
NASTAL ČAS NA RELAX 
A ODPOČINOK

 Leto je už ako sa zdá za nami. Teplé 
letné večery čoskoro vystriedajú dlhé 
jesenné posedenia so zapálenou sviečkou 
a knihou v ruke.
 Po letných športových aktivitách nastal 
čas na relax a odpočinok. Preto objavte 
čaro masáži - kde viete spojiť príjemné  
s užitočným.
 Masáž poskytuje pohodlie, úľavu 
a zdravotné výhody pre ľudí všetkých 
vekových kategórii a životného štýlu. 
Víkendovým a výkonnostným športovcom, 
ťažko pracujúcim, prepracovaným 
manažérom, alebo ľuďom s menej 
aktívnym životným štýlom. Všetci môžu 
profitovať a užívať si mnoho výhod masáže.
 Masáž -  nám  dokáže dokonale 
zharmonizovať naše telo aj dušu. Urýchľuje 
odstraňovanie povrchovej, zrohovatelej 
vrstvy kože, čím sa uvoľňujú vývody 
mazových a potných žliaz. Podporuje sa 
prekrvenie kože, dosiahneme zvýšenie, 
alebo zníženie svalového tonusu, zvýšenie 

svalovej výkonnosti, zníženie bolestivosti  
a zlepšenie funkcie svalu. 
 Masáž má celkový povzbudzujúci 
účinok na telesnú výkonnosť, spánok, 
centrálny nervový systém a podporuje 
imunitu. Pôsobí relaxačne a upokojujúco, 
napomáha k psychickej rovnováhe.
Pre tieto všetky výhody Vám ponúkame  
v našom IN hair & beauty salóne aspoň 
na chvíľu uniknúť pred svetom a jeho 
starosťami práve pri oddychu na masáži. 
Doprajte telu osvieženie ducha, načerpania 
síl do ďalších dní. 
 Ponúkame Vám rôzne druhy masáži  
a telových ošetrení v príjemnom prostredí 

pri relaxačnej hudbe a vôni sviečok - 
masáž klasická, relaxačná, bodová, 
medová, anticellulitídne masážne ošetrenie 
Institut Esthederm, NOVINKA masáž 
vykonávaná masážnou sviečkou.
 NOVINKOU v našom salóne je práve 
masáž vykonávaná masážnou sviečkou, 
ktorá Vám poskytuje originálny relaxačný 
zážitok, ktorý prebudí Vaše zmysly a dodá 
Vám pocit krásne jemnej pokožky.  
Táto masážna sviečka je zmes kokosového 
oleja a bambuckého masla, doplnená 
o vitamín E. Olej pri masáži udržuje 
príjemnú teplotu a v neposlednom 
rade nezameniteľnú vôňu podľa vášho 
výberu. Sviečky sú na prírodnej báze, 
dermatologicky testované .
 Masáž je tiež vhodným darčekom pre 
Vašich blízkych, pretože aj oni potrebujú 
oddych a uvoľnenie a vy im to vďaka našim 
,,darčekovým poukazom” môžete dopriať.

 V mesiaci október na všetky  
druhy masáži 10% zľava.

Tešíme sa na návštevu Vás a Vašich 
blízkych. IN hair & beauty salon.

NASTAL ČAS NA RELAX A ODPOČINOK

KADERNÍCTVO, KOZMETIKA 
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE

 LPG ošetrenie, HYPOXI cvičenie 

BUĎTE KRÁSNE S NAMI 


