
 
 

 
 
 

CENNÍK THAJSKÝCH MASÁŽÍ V SPA WELLNES PIERIS 
 

 
Tradičná thajská masáž „Nuad Thai“ 

 
Tradičná thajská masáž je 2500 rokov stará liečebná metóda  založená na koncepcii a znalosti  energetických dráh  
v ľudskom tele nazývaných Sen, na ktorých sa nachádzajú dôležité akupresúrne body. Profesionálne terapeutky 
prehmataním týchto bodov a  vyvíjaním potrebného tlaku na ne, zbavia vaše telo pocitu únavy, odstránia svalové kŕče 
a nervové napätie, stimulujú krvný a lymfatický obeh, uvoľnia pohyblivosť svalov, kĺbov a šliach. 

 
Horúca bylinná masáž „Rít- tee“ 

 
Horúca bylinná masáž pravými thajskými bylinami v bavlnenom vrecúšku. Priložením horúceho balíčku sa otvoria póry  
v pokožke a byliny môžu zahájiť ich protizápalový, antibakteriány a antiseptický účinok do hĺbky svalu. Zmes tradičných 
thajských bylín používaných v komprese má stimulačný, relaxačný a povzbudivý účinok na telo a myseľ.  

 
Thajská masáž chodidiel  „Sook dee“ 

 
Akupresúrna masáž pri ktorej sa stimulujú reflexné body a viac ako sedem tisíc nervových zakončení na chodidlách.  
Masáž zlepšuje  látkovú výmenu, prekrvenie stimulovaného orgánu, harmonizuje krvný obeh, zlepšuje telesnú imunitu, má 
detoxikačné a omladzujúce účinky. 

 

 
Thajská olejová aromatická masáž  „Fan dee“ 

 
Aromatická thajská olejová masáž je relaxačná harmonizujúca masáž celého tela. Pri masáži sa používajú aromatické oleje 
ktoré vyživujú, zvláčňujú pokožku a celé telo zahalia do voňavého oparu ktorý umocňuje pocit relaxácie. Olejová masáž 
ukľudňuje nervový systém, uvoľňuje svalové napätie, stimuluje krvný obeh.  

 
 
 

Ceny sú platné od 25.5.2021. Zmena cien je vyhradená. 

                                                                                                                     

 Trvanie v min. Cena v EUR 

Tradičná thajská masáž chrbta (30 min.) 30 25 

Tradičná thajská masáž (60 min.) 60 40 

Tradičná thajská masáž (90 min.) 90 50 

 Trvanie v min. Cena v EUR 

Horúca bylinná masáž (60 min.) 60 50 

Horúca bylinná masáž (90 min.) 90 60 

 Trvanie v min. Cena v EUR 

Tradičná masáž chodidiel (30 min.) 30 25 

Tradičná masáž chodidiel (60 min.) 60 35 

 Trvanie v min. Cena v EUR 

Thajská olejová aromatická masáž (60 min.) 60 50 

Thajská olejová aromatická masáž (90 min.) 90 60 


