Chetawan Thai Medical Massage 2012
Lorensborgsgatan 5 J, 217 61 MALMÖ (100 m från JET macken)
Boka online: Chetawan.se

Behandlingar

Ring: 040-644 41 99

Dropin: vard 10-19, lörd 12-16

Tid (minuter)

Pris kontant (SEK)

Avslappningsmassage
(endast mjuk)

60
90
120

395
600
800

Thai Traditionell Wat Po
Massage

60
90
120

440
650
850

Thai Medicinsk Massage,
Thai Oljemassage (hård)

60
90
120

440
650
850

Thai Ryggmassage,
Thai Fotmassage

30
45
60

240
340
440

Idrottsmassage Thai style
(ej för känsliga personer)

60
90
120

500
750
1000

Presentkort
(gavekort, gift cards)

Presentkort i gåvokuvert till valfria belopp finns att beställa i salongen eller
online via Chetawan.se. Vi levererar gratis till din mottagare!

Företagsmassage

Thai Massage är avdragsgill friskvård, med cirka 1000 kr/månad per anställd.
Spara vårt momskvitto. Massage som friskvård ger 3 gånger pengarna tillbaks
genom ökad effektivitet i jobbet. Vetenskapligt bevisat.

Välj de behandlingar som passar dig:
Avslappningsmassage, soft Thai Detta är den otroligt populära varianten för perfekt avstressning, som många
style (mot stress, oro och
turister minns från Thailand. Det är fullt tillåtet att falla i sömn medan vi jobbar!
sömnproblem)
Vi använder endast världens finaste massageoljor från WatPo. Du behöver inte ens
duscha efteråt, eftersom oljan helt absorberas av huden.
Thai Traditionell Wat Po
Massage

Den berömda klassiska massagen är en form av akupressur, där man med fingrarna
arbetar längs kroppens nervbanor. Detta är en mycket effektiv och 100% naturlig
behandling. Vi har alla genomgått utbildning med höga betyg på världens bästa
massageskola, Wat Po tempelakademi i Bangkok, där denna massagelära har
utvecklats och förfinats under 2600 år.

Thai Medicinsk Massage

Detta är den mest avancerade massagebehandlingen, som härstammar från flera
asiatiska länder och som ytterst få massörer behärskar. Begär denna behandling om
du har svåra smärtor, kronisk stelhet, besvär efter olyckor, idrottsskador och
liknande. Vi har lyckats hjälpa många personer som tidigare "dömts ut" som
hopplösa fall av sjukvården.

Thai Fotmassage

Djupverkande reflexologi med speciella krämer och verktyg.

Thai Ryggmassage

Begär detta om du känner att ryggen är otränad, överansträngd, eller om du
befarar att ett ryggskott är på väg. Vi har bänk och specialstol för ryggen.

OBS! Precis som i Thailand, innebär 1 timmes massage hos oss näst intill 60 minuter. Vi avbryter inte redan efter 35-45
minuter. Hos oss får du alltid den tid du betalar för, med små avbrott för kundsamtal. Precis som i Thailand!
För bokning gäller våra affärs- & avtalsvillkor, som du finner på www.chetawan.se.

