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Nenajdete-li masážní úkony jako celek pod číselným označením, pak se ceny úkonů sčítají. 
Jednorázový příplatek 100,- k danému úkonu v době mezi 7.00 a 8.00,   21.00-22.00. 

Objednanou terapii můžete zrušit nebo změnit pouze telefonicky, nejpozději 24 hodin před jejím 
konáním. Klienti, který zruší termín nebo změní úkon později nebo vůbec ne, mohu na další termín 

objednat až po uhrazení pozdě zrušeného/ nezrušeného termínu. 

 

 Masáže - klasické, lymfodrenáže,  reflexní             Je to jeden z návodů, jak si zachovat své zdraví. 

Můžete se spolehnout na trvalou kvalitu našich služeb! Ceník platný od :   1.12.2018 do 30.11.2019  

1 
Masáž hlavy – Doporučujeme !        Vynikající prevence 

proti migrénám, masíruje se bez oleje i s … 
15 minut 120 Kč 

2 
Masáž šíje  A.  -  klasicky v sedě 

Masáž šíje  B.  -  část v leže, část v sedě 

20 minut 

30 minut 

290 Kč 

330 Kč 

3 Masáž záda – v leže, těhotné v sedě 30 minut 440 Kč 

4 Masáž – rukou – od ramene až po konečky prstů 30 minut 290 Kč 

5 
Masáž nohou – klasická        dolní končetiny zepředu  

                                            dolní končetiny zezadu 

20 minut 

20 minut 

250 Kč 

260 Kč 

6 
Masáž nohou+navíc několik úkonů na klouby,vazy, 

úpony atd-pouze jako celek tj. přední i zadní část nohou 

60 minut 600 Kč 

7 Masáž nