využitie služby/služieb, je platné do doby trvania platnosti poukážky (ak nebolo čerpanie služby/služieb dohodnuté vopred inak).
Služby je možné vzájomne kombinovať podľa dohody až do vyčerpania hodonoty služby/služieb (t.j. jednu poukážku je možné využiť aj
niekoľkokrát, kým nebude hodnota poukážky vyčerpaná. Poukážka stráca platnosť dňom ukončenia platnosti poukážky.

Samozrejmosťou je možnosť
nakombinovania vlastného typu
poukážky, kde po konzultácii
môžete do jednej poukážky zahrnúť
niekoľko služieb s možnosťou
viacnásobného čerpania.

