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   Cenník masáží a služieb 

              Naše masáže a procedúry cena služby 

Ajurvédska olejová masáž ABHYANGA 

Považuje sa aj za detoxikačnú masáž. 
od 30 €/60 

minút 

Ajurvédska olejová masáž PINDASVEDAN „hra byliniek“ 

Jemná masáž, vykonávaná pomocou bylinných, prípadne semiačkami plnených 

plátenných vrecúšok, ktoré sa prikladajú na bolestivé miesta. Výrazne prehrieva, 

posilňuje imunitu, zjemňuje pokožku. Účinky bylinných extraktov zmierňujú 

bolesť, pôsobia relaxačne. Používané liečivé oleje hĺbkovo čistia krv, udržujú 

pevnosť svalových a spojivových tkanív. 

Materiál:  6 až 9 bylinných mešcov, základný olej (mandľový v bio kvalite, 

sézamový), prípadne doplňujúce esenciálne oleje 

Celkový čas masáže aj s prípravou 90 min../naparovanie bylinných mešcov, 

nahrievanie oleja, je potrebné priniesť so sebou náhradné oblečenie, nakoľko po 

masáži je vhodné olej nechať pôsobiť. 

Podľa želania zákazníka sa kombinuje s celotelovou olejovou masážou (15€ k 

základnej cene). 

 
 

od 45 €/90 

minút 

  

  

Ajurvédska olejová masáž SHIRODHARA 

Špeciálne pripravený olej s macerovanými bylinkami. Terapia veľmi účinná pri 

liečbe porúch spánku, pri únave spôsobenej mentálnym vypätím, poruchách 

nervového systému. Na terapiu je potrebné sa objednať v predstihu, nakoľko 

príprava oleja trvá minimálne 2 až 3 týždne. 

Materiál : 2l základného oleja, Brahmi, vlasy a pokožka ostanú premastené je 

vhodné ponechať olej pôsobiť 2 hodiny po masáži a potom umyť šampónom: 

minimalizujte nevhodné chemické zloženie šampónu. 45 €/90 minút 

Ajurvédska masáž hlavy 

Indická masáž hlavy bez použitia oleja – masíruje sa hlava bez použitia oleja, 

dekolt a zadná vrchná chrbtová časť s použitím oleja.  15 €/20 minút 

Ajurvédska diagnostika 

Vysvetlenie stavu klienta, vyhodnotenie dotazníka, stanovenie bioenergie. 48 €/60 minút 

Zostavenie životosprávy v zmysle ajurvédskej diagnostiky. 

Odporúčané potraviny, koreniny, jedálny lístok podľa 

určenej bioenergie na jeden týždeň. V cene je kontrolné 

meranie 1x na analyzátore, za predpokladu dodržania 

stanovených odporúčaní. 

k základnej cene 

25 € 
Jedálny lístok, meranie 

  

Poznámka: Ajurvédskej konzultácií predchádza objednanie termínu.  Neposkytujeme bezplatné telefonické, sms 

ani e:mail informácie o zdravotnom stave, nakoľko každá konzultácia vyžaduje individuálny osobný prístup 

k správnemu určeniu diagnózy. Na dohodnutý termín  s lekárom je potrebné priniesť vyplnený dotazník (dotazník 

je zasielaný v cene). 
 

 
Vyšetrenie počas 

víkendu, sviatkov za 

príplatok 50% 
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Biorezonančný kvantový rezonančný analyzátor tela 

Prístroj využíva najmodernejšie elektormagnetické technológie pre účel 

výberu slabého, nevyváženého magnetického poľa buniek v analýze. Pri 

analýze sa zistí zdravotný a energetický stav testovanej osoby. Výsledky 

testu nemajú diagnostický význam, slúžia len pre informačné účely. 

Vyšetrenie pomocou Bewit frequency scanner je neinvazívny a rýchly 

spôsob na vyhodnotenie funkčnosti ľudského tela. Analýza trvá cca. 1 

minútu. 

