
 

 

 

Gabinet masażu i pielęgnacji ciała 
BODY THERAPY 

 
 

Cennik zabiegów 
 
 
 

 

 

 

 

Gabinet masażu i pielęgnacji ciała BODY THERAPY 

ul. Kopernika 116, 34-300 Żywiec 

tel. 511 212 755 

mail: masaz.bodytherapy@gmail.com



Masaże lecznicze i relaksacyjne 
 

Zabieg Czas trwania Cena  
 

 Masaż klasyczny jest to masaż leczniczy, polegający na stosowaniu 30 min 50 zł 
różnych technik, oddziałujących na cały organizm. Stosowany m.in. 60 min 100 zł 
w dolegliwościach bólowych, uszkodzeniach narządu ruchu, przecią-  
żeniach mięśniowych itd. 
  

 Masaż izometryczny jest to klasyczny masaż leczniczy wykonywany 30 min 60 zł 
na napiętych mięśniach. Stosowany przy zanikach mięśniowych,   
osłabieniu mięśni lub przy długotrwałej rekonwalescencji. 
 

 Manualny drenaż limfatyczny polega na mechanicznym przepchaniu 30 min 60 zł 
chłonki i udrożnieniu węzłów chłonnych, dzięki czemu dochodzi do  
usprawnienia krążenia w układzie limfatycznym, likwidacji obrzęków   
i przeciwdziałaniu chorobom wywoływanym przez  zastoje limfatyczne    
 

 Masaż relaksacyjny ciała to doskonały sposób na zmęczenie, zarówno 30 min 50 zł 
psychiczne jak i fizyczne. Celem masażu relaksacyjnego jest zmniej- 60 min 100 zł 
szenie bólu, rozluźnienie istniejących napięć, poprawa krążenia  
i wprowadzenie organizmu w stan głębokiego relaksu 
 

 Masaż relaksacyjny poprzedzony peelingiem ciała 90 min 140 zł 
 

 Masaż gorącymi kamieniami bazaltowymi. Połączenie ciepłych  30 min 60 zł 
kamieni z odpowiednimi technikami masażu jest zbawienne dla  60 min 120 zł 
zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu współczesnego człowieka,   
relaksuje i regeneruje całe ciało.   
 

 Czekoladowy masaż ciała jest to masaż relaksacyjny przy użyciu 60 min 120 zł  
ciepłej czekolady, który pobudza zmysły i  wprawia w stan głębokiego  
relaksu i odprężenia  
 

 Masaż bańką chińską wykonuje się w celu likwidacji bólów kręgo-   30 min 60 zł 
słupa, dolegliwości mięśniowych, cellulitu. Działanie terapeutyczne  
baniek związane jest z silniejszym ukrwieniem tkanek w obszarze  
masowanym, dzięki czemu następuje ich lepsze odżywienie oraz  
sprawniejsze usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.  
 

.  

 
 



Zabiegi na ciało 
 

Zabieg Czas trwania Cena  
 

 Modelowanie sylwetki z AROSHA - są to zabiegi antycellulitowe,  60 min 150 zł 
wyszczuplające i liftingująco-modelujące dobierane indywidualnie do   
potrzeb skóry. Polegają one na owijaniu ciała bandażami nasączonymi   
składnikami aktywnymi. Efekt widoczny już po pierwszym zabiegu. 
 

 Zabieg na biust Push up by AROSHA - aktywne koncentraty,  60 min 150 zł 
którymi nasączone są bandaże błyskawicznie wypełnią, wyrzeźbią  
i podniosą biust. Seria zabiegów tworzy mikrosiateczkę liftingującą  
na kształt „niewidzialnego biustonosza”, zapewniając szybki efekt  
„push-up”. Dodatkowo poprawia elastyczność i gładkość skóry. 
 

 Peeling ciała - usunięcie zanieczyszczeń oraz obumarłych komórek  30 min 50 zł 
zewnętrznej warstwy skóry, dzięki czemu skóra staje sie gładsza,   
bardziej elastyczna i lepiej ukrwiona. 
 

 Czekolada - ujędrniająco-relaksujący zabieg na ciało, specjalnie  60 min 90 zł 
opracowana receptura kosmetyków, zapewnia skórze długotrwałe na- 
wilżenie i odżywienie, zapobiega starzeniu się skóry, pozostawia ją  
miękką i aksamitnie gładką. Pobudza produkcję endorfin skórnych -  
- hormonów szczęścia, które odpowiadają za dobre samopoczucie  
 

 Czekolada z masażem relaksacyjnym 90 min 140 zł 
 

 Słodka żurawina - ujędrniająco-odmładzający zabieg na ciało, 60 min 90 zł 
polecany w szczególności dla skóry suchej, z oznakami starzenia,   
utratą jędrności i elastyczności. Bogate w witaminy i minerały owoce   
żurawiny, korzystnie wpływają na zdrowie i wygląd skóry. Po zabiegu  
skóra odzyskuje witalność i młodość, staję się głęboko nawilżona.  
 

 Słodka żurawina z masażem relaksacyjnym 90 min 140 zł 
 

 Rozgrzewający imbir - rozgrzewająco-relaksujący zabieg na ciało, 60 min 90 zł 
Kompozycja odpowiednio dobranych składników o działaniu odżywczym   
i stymulującym, poprawia krążenie krwi, delikatnie rozgrzewa nasze  
ciało, relaksuje i wygładza. Skóra po zabiegu jest wygładzona i delikatna   
w dotyku. 
 

 Rozgrzewający imbir z masażem relaksacyjnym 90 min 140 zł 

  
 


