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Stały lakier do paznokci (żelowy) -22 - Francuski stały lakier do paznokci - 24 - Stały lakier do paznokci -3 - Lakier do paznokci z prostym lakierem (I) 8 - Naprawa paznokci (powłoka trwała) - 3 - Masaż dłoni (10 min) -2,5 - Usuwanie stałego lakieru -17 - Po ponownym przeglądzie lakieru stałego, Nie pobieramy opłat za żel do przedłużania żelu do paznokci (1
wizyta) - 37 - Żel przedłużający do paznokci (dalsza wizyta) -34 - Naprawa żelu do paznokci (1) - 5 - Żel do usuwania - manicure podstawowy -21 - Pielęgnacja IBX uszkodzona Pielęgnacja paznokci IBX Alone (Further Visit) - 6 IBX opieki oprócz -4 Th Bowen Therapy jest bardzo delikatna, nieinwazyjna, unikalna, holistyczna i bardzo skuteczna ręczna
metoda stymulacji fizycznej i energetycznej organizmu. Terapia Bowen pomaga zrównoważyć system fizyczny i energetyczny.   Terapia Bowena pochodzi z Australii, gdzie jest również najczęściej spotykana.  Jest również uznawany przez wielu ubezpieczycieli zdrowotnych za skuteczny w wielu przypadkach, gdy inne zabiegi nie. Jednak, rozprzestrzenił się
również z Australii i Nowego Jorku do Ameryki Północnej i Europy ze względu na jego skuteczność. Poprzez mięśnie, ciąg i pośrednie błony mięśniowe stymulują powierzchowne powięzi. Seria kolejnych ruchów Bowna tworzy interwencje, które prowadzą do zintegrowanego (fizycznego i energetycznego) restartu. Łagodzi to różne zaburzenia i łagodzi ból i
poprawia samopoczucie psychofizyczne. Terapia Bowena opiera się na terapeutycznej prostocie i skuteczności, niezależnie od tego, czy jest stosowana w konkretnym problemie, czy utrzymuje zdrową równowagę. Jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych (w tym niemowląt i kobiet w ciąży): w ostrych i przewlekłych problemach układu ruchowego w
pokonywaniu i łagodzeniu skutków stresu i stresu emocjonalnego w przypadku problemów rozwojowych, nadpobudliwości, zwojów i problemów trawiennych w bólu spowodowanym zmianami w organizmie w czasie ciąży i bezpośrednio po porodzie Indywidualna terapia trwa od pół godziny do godziny, z ostrymi problemami Takie jak skręcenie kostki, można
tylko 5-10 minut. Ale terapia najczęściej wiąże się z działaniami obejmującymi cały system, aby efekt głębszy, a ciało bardziej zrelaksowane. Klient jest na stole do masażu, możemy dostosować się do jego obecnego samopoczucia i problemów. Osoby z ostrymi problemami mogą również siedzieć lub stać. Terapeuta wykonuje ruchy Bowena, które są krótkie
przerwy. Te przerwy czasu pozwalają organizmowi na podjęcie zmian neurologicznych i energetycznych, które terapeuta wchodzi do organizmu.  Zwykle wystarczy trzy lub pięć wizyt u terapeuty, ale oczywiście zależy to od złożoności problemów i tego, czy problemy są ostre czy przewlekłe. Między tymi dwoma zwykle pięć do dziesięciu dni u terapeuty,
najbardziej optymalne jest siedem dni. Zaleca się wykonanie serii od trzech do pięciu zabiegów, a następnie utrzymanie stanu za pomocą jednej terapii co cztery do pięciu tygodni. U kobiet w ciąży odstępy te mogą być krótsze ze względu na występowanie nowych problemów (nudności, heartapping ...). Konieczne jest picie wystarczającej ilości wody przed i
