URL: www.sulema.pl
TEL: +48 500 742 088

Usługa

Opis usługi

Czas sesji

Cena brutto

30 minut

80,00 zł

30 minut

140,00 zł

30 minut

140,00 zł

30 minut

140,00 zł

30 minut

120,00 zł

Łączy on w sobie tradycyjne techniki masażu (głaskanie,
rozcieranie, ugniatanie, wyciskanie, wibracja). Wykonuje
się go w celu rozluźnienia mięśni, poprawy ukrwienia czy
Masaż klasyczny

też przyśpieszenia usunięcia zbędnych produktów
przemiany materii. Masażyści wykonują odpowiednie
ruchy na powierzchni mięśni używając do tego
specjalnych balsamów, kremów czy olejków. Masaż
klasyczny może być bardzo delikatny i odprężający.

Ten rodzaj masażu idealnie zmniejsza napięcie mięśni, a
także sprawi, że będziemy naprawdę wypoczęci. Masaż
relaksacyjny przy pomocy naturalnych olejków
Masaż relaksacyjny

eterycznych skierowany jest w stronę odpowiednich
potrzeb osoby masowanej. Terapeuta może wykorzystać
podczas tego masażu różnego rodzaju oleje powodujące
relaks, energetyzację, redukcję stresu czy przywracające
równowagę organizmu itp.

Wyrównuje wewnętrzną energię organizmu za pomocą
nacisku na określone punkty. Zawiera on także elementy
Masaż tajski

rozciągania oraz refleksologii. Podczas tego rodzaju
masażu nie będziesz po prostu leżeć. Ruchy terapeuty,
przy których dodatkowo będzie rozciągał Twoje ciało
spowodują wprowadzenie pasywnej jogi.
Podgrzewane, gładkie kamienie umieszczane na
odpowiednich punktach ciała idealnie ogrzewają i
rozluźniają napięte mięśnie, a także wpływają na

Masaż gorącymi kamieniami

prawidłową funkcję ośrodków energetycznych
organizmu. Terapeuta może również trzymać gorące
kamienie w dłoni oraz zastosować nimi delikatne uciski.
Przenikające ciepło wpływa bardzo kojąco na tkanki
naszego ciała.
Znany też jako masaż prenatalny lub masaż dla kobiet w
ciąży. Staje się coraz bardziej popularny u kobiet, które
oczekują narodzin dziecka. Certyfikowanych masażystów
można poznać po ich podejściu, pozycjach ułożeniowych

Masaż ciążowy

pacjentki, wspieraniu ciała kobiet podczas masażu, a
także po tym jak modyfikują poszczególne techniki.
Masaż ciążowy stosowany jest w celu zmniejszenia
poziomu stresu, jak również obrzęku. Łagodzi bóle,
zmniejsza lęk oraz depresję. Ten rodzaj masażu jest
dostosowany do indywidualnych potrzeb kobiety.

Przyjmujemy płatności gotówką lub kartą płatniczą. Wystawiamy faktury VAT dla firm. Dla stałych
klientów odroczone płatności, rabaty i karnety.
Uwaga: nie świadczymy masaży erotycznych oraz usług prostytucji. Prosimy nie kontaktować się z nami w tych sprawach. W przypadku nachalnych osób
kontaktujących się z SULEMA w tych kwestiach, będziemy kierować zawiadomienia do organów ścigania w Katowicach!

Strona 1/2. Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2022 roku do odwołania. Wszelkie prawa zastrzeżone przez SULEMA S.C.!

URL: www.sulema.pl
TEL: +48 500 742 088

Usługa

Opis usługi

Czas sesji

Cena brutto

30 minut

180,00 zł

-

30,00 zł

80 minut

120,00 zł

160 minut

220,00 zł

240 minut

300,00 zł

Sesja terapeutyczna olejkiem CBD oprócz powszechnie
znanych korzyści płynących z pracy z ciałem, oferuje
nowy sposób czerpania radości z zażywania konopi.
Kanabinoidy zawarte w olejku przenikają przez skórę i
oddziałują przez receptory CBD w niej obecne na długo
Masaż CBD

zanim przenikną do krwioobiegu. Masaż CBD ma
działania przeciwbólowe, antybakteryjne,
antydepresyjne, przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe,
antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwskurczowe,
wazorelaksacyjne, neuroprotekcyjne,
przeciwniedokrwienne.

Usługa dojazdu do klienta

Masaż realizowany pod wskazanym adresem przez
klienta, na terenie aglomeracji katowickiej.

Masaż biurowy work-site 1h B2B
Niezastąpiony, redukujący napięcie i stres, zwiększający
wydajność pracowników o ponad 85% relaksacyjny
masaż biurowy. Relaksujący masaż biurowy to
dodatkowo okazanie pracownikowi, że zależy Ci na nim.
Idealny sposób na dobre samopoczucie pracowników w
twojej firmie. Masaże biurowe pozwalają zmniejszyć ilości
Masaż biurowy work-site 2h B2B

urlopów zdrowotnych, do tego poprawiają wydajność,
produktywność pracownika oraz zwiększają lojalność do
twojej firmy i wzmacniają więzi w firmie. Czas jeden sesji
wynosi 15 minut dla pracownika, a pomiędzy sesjami jest
5 minutowa przerwa na dezynfekcję stanowiska. W cenie
zawarty jest dojazd do klienta biznesowego na terenie
Katowic, Sosnowca i Jaworzna.

Masaż biurowy work-site 3h B2B

Przyjmujemy płatności gotówką lub kartą płatniczą. Wystawiamy faktury VAT dla firm. Dla stałych
klientów odroczone płatności, rabaty i karnety.
Uwaga: nie świadczymy masaży erotycznych oraz usług prostytucji. Prosimy nie kontaktować się z nami w tych sprawach. W przypadku nachalnych osób
kontaktujących się z SULEMA w tych kwestiach, będziemy kierować zawiadomienia do organów ścigania w Katowicach!
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