
Marcin Kroczyñski - dyplomowany fizjoterapeuta
Zapisy telefonicznie:  tel. 697 692 646

Sesja rehabilitacyjna i mobilizacja - Obejmuje diagnostykê postawy
 i precyzyjne badanie palpacyjne maj¹ce na celu okreœlenie przyczyny 
bólu oraz dysfunkcji narz¹du ruchu.
W czasie sesji przywracana jest ruchomoœæ zarówno stawów jak 
i miêœni. Dziêki terapii, w krótkim czasie nastêpuje powrót do 
sprawnoœci, wyraŸnie zmniejsza siê ból i towarzysz¹cy mu dyskomfort. 
Ka¿dy otrzymuje indywidualnie dobrany zestaw æwiczeñ do 
wykonywania  w  domu.
        1 Sesja trwa 60 min. - 80z³
        Pakiet 5 sesji –  360 z³, 10 sesji  –  680 z³

Masa¿ tkanek g³êbokich - intensywny masa¿ bez œrodka 
poœlizgowego g³êboko wnikaj¹cy w strukturê miêœniow¹, maj¹cy na 
celu zniesienie ograniczeñ ruchomoœci. Dziêki temu poprawia siê 
giêtkoœæ i p³ynnoœæ ruchu w stawach. Ten rodzaj masa¿u nie nale¿y do 
najprzyjemniejszych ale za to jest bardziej skuteczny ni¿ masa¿ 
klasyczny i szybciej znosi napiêcia  a tak¿e ból.
         Masa¿ tkanek g³êbokich czas 30 min. - 50 z³
         Karnet na 5 masa¿y 5 x 30min. - 220 z³

Zdrowe Plecy” - Napiêcia miêœniowe na plecach, skrzywienia 
krêgos³upa, przeci¹¿enia, bol¹ce plecy i koñczyny. Proponujemy 
specjalny pakiet masa¿y i mobilizacji. Masa¿ ma na celu rozluŸnienie 
napiêtych miêœni a mobilizacja zwiêkszy ruchomoœæ stawów co 
zapewni powrót do prawid³owej postawy. Terapia jest dostosowana 
indywidualnie do potrzeb pacjenta. Zabiegi odbywaj¹ siê 
naprzemiennie: masa¿e, mobilizacja, masa¿e, mobilizacja.
       Terapia to: 5 masa¿y po 30 min. 2 mobilizacje po (60 min). - 360z³

Zapisy telefonicznie tel. 697 692 646

Wiêcej  na http://joga.lublin.pl/tomikai-odnowa-biologiczna/

Masa¿ dŸwiêkiem jest skuteczn¹ metod¹ relaksacyjn¹.
Ju¿ po kilku sesjach przebywania w przestrzeni dŸwiêku 
mo¿na odczuæ powrót do naturalnej harmonii organizmu, 
prze¿yæ i utrzymaæ fizyczne rozluŸnienie oraz pozytywnie 
nastawiæ siê do swojego cia³a. Odprê¿enie wywo³ane 
dŸwiêkiem pomaga w uwolnieniu siê na poziomie fizycznym, 
emocjonalnym i umys³u od nagromadzonego stresu, napiêæ 
i blokad. Pozwala równie¿ zbudowaæ now¹, nieskrêpowan¹ 
i stabiln¹ bazê dla rozwoju i uruchamiania procesów 
samouzdrawiania.

Tomasz Miszczuk - masa¿ dŸwiêkiem
Zapisy telefonicznie tel. 602 279 057

Lublin, ul. Cicha 10,  Szko³a Jogi 



Anna Karpiuk – tech. masa¿ysta, dyplomowany refleksolog PAKIETY:
Zapisy  telefonicznie tel. 509 331 575

