[Masseurinbreda, Topaasstraat 115
Breda, 0683945780 Website:
[www.masseurinbreda.nl]

Massage assortiment en prijzen
Voor meer informatie over de behandelingen kun je
bellen; [0683945780]
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Soort massage/behandeling

Spierbehandeling bij klachten van nek
en schouder

Spierbehandeling bij klachten van de
benen of rug

Total bodymassage
ontspanningsmassage

Sportmassage total body

Magnesiumbehandeling in infra rood
deken

Intensieve magnesiumbehandeling

Naam

Toelichting

Deze behandeling boek je als je de nek en
Nek en schouderbehandeling op
schouder spieren op de massagestoel wil laten
de massagestoel met hogere
behandelen met een hogere intensiteit voor de
intensiteit
duur van 45 minuten

Naar keuze een behandeling van
benen of rug met hogere
intensiteit

Deze behandeling boek je als je de spieren
van de benen of rug op de massagetafel een
behandeling wil laten geven met een hogere
intensiteit voor de duur van 45 minuten

Prijs inclusief
BTW

€

Niet aan te raden
in geval van
aanhoudende,
ernstige klachten,
55,00
zie hiervoor de
intensieve
spierbehandeling
van rug, nek en
schouder

€

55,00

Intensievere
spierbehandeling
voor benen of rug

95,00

AANRADER!
Topbehandeling
bij
Masseurinbreda

105,00

AANRADER!
Topbehandeling
bij
Masseurinbreda

Je kiest voor deze luxe lichaamsbehandeling
als je volledig wil ontspannen of een
combinatie wil van ontspanning en
behandeling. De keuze is aan jou!
Lichaamsmassage met warme
Voetreflexmassage en hoofdmassage zijn
€
massageolie
onderdeel van deze behandeling. Er wordt
gebruik gemaakt van Rituals balsems en
cremes. Heerlijk, pure verwennerij! Duur van
de behandeling bedraagt ongeveer 120
minuten
Deze spierbehandeling is een aanrader voor
iedere sporter die in voorbereiding is op een
evenement zoals marathon, triathlon of
wielerevenement eens goed onderzocht en
behandeld wil hebben in een rustperiode.
Intensieve spierbehandeling met Deze behandeling is ook uitermate geschikt
€
magnesium
voor verzuurde, vastzittende stijf aanvoelende
spieren van het houdings- en
bewegingsapparaat. Er wordt gebruik gemaakt
van magnesium voor herstel van de
spierstofwisseling en daarmee de spierconditie
sterk wordt verbeterd.

Infrarood
magnesiumbehandeling voor
optimale ontspanning van de
spieren

Behandeling in een 3 zone infrarood deken
waarbij het lichaam wordt behandeld met
magnesiumolie en magnesiumgel. Je wordt in
een folie gewikkeld en ligt 45 minuten in de
infrarood deken. Hierdoor vindt via de huid
overdracht van magnesium plaats. Duur van
de totale behandeling ongeveer 60 minuten.

Intensieve met hoge intensiteit
behandeling van rug, nek en
schouder spieren op de
massagestoel en massagetafel

Je kiest deze behandeling als je al enige tijd
klachten ondervindt van stijve en pijnlijke
spieren in het nek, schouder en de complete
rug. De behandeling is intensief te
noemen maar ook bijzonder effectief!
Succes gegarandeerd!
Duur van de behandeling ongeveer 90
minuten

Tip
Masseurinbreda

€

€

50,00

75,00

AANRADER!
Topbehandeling
bij
Masseurinbreda
Intensieve
spierbehandeling
bij langer
bestaande
klachten

Soort massage/behandeling

Naam

Toelichting

Infra rood
magnesiumbehandeling voor
optimale ontspanning van de
spieren met een korte
spierbehandeling

Behandeling in een 3 zone infrarood deken
waarbij het lichaam wordt behandeld met
magnesiumolie en magnesiumgel. Je wordt in
een folie gewikkeld en ligt 45 minuten in de
infrarood deken. Hierdoor vindt via de huid
overdracht van magnesium plaats. Na de
behandeling vindt nog een korte massage
plaats van 30 minuten met magnesiumgel.
Totale duur ongeveer 90 minuten. Voor
mensen met de aandoeningen jicht,
fibromyalgie, psoriasis en restless legs is deze
behandeling aan te raden en worden goede
resultaten bereikt. Er wordt een duidelijke
vermindering van de klachten gerealiseerd,
vaak al na de eerste behandeling. Ook bij
mensen met de ziekte van Parkinson kunnen,
wetenschappelijk onderbouwd, goede
resultaten worden bereikt bij de bestrijding
van de symptomen van deze ziekte. Beven en
trillen en de starheid kunnen worden verlicht
bij opname van hoge doses magnesium.

Magnesiumbehandeling

Losse korte en specifieke (blessure)
behandeling

Magnesiumbehandeling

Prijs inclusief
BTW

€

85,00

Lichaamsmassage met
magnesiumolie en
magnesiumgel voor optimale
ontspanning van de spieren

Lichaamsmassage waarbij door transdermale
overdracht magnesium toediening plaatsvindt.
Deze behandeling is sterk aan te bevelen voor
mensen met een magnesiumtekort en voor
mensen met de aandoeningen zoals jicht,
fibromyalgie en restless legs. Ook bij mensen
met de ziekte van Parkinson kan deze
behandeling bijdragen tot versoepeling van
spieren. Duur minimaal 90 minuten.

€

85,00

Bv achillespees, tennisarm, RSI,
frozen shoulder, kaak

Behandeling per 30 minuten

€

35,00

Tip
Masseurinbreda

Thuiswerkpakket

Intensieve behandeling van rug,
Maandelijkse behandeling in onderhoudsfase
nek en schouder met magnesium

€

60,00

Per behandeling

Thuiswerkpakket

Intensieve behandeling van rug,
nek en schouder met magnesium

Tweemaandelijkse behandeling in
onderhoudsfase

€

67,50

Per behandeling

Anti-stress pakket met 3 intensieve
behandelingen

Mix van behandelingen

Speciaal voor klanten met zware
stressklachten is deze behandeling
samengesteld. Dit pakket bestaat ui 3
behandelingen waarbij opgemerkt dient te
worden dat de eerste behandeling als
zeer intensief zal worden ervaren. De 3
genoemde behandelingen bestaan uit een
intensieve rug, nek schouderbehandeling op
de massagestoel en massagetafel, een
magnesium infra rood behandeling en een
total bodymassage.

€

230,00

Betaling na de
eerste
behandeling

Full service jaarpakket

Jaar vol ontspanning met 6
behandelingen

Massage op het werk

Stoelmassage

Nek en schoudermassage met warme
massageolie van ongeveer 20 minuten
Minimaal aantal deelnemers per dagdeel 8
personen

Check werkplek

Ergonomische werkplek check
per dagdeel

Werkhouding analyse en werkplek analyse en
adviezen op de werkplek

6 total body ontspanniings massages per jaar
van ongeveer 120 minuten per behandeling 15 euro korting
met mogelijkheid vooraf intensieve nek
per behandeling
schouder massagebehandeling

€

AANRADER

Per
25,00 persoon/massage en
ex BTW

+ 0,45 per km
€

249

+ 0,45 per km

AANRADER
ex BTW