K vyhodnoteniu je následne do 3 až 4 dní spracované  

vyhodnotenie lekárom aj s odporúčaním. 

 

V priebehu očisty kontrolné meranie 5 €, bez popisu lekára, po očiste 

kontrolné meranie 15 € s popisom lekára. 

 

 

 

 

 

Tel. kontakty: 

0905 347 996 

0907 863 736 

0908 525 511 

 
Prvé meranie         

30 € s popisom 

lekára. 

DETOX : špeciálne zostavený program Forever living Products, 9 dňová 

diéta CLEAN 9. Princíp tejto diéty v sebe ukrýva zázračné tajomstvo účinku Aloe vera, ktoré 

pozitívne vplýva na hrubé črevo. V hrubom čreve sa u priemerného človeka nachádza 1,5 až 2,5 kg 

prospešných, avšak zároveň aj škodlivých baktérií, vláknitých húb a kvasiniek. Aloe vera napomáha 

k odstráneniu škodlivín a nepotrebných látok z tela, čo prispieva aj k zlepšeniu sliznice hrubého čreva 

a tým aj vytvoreniu lepšieho prostredia pre telu prospešné baktérie. Výsledkom používania CLEAN 9 

je úbytok hmotnosti aj o 1-3 kg. Ďalším produktom je FIT 15. Aj v tomto balení sa nachádzajú 

produkty vhodné pre účinné chudnutie. Spolu s FIT 15 dostanete aj knihu s cvičeniami a správnymi 

postupmi.  

Aby bola takáto diéta účinná, mali by sme ju zopakovať aspoň 2x. A potom už len vytrvať v 

nastolenej životospráve ☺. 

Potrebné osobné stretnutie, dotazník, (registráciou možná zľava produktu). 

 

DETOX : špeciálne zostavený program dōTERRA® 
Zendocrine Supplement Detoxikačný komplex, Zendocrine zmes esenciálnych olejov, Terrazyme 

complex tráviacich enzýmov, Life Long Vitality (LLV) - Balíček celoživotná vitalita, Citrónový 

esenciálny olej, GX Assist, PB Assist, Smart&Sassy - zmes esenciálnych olejov. 

Potrebné osobné stretnutie, dotazník,( registráciou možná zľava produktu).  

Clean 9, diéta, 

očista/ 

131,60 €, 

 

FIT 15 Vital 

chudnutie/ 

167,26 €, 

 

FIT 5 zdravá 

výživa/ 

269,35€ 

 

dōTERRA®/ 

280 € 

 

  

Paracleanse (Trigelm): Sibírske zdravie  

je účinný prírodný preparát proti parazitom. Ponúka účinný intenzívny 

trojfázový program, ktorý pôsobí dlhodobo, poskytuje maximálny 

terapeutický a profylaktický účinok a pôsobí bez negatívnych vplyvov. 

Preparát je založený na troch tzv. Formulách, ktorých dávkovanie a zloženie 

je optimalizované pre 16 dennú kúru.  

Potrebné osobné stretnutie, dotazník.      
 

30 dňová očista 

61 € 

 

60 dňová očista 

86 € 

 

60 dňová očista 

86 €  

 

 

 

Aromaterapia poradenstvo, masáže, diagnostika 



Aromaterapeutická masáž – chrbát, chodidlá, dekolt, 

dychové cvičenia, relax (báza, viac druhov esenciálnych 

olejov). 35 €/40 minút 

Aromaterapeutická masáž – chrbát, chodidlá s použitím 

miešaného oleja (mandľový bio kvalita, Geránium), 

esenciálny olej podľa výberu / podľa aktuánej potreby pre 

organizmus. 

