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Prijs
inclusief BTW

Tip
Masseurinbreda

Soort massage/behandeling

Naam

Beschrijving en duur behandeling

Losse ontspanningsmassage

Nek en schoudermassage op de
massagestoel

Deze behandeling boek je als je de nek en
schouderspieren op de massagestoel een
korte en ontspannende massage wil laten
geven voor de duur van 30 minuten

€

39,00

Ontspannend van
aard met warme
massageolie

Losse ontspanningsmassage

Nek en schoudermassage op de
massagestoel

Deze behandeling boek je als je de nek en
schouderspieren op de massagestoel een
korte en ontspannende massage wil laten
geven voor de duur van 45 minutenn

€

49,00

Ontspannend van
aard met warme
massageolie

Losse ontspanningsmassage

Naar keuze een massage van
benen of rug

Deze behandeling boek je als je de spieren
van de benen of rug op de massagetafel een
korte en ontspannende massage wil laten
geven voor de duur van 30 minuten

€

39,00

Ontspannend van
aard met warme
massageolie

Losse ontspanningsmassage

Naar keuze een massage van
benen of rug

Deze behandeling boek je als je de spieren
van de benen of rug op de massagetafel een
korte en ontspannende massage wil laten
geven voor de duur van 45 minuten

€

49,00

Ontspannend van
aard met warme
massageolie

Total bodymassage

Lichaamsmassage met warme
massageolie, magnesiumolie en
magnesiumgel voor optimale
ontspanning van de spieren

Je kiest voor deze luxe lichaamsbehandeling
als je volledig wil ontspannen of een
combinatie wil van ontspanning en
behandeling. De keuze is aan jou!
Voetreflexmassage en hoofdmassage zijn
onderdeel van deze behandeling. Er wordt
gebruik gemaakt van Rituals balsems en
cremes. Heerlijk, pure verwennerij! Duur van
de behandeling bedraagt ongeveer 135
minuten

€

AANRADER!
89,00 DUO massage met
10% korting

Losse ontspanningsmassage DUO

Duo massage (geldt voor alle
massagebehandelingen)

Steeds meer gaan partners samen naar de
masseur om samen in een persoonlijke,
sfeervolle ambiance te genieten van een
massagebehandeling. Massages vinden naar
wens om de beurt plaats, er is 1 massagetafel
en masseur aanwezig

Magnesiumbehandeling

Magnesium (lichaams)bad

Ultieme ontspanning tijdens het nemen van
een (lichaams)bad in een prive omgeving.Voel
de sensatie van de inwerking van magnesium
op je lichaam. Ideale voorbereiding op
een (magnesium) lichaamsmassage. De
duur bedraagt ongeveer 30 minuten.

€

25,00

Magnesiumbehandeling

Infrarood
magnesiumbehandeling voor
optimale ontspanning van de
spieren

Behandeling in een 3 zone infrarood deken
waarbij het lichaam wordt behandeld met
magnesiumolie en magnesiumgel. Je wordt in
een folie gewikkeld en ligt 45 minuten in de
infrarood deken. Hierdoor vindt via de huid
overdracht van magnesium plaats. Duur van
de totalebehandeling ongeveer 60 minuten.

€

39,00

DUO met 10%
korting

Magnesiumbehandeling

Intensieve massage van rug,
nek en schouderspieren op de
massagestoel en massagetafel

Je kiest deze behandeling als je al enige tijd
last hebt van stijve en pijnlijke spieren in het
nek, schouder en rugzone. De behandeling
is intensief te noemen maar ook
bijzonder effectief! Succes
gegarandeerd!
Duur van de
behandeling ongeveer 90 minuten

€

65,00

AANRADER!
Intensieve
behandeling

Magnesiumbehandeling

Behandeling in een 3 zone infrarood deken
waarbij het lichaam wordt behandeld met
magnesiumolie en magnesiumgel. Je wordt in
een folie gewikkeld en ligt 45 minuten in de
infrarood deken. Hierdoor vindt via de huid
overdracht van magnesium plaats. Na de
behandeling vindt nog een
ontspanningsmassage plaats van 30 minuten
met magnesiumgel. Totale duur ongeveer 90
Infra rood
minuten. Voor mensen met de aandoeningen
magnesiumbehandeling voor
jicht, fibromyalgie, psoriasis en restless legs is
optimale ontspanning van de
deze behandeling aan te raden en worden
spieren met een korte massage
goede resultaten bereikt. Er wordt een
duidelijke vermindering van de klachten
gerealiseerd, vaak al na de eerste
behandeling. Ook bij mensen met de ziekte
van Parkinson kunnen, wetenschappelijk
onderbouwd, goede resultaten worden bereikt
bij de bestrijding van de symptomen van deze
ziekte. Beven en trillen en de starheid kunnen
worden verlicht bij opname van hoge doses

€

AANRADER!
79,00 DUO massage met
10% korting

Magnesiumbehandeling

Lichaaamsmassage waarbij door transdermale
overdracht magnesium toediening plaatsvindt.
Deze behandeling is sterk aan te bevelen voor
mensen met een magnesiumtekort en voor
mensen met de aandoeningen zoals jicht,
fibromyalgie en restless legs. Ook bij mensen
met de ziekte van Parkinson kan deze
behandeling bijdragen tot versoepeling van
spieren. Duur minimaal 90 minuten.

€

79,00

Lichaamsmassage met
magnesiumolie en
magnesiumgel voor optimale
ontspanning van de spieren

Totaalprijs min
10% korting

DUO massage met
10% korting

Anti-stress pakket met 3 intensieve
behandelingen

Mix van behandelingen

Speciaal voor klanten met zware
stressklachten is deze behandeling
samengesteld. Dit pakket bestaat ui 3
behandelingen waarbij opgemerkt dient te
worden dat de eerste behandeling als
zeer intensief zal worden ervaren. De 3
genoemde behandelingen bestaan uit een rug,
nek schoudermassage op de massagestoel en
massagetafel, een magnesium infra rood
behandeling en een total bodymassage.
Inclusief oefeningen op de Rolastretcher en
nekstretcher en magnesium lichaamsbad bij
elke behandeling.
Succes wordt
door mij gegarandeerd!

Losse korte en specifieke (blessure)
behandeling

Bv achillespees, tennisarm, RSI,
frozen shoulder, kaak

Behandeling van ongeveer 30 minuten

€

29,00

Full service jaarpakket

Jaar vol ontspanning met 6
behandelingen

6 total body ontspanniingsmassages van
ongeveer 135 minuten per behandeling met
vooraf intensieve nek schouder massage

€

499,00

Massage op het werk

Stoelmassage

Nek en schoudermassage met warme
massageolie van ongeveer 20 minuten

Per
19,95 persoon/massage en
ex BTW
+ 0,45 per km

Betaling

In de salon

Je kunt betalen met pinpas, Euro
Mastercard en VISA Card

Lekker makkelijk!

€

189,00

Betaling na de
eerste
behandeling

AANRADER
Vraag offerte aan
voor gerichte
behandeling

€