„Lekkie Nogi”  
REFLEKSOTERAPIA Obola³e stopy i spuchniête nogi to konsekwencja zastojów 
Terapia na refleksach stóp maj¹ca na celu pobudziæ, wyciszyæ i wyregu- limfatycznych. Oczekiwanym efektem jest pozbywanie siê nadmiaru 
lowaæ pracê narz¹dów wewnêtrznych. Pobudzaj¹c receptory i zakoñ- zgromadzonego p³ynu w nogach, zwiêkszenie wydalania moczu ale 
czenia nerwowe reguluje organizm i dodaje si³ do samonaprawy. nie tylko, obserwuje siê równie¿ zwiêkszon¹ potliwoœæ. 
Metoda bezinwazyjna, polecana ka¿demu: zdrowym i chorym, zarówno Terapia obejmuje: masa¿ krêgos³upa, drena¿ nóg, refleksologia stóp, 
dzieciom i doros³ym, kobietom w ci¹¿y i karmi¹cym. czas 75min.  - 110z³

Refleksoterapia stóp  czas 50min. - 80z³ „Rwa Kulszowa”  
Refleksoterapia twarzy czas 50 min. - 100z³ Masa¿ na pierwszej wizycie polega na rozluŸnianiu miêœni pleców 
Pakiet refleksoterapii twarz + stopy czas 100min. - 140z³ (ca³ych), ramion, poœladków oraz  koñczyn dolnych. Nastêpnie 
Karnet 5 zabiegów refleksoterapii -10%  5x stopy 360z³, 5x twarz 450z³ wykonuje siê zabieg refleksologii na stopach uciskaj¹c punkty 

odpowiedzialne za krêgos³up, obrêcz biodrow¹, koñczyny dolne Karnet 10 zabiegów refleksologii – 15% 10x stopy - 680z³ 
i biodra, itd. Uwaga: proszê o przyniesienie dodatkowej pary skarpetek 
Terapia obejmuje: masa¿ krêgos³upa i pleców, refleksologiê stóp,  bawe³nianych.
czas 60 min - 100z³

MASA¯E
„Rewitalizacja”   Masa¿ klasyczny mo¿e byæ ca³oœciowy lub  czêœciowy gdy masowany 
Przez receptory na stopach pobudza siê organizm do wydalania jest wybrany przez pacjenta obszar cia³a – np. kark, plecy lub tylko nogi.
nagromadzonych toksyn. Przyspiesza siê pracê pêcherza moczowego, Masa¿ pleców, krêgos³upa, czas 30min. - 50z³
jelit, zwiêksza siê kr¹¿enie limfy i krwi. Zabieg przywraca narz¹dom Masa¿ czêœciowy – kark - czas 15min.  - 25z³
pe³n¹ sprawnoœæ, które to mog¹ za pomoc¹ urz¹dzenia Body Detox Masa¿ relaksacyjny ca³ego cia³a, czas 50min. - 100z³
SPA wreszcie pozbyæ siê niekorzystnych substancji: konserwantów, Masa¿ gor¹cymi kamieniami – plecy,  czas 30min. -  60z³
polepszaczy, chemii rolnej, pestycydów itd.Masa¿ gor¹cymi kamieniami - ca³ego cia³a, czas 90min. - 140z³
Terapia obejmuje: refleksologiê stóp oraz oczyszczanie Body Detox Masa¿ odchudzaj¹cy z bañk¹ chiñsk¹ 
Detox SPA - czas 90min - 120z³- czêœciowy: uda, poœladki, brzuch, czas 30min. 60z³ + ¿el, owijanie 20z³

- ca³ego cia³a, czas 60 min. 120z³ + ¿el, owijanie od 20z³

BODY DETOX SPA 
Rabaty dodatkowe:Detoksykacja za pomoc¹ urz¹dzenia Detox SPA usuwa  z organizmu 
Karnet na 10 zabiegów -10%toksyny poprzez proces jonizacji.  Przywraca równowagê jonów 
Dla uczestników Szko³y Jogi -10%dodatnich i ujemnych w komórkach, co prowadzi do w³aœciwego 

funkcjonowania organizmu a w efekcie do  skutecznego pozbycia siê 
szkodliwych substancji. Zabieg polega na moczeniu stóp w wodzie Godziny przyjêæ: 9.00-19.00
i trwa 30 min. Zapisy telefonicznie 509 331 575
Body Detox SPA oczyszczanie z toksyn 30min.  - 50z³
PakietDetox SPA  - 3 zabiegi Body Detox SPA.  - 120z³ Wiêcej  na www.joga.lublin.pl/tomikai-odnowa-biologiczna/
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