Nagycsaládosoknak 30-50%-os
kedvezmény a szolgáltatásokból:
Petrezselyem Mónika vagyok 3 gyermekes anyuka. A legkisebb
gyermekem 3 és fél éves, a két nagy 16 és 18 évesek. Fóton élünk. Több
mint 8 éve foglalkozom alternatív gyógyászattal, szeretnék segíteni az
embereknek jobbá, széppé tenni az életüket, ami tőlem telik.

Szeretném felajánlani a következő szolgáltatásokat
kedvezményesen:
Reflexológiás talpmasszázs (40 perc) 1500Ft








Beindítja a szervezet öngyógyító mechanizmusát
Serkenti a vér- és nyirokkeringést,
Méregtelenít
Szabályozza a hormonháztartást
Fájdalomcsillapító hatású
Stresszoldó, nyugtató
Tanulás elősegítő

Shiatsu masszázs (70perc) 4000Ft
A shiatsu az autonóm idegrendszer paraszimpatikus működését aktivizálja,
ellensúlyozva a sok betegség kialakulásáért felelőssé tehető stresszes
állapotot.
A shiatsuval hatékonyan kezelhető a heveny izomfeszültség által okozott
fájdalom. A gyomor és a lép a Föld elemhez tartoznak, a tápanyagot veszik fel
az ételekből, ezzel növelve az energiánkat (a Kít) és a vért.

Aromaolajos hátmasszázs (30 perc)2000Ft
Az illóolajok az érintés és a szaglás érzékszerveit együttesen használva fejtik
ki jótékony hatásukat, közvetlenül a bőrön keresztül. Az olajos masszázs
stimulálja a vérkeringést, az illóolajok pedig körülölelik a testet, és
felszívódva, az orron át belélegezve hatnak.

Aromaolajos teljes test (60 perc) 4500Ft
Magnevit készülékkel gerinc kezelés (40 perc)
2000Ft
A Magnevit® orvosi műszerként engedélyezett, 134 féle betegségnél igazolt
terápiás hatással rendelkezik.

Magnevit készülékkel méregtelenítés (30 perc)
2000Ft
Take Ten arcizomépítés 3500Ft
Fájdalommentes, műtét nélküli arcszépítés szakemberekkel. A világ egyetlen
10 perces Face Lift-je, arcunk személyi edzője.
Az orvostudomány módszereivel kutatott és fejlesztett licensszel védett,
egyedülálló kezelési eljárás. Éveket fiatalodni percek alatt?

Ultrahangos Kavitációs Zsírbontás 1 testrészre
3000Ft, 2 testrészre 5000Ft
A kavitációs ultrahang lebontja, és végleg eltünteti a zsírsejteket. Közvetlenül
a problémás területen bontja le a zsírt! A legmakacsabb zsírpárnákat és a
narancsbőrt is képes megszüntetni. Eredmény akár az első kezelés után is
jelentkezhet.

Testtekercselés 2000Ft
A lábaktól a mellig hatóanyagot viszünk fel a testre. Majd erre egy specális
testtekercseléshez használt fóliát tekerünk a kezelt testfelületre. Az első
réteget lazábban, a második réteget szorosabban. Így indítható meg a
nyirokáramlás a szervezetben, aminek köszönhetően a méreganyagok
távoznak a szervezetünkből.
A bőrlégzés fokozódik, a kötőszövetek regenerálódnak. Ez az alakformáló
technika külsőleg hat a szövetekre ez által a testtekercselés már az első
kezelés során látványos eredményt biztosít.

Fül-és testgyertya 500Ft/db
A gyertyázás hatását tekintve egyesíti a kínai gyógyászatban használt moxa és
köpöly hatását, de lényegesen finomabb formában.
A gyertyázásnak semmilyen mellékhatása nem ismert.
Cím: „Arcvarázs Szalon” Káposztásmegyer, Lakkozó u.2.
www.magnemo.hu
www.taketen4ker.atw.hu
Tel: +36(70)315-7588
E-mail: magnemo@magnemo.hu , petrezselyemmona@t-online.hu

