
Zaměstnanecké poukazy 

Sleva pro zaměstnance 40% a pro rodinné příslušníky 30% 

Relaxačně regenerační masáž  

Cílem tohoto druhu masáže je uklidnit hlavně mysl po celodenním shonu v práci nebo doma. 

Uvolněte všechny své smysly a nechte se chvilku hýčkat a pečovat o sebe.  

60 min. původní cena 700,- Kč cena po slevě pro zaměstnance 420,- Kč  

               pro rod. příslušníky 490,- Kč 

30 min. původní cena 350,- Kč cena po slevě pro zaměstnance 210,- Kč 

                      pro rod. příslušníky 245,- Kč 

Speciality: 

Čínská čakerní masáž  

Při masáži je pracováno jak s vaším fyzickým tělem, tak s aurickými – 

jemnohmotnými těly, podvědomím a celkovou psychikou, krystaly růženínu, křišťálu a 

obsidiánu. 

Již v dávných civilizacích byly lidem známy souvislosti mezi tělesnými systémy a 

určitými nemocemi, které moderní lékařská věda mnohdy neprávem opomíjí. Například podle 

čínské medicíny proudí energie v lidském těle po soustavě drah, které nazýváme meridiány. 

Jsou to jakési kanály, které probíhají uvnitř těla, tvoří logicky propojenou síť, ve které proudí 

energie od orgánu k orgánu.  

Těmto vnitřním drahám pak odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a 

zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem. Zásahem na vnějších drahách pak 

můžeme přivodit i změny na vnitřních orgánech. Stejně tak platí, že porucha činnosti 

některého vnitřního orgánu je spojena s poruchou proudění energie v určitém meridiánu. 

Masáž jako taková harmonizuje celkovou psychickou a fyzickou kondici, má 

blahodárné účinky na potlačení sebe sama v oblasti vztahů a nepřímo ovlivňuje náš i sexuální 

život a libido! 

60 min původní cena 799,- Kč cena po slevě pro zaměstnance 479,- Kč 

              pro rod. příslušníky 559,- Kč 

Hawai 

Ojedinělá masáž zaměřena na uvolnění psychického a fyzického napětí. Termoterapie 

je nastavena na relaxaci a uvolnění. Jsou použity speciální oleje pro aromaterapii, vybrané pro 

každého klienta na míru. 



Masáž je vedena ve velmi jemném a pomalém tempu, pro uvolnění veškerého napětí, 

navození klidu, pohody. Stimuluje sexuální energii, odbourává napětí v této oblasti a 

podporuje harmonizaci libida. 

Lze jí využít jako podpůrnou léčbu poruch v této oblasti! Kdy napomáhá použití 

aromaterapie a velmi jemná masáž erotogenních drah. 

Při Havajské masáži se využívá rytmických pohybů celého těla, práce předloktím 

hranou ruky. Masáž je zaměřena na oblast zad a zadní část nohou. Pro tuto masáž jsou typické 

dlouhé podélné tahy podél páteře, lopatek a ramen. Masáž má harmonizovat s dechovou 

frekvencí klienta. 

Součástí masáže je i příjemná aroma masáž chodidel, která rozproudí energii do celého těla. 

Podpoří relaxaci a regeneraci celého organismu. 

60 min původní cena 799,- Kč cena po slevě pro zaměstnance 479,- Kč 

              pro rod. příslušníky 559,- Kč 

 

Objednávky: telefonicky: 776/078 368 

           emailem: terezacentrum@post.cz 

Adresa:         Tereza Centrum 

                      Mírové náměstí 104/28 

                      400 01   Ústí nad Labem 
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