po zakończeniu terapii, ponieważ nawodniony organizm lepiej reaguje na terapię. Organizm reaguje na ruchy Bowena podczas samej terapii. Czerwone plamy mogą pojawić się na skórze, mięśnie stają się bardziej miękkie. W niektórych obszarach może wystąpić uczucie podłogi, ciepło lub zimno, i skurcz mięśni może wystąpić. Często występuje przepływ
energii w całym ciele, poczucie nieważkości i lewitacji. Niektóre ruchy mogą być również odczuwalne w innych częściach ciała, gdzie terapeuta nie wykonuje ruchów. Po terapii możliwy jest łagodny ból mięśni lub zwiększony ciężki ból. Ogólna reakcja organizmu jest również obecne pogorszenie, które może trwać kilka dni. Możesz zwiększyć częstotliwość
oddawania moczu lub wydzielina z kału, mogą wystąpić niezwykłe reakcje emocjonalne. Każdy organizm próbuje wyodrębnić toksyny z organizmu na różne sposoby. Niektórzy ludzie są zmęczeni i senny pod koniec terapii, inni są pełni energii. Uważaj na swoje ciało, możesz zauważyć zmiany, nawet tam, gdzie się ich nie spodziewałeś. Cena obejmuje
przegląd i leczenie. Terapia trwa do 45 minut. Zabierz ze sobą wszelkie wyniki od lekarzy! TERAPIA MANUALNA (PRZEGLĄD I TERAPIA) - Terapia manualna jest częścią tradycyjnej medycyny i obejmuje szereg różnych metod terapeutycznych. Działa na układ nerwowo-szkieletowy w celu wyeliminowania dysfunkcji, zmniejszenia bólu i łagodzenia
uszkodzeń. Terapia manualna jest skuteczna w wielu problemach, w tym: problemy z kręgosłupem, problemy z poruszaniem się, problemy ze stawami, urazy sportowe, migrena, ból głowy, bezsenność, depresja, nerwowość, stres, rwa kulszowa i więcej. CRANIOSACRAL THERAPY jest delikatną, nieinwazyjną metodą manipulacji oceny i poprawy
funkcjonowania układu fizjologicznego organizmu zwanego układem czaszkowo-krzyżowym - składa się z błon i płynu mózgowo-rdzeniowego, które otaczają i chronią mózg i rdzeń kręgowy. Terapia czaszkowo-krzyżowa wpływa na najgłębsze struktury i narządy układu nerwowego, więc wpływa na mechanizmy motoryczne, bólowe i koordynacyjne, układ
trawienny, układ oddechowy, czynność serca i układ hormonalny. 40 MASAŻ TERAPEUTYCZNY - Celem masażu terapeutycznego jest poprawa funkcji biofizycznych, takich jak poprawa krążenia, zrównoważenie energii organizmu, zmniejszenie bólu, relaks, poprawa postawy ciała, szybsza regeneracja po urazie i wiele innych. Pojedyncza terapia poprawia
stan na chwilę, a kilka kolejnych zabiegów ma wpływ na więcej Okres. Regularne wizyty znacznie poprawiają, zapobiegają lub łagodzą sytuację progresji przewlekłego bólu i zmniejszenia bólu, co pomaga poprawić jakość życia. 30 min 45 min 60 min 90 min 25 35 40 50 DORN BREUSS THERAPY - połączenie dorne metody regulacji stawów i masażu
kręgosłupa według dr Breuss. Jest to znana na całym świecie złożona metoda, która pomaga pacjentowi ustalić naturalną równowagę w organizmie. Metoda współregulacji Doren jest holistyczną terapią chiropraktyka i doskonałą metodą korygowania kręgów i innych stawów w bezbolesny i bezpieczny sposób. Jest on stosowany w leczeniu chorób, które są
związane z kręgosłupem i problemami ze stawami. Metoda nie ma skutków ubocznych i jest całkowicie bezpieczna i bardzo skuteczna. Opiera się na wyrównaniu długości nogi, korekcji przedniej i sakrowej części, korekcji kręgów kręgosłupa i wyrównaniu innych stawów. 45min 35 MASAŻ KRĘGOSŁUPA DR. BREUSSU to delikatna i kojąca forma masażu.
