Green Medical árlista
Érvényes: 2017.01.01-től
Kezelés fajták

Időpont-egyeztetés:
Varga-Polyák István – okleveles
természetgyógyász fülakupunktúrás
addiktológussal
Tel: 06 30 751 7243
E-mail: varga.polyak.istvan@gmail.com

30 perc

60 perc

90 perc

120 perc

1.

Tradicionális kínai
masszázs

A beteg kikérdezését, a test állapotának fölmérését és a pulzus
vizsgálatát követően történik, mindig a páciens, illetve a
kezelendő test állapotától függően.

6 000 Ft

8 000 Ft

10 000 Ft

2.

Kínai mély masszázs

Az izmok és kötőszövet mélyebb masszírozása.
Általában konkrét problémákra hat, mint krónikus fájdalom,
mozgáskorlátozottság, sérülésekből való felépülés, izomgörcs.

6 000 Ft

8 000 Ft

10 000 Ft

3.

Kókuszolajos hátmasszázs
köpölyözéssel és ízületi
kimozgatással

Hagyományos hátmasszázs, az ügyfél állapotától függően ízületi
kimozgatással. Célja az ízületek és izmok helyreigazítása. A test
statikai elemeit, gerincet, vállat, végtagokat, csípőt igazítja helyre,
kombinálva köpölyöző technikával. A köpölyös masszázs kezelés
hatása nem csak a bőr és bőr alatti szövet sejtjeit érinti, de az
izomburkot is. Értágító hatású, azaz fokozza a helyi véráramlást,
ezáltal pedig előidézi a bőrben, kötőszövetekben, izomzatban
lerakódott salakanyagok lebomlását, illetve a lebomlott
anyagcsere termékek eltávolítását.

4 000 Ft

6 000 Ft

8 000 Ft

4.

Kókuszolajos hátmasszázs
ízületi kimozgatással

Hagyományos hátmasszázs, fő célja az ízületek
és izmok helyreigazítása.

4 000 Ft

6 000 Ft

8 000 Ft

5.

Lábmasszázs (csípőtől),
ízületi kimozgatással

Köpöllyel és ízületi kimozgatással egybekötött kezelés.

4 000 Ft

6 000 Ft

8 000 Ft

6.

Nyirokmasszázs

Nyirokmasszázs felső vagy alsó végtagon.

4 000 Ft

6 000 Ft

8 000 Ft*

10 000 Ft*

7.

Nyuvasztásos cellulitkezelés

A célja a bőr alatt felhalmozódott zsírsejtek széttördelése
a masszázs különleges technikájával, hogy a zsírsejtekből
a fölösleges zsír eltávozzék.

4 000 Ft

6 000 Ft

8.

Salaktalanító mézmasszázs

A kezelés célja egy jellegzetes vákuumhatás létrehozása.
A kezelt területen fokozódik a vérbőség, és a bőr pórusai
kitágulnak. A mézes kezelés erős méregtelenítő, salaktalanító
hatással van a szervezetre.

4 000 Ft

6 000 Ft

9.

Illóolajos relaxáló
masszázs

A masszázs a test felületén, meghatározott fogásokkal,
kezelési céllal alkalmazott mechanikus inger, amit minden
esetben fizikai gyógyulás követ.

6 000 Ft

8 000 Ft

10 000 Ft

Illóolajokkal történő kezelés, mely fokozza a
vérkeringést, feltölt energiával, megteremtve így
testünk-lelkünk harmonikus egyensúlyát.

6 000 Ft

8 000 Ft

10 000 Ft

10. Akupresszúrás energetizáló
masszázs

11.

Kinesio tape

Egy kezelés maximum 3 területen történhet egyszerre.

60 perces masszázs bérlet 5 alkalomra**
90 perces masszázs bérlet 5 alkalomra**

			

1 testtájékon történő
kezelés:
3 000 Ft/alkalom

25 000 Ft

érvényes 45 napig

35 000 Ft

érvényes 45 napig

*A 90 és a 120 perces nyirokmasszázs a teljes testre vonatkozik.
**A kezelések fajtái minden alkalommal tetszés szerint választhatók.

1 kezelésen belül,
további testtájékok
kezelése:
2 000 Ft/terület