25 €/40 minút 

Aromaterapeutická poradňa používania esenciálnych olejov, 

priamy kontakt s olejmi. 15 €/40 minút 

Detoxikačná maska 

Doprajte svojej pleti uctievané dary zo Zeme - esenciálne oleje CPTG kvality 

s prírodnými zemnými ílami, čistiacimi minerálmi a výživnými rastlinnými 

látkami. DoTERRA SPA.  Detoxikačná bahenná maska je prírodná ílová 

maska, ktorá poskytuje čistiace a detoxikačné účinky a zároveň znižuje výskyt 

pórov, jemných línií a vrások. Táto maska, v ktorej sú pridané esenciálne oleje 

z myrhy, borievky a grapefruitu, dodáva luxusnú a aromatickú kúpeľnú liečbu, 

ktorá čistí pokožku a oživuje zmysly. 

Celkový čas ošetrenia 40 minút, vrátane jemnej 10 minútovej masáže. 20 €/40minút 

Výživa, konzultácie (potrebné osobne stretnutie) 15 €/40 minút 

Darčekové vouchery 20€, 30€, 50€ 

SPOLUPRÁCA, konzultácie, objednávky, registrácia 

t.č.: 0908 525 511, 

eeg.monitoring@gmail.com 

 dōTerra: esenciálne oleje širokospektrálne využitie 

 Vertera: hnedá morská riasa Laminária imunita, regenerácia organizmu 

 Forever living products: Aloe vera výživa, kozmetika, očista 

 TianDe: tradičná čínska medicína kozmetika, očista, hygiena 

 Sibírske zdravie: očista na bylinnej báze očista 

KOZMETIKA  

služby, masáže tvár, dekolt, iné kozmetiké úkony 

  

 

len na základe telefonickej 

objednávky na telefónnom 

kontakte.: 0908 525 511 

Mikromasáž očného okolia, intenzívny komplex na pokožku 

okolo očí. 15 €/20 minút 

Masáž tvárovej časti, dekolt, regeneračný olej jojoba, 

mandľa, obnovujúce sérum v kapsli, špeciálne pre očné 

okolie (TianDe). 17 €/20 minút 

Kozmetika, výživa, kondičný tréner: rozšírené služby 

 

Kozmetika inak – naša pokožka je zrkadlom toho, ako sa 

staráme o naše telo a pleť. 

Cenník služieb na základe 

telefonickej objednávky 

 Kozmetika: 0918 059 584, 

                Jana Kvočiková 



 
Bonus : recept  nie len na jarné obdobie – očista, posilnenie metabolizmu, čaj na čistenie krvi,  

ŽIHĽAVOVÝ SIRUP : Je všeobecný posilňujúci prostriedok, ktorý má zároveň aj prečisťujúce účinky na organizmus. Odporúčam po 

SPLNE. 

POSTUP: 200-250 g čerstvej alebo sušenej žihľavy (samozrejme, čerstvá je lepšia, hlavne na jar má silu) 

400 g cukru 

Žihľavu zalejeme 1,5 l vody a necháme lúhovať z večera do rána. Ráno scedíme, pridáme cukor a varíme až do hustoty medu. Užívame 3-4 

polievkové lyžice sirupu denne. 

ČAJ NA ČISTENIE KRVI 

Táto zmes podporuje látkovú výmenu, podstatne zlepšuje stav pokožky a najmä pri kožných ochoreniach, ekzémoch a lišajoch. Odporúčam 

v NOVE. 

POSTUP:  

po 30 g vňate zemežlče, žihľavy a koreňa púpav 

po 20 g koreňa čakanky, listu orecha a kvetu fialky (ak nemáme, vynecháme) 

10 g koreňa lopúcha 

2 PL zmesi zalejeme ½ l vody a necháme prikryté lúhovať 20 minút. Scedíme a pijeme 3x denne, nie dlhšie ako 3 týždne. 

 

Vizážistka, kozmetika, denný make-up, poradca zdravia, 

marketing. 

Kruhový tréning a cvičenie s kondičným trénerom. Skúsený 

osobný kondičný tréner a odborník na výživu. 

janakvocikova@flp.com 

 

❖ Výživa:    0907 086 754, 

                      Martin Kvočik 

                          

Permanentky na masáže a služby v hodnote 100€. Zľava 

bude poskytnutá na všetky procedúry a služby v uvedenej 

hodnote. 

100 € zľava 10% 
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