Odbywa się za pomocą oleju świętego Jana, który szybko przenika do organizmu i nawilża tkankę wewnątrz. Jest to metoda lekkiego rozciągania kręgosłupa, rozluźnienia mięśni kręgosłupa i ustanowienia równowagi energetycznej w organizmie za pomocą magnetyzmu. Może być wykonywany jako samomasaż i doskonale łączy się z terapią stawów
dostosowującą Doren. 30 min 25 TUI NA CHINA MASSAGE - główna funkcja masażu TUI-NA - jest terapią chorób, ale może być również stosowany do uwalniania i zapobiegania chorobom. Terapia ta, stosując głównie metody ręczne, zapobiega i łagodzi wiele problemów. Jest to chiński masaż medyczny i manipulacja stawami, w oparciu o zasady
tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM). 30 min 45 min 60 min 90 min 25 35 40 50 MASAŻ SPORTOWY - zawiera kombinację technik i przechwytów, aby pomóc sportowcowi wyeliminować zmęczenie i przygotować go optymalnie do najlepszych wyników. Masaż bierze pod uwagę, w jakim okresie jest sport kobiecy (okres przygotowawczy, konkurencyjny lub
regeneracyjny). Masażysta sportowy odpowiednio wybiera techniki masażu. MASAŻ GŁĘBOKICH TKANEK - skup się na głębszych warstwach tkanki mięśniowej. Stosowany w celu zmniejszenia przewlekłego napięcia mięśni, problemów strukturalnych i biomechanicznych, wpływa na zwiększoną ruchomość stawów, pomaga w różnych problemach i
rehabilitacji urazów. Głęboki masaż wpływa na wydzielanie odpadów metabolicznych, wpływa na samopoczucie i uwalnia emocjonalne urazy, które są przechowywane głęboko w tkance mięśniowej. Podczas wykonywania głębokiego masażu, skupić się na funkcji układu mięśniowo-szkieletowego organizmu. Rozluźnij napięte mięśnie i pomóż rozciągnąć
skrócone ścięgna i mięśnie. Celem głębokiego masażu jest zmniejszenie bólu i normalizacja tkanek miękkich. 30 min 45 min 60 min 90 min 25 35 40 50 RĘCZNY DRENAŻ LIMFATYCZNY - jest to metoda stymulacji układu naczyniowego, który znajduje się obok układu naczyniowego przez najważniejszy transport W ciele. Układ limfatyczny jest zbudowany
z sieci kanałów limfatycznych i narządów limfatycznych, w których powstają limfocyty. Ręczny drenaż limfatyczny stymuluje powstawanie nowych limfocytów, a w rezultacie przeciwciał, co znacznie poprawia układ odpornościowy organizmu. Jego głównym celem jest oczyszczenie organizmu, pozbycie się odpadów z organizmu, a także wpływ na mięśnie,
układ nerwowy i układ odpornościowy. NMT - NEUROMISTIC TAPING to terapia biomechaniczna, która wykorzystuje bodźce dekompresyjne i skompresowane do utrzymania pozytywnego wpływu na układ mięśniowo-szkieletowy, naczyniowy, limfatyczny i neurologiczny. Zmarszczki są wykorzystywane do tworzenia zmarszczek (fale), które w związku z tym
podnieść skórę, przyspieszenie drenażu żyno-limfatycznego, poprawa krążenia i łagodzenia bólu. Używamy również NMT do korygowania stawów, wspierania mięśni podczas ruchu oraz poprawy stabilności i postawy. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT w wysokości 10 euro 22%. Płatność jest możliwa gotówką, płatnością i kartami kredytowymi, niestety
nie akceptujemy. Zalecamy rezerwację żądanego spotkania przez co najmniej kilka dni w telefonie. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych (wysokie ciśnienie krwi, różne choroby), daj nam znać, aby poinformować Cię o wyborze odpowiedniej usługi. Andrzej Valek s.p. Povharska ulica 9, 2312 Orehova vas PE Karyntia cesta 57 Godzin pracy po
wcześniejszym umówieniu. Obowiązkowe zamówienia przedpremierowe. 040 793 666 www.bliss-masaze.si info@bliss-masaze.si karty podarunkowe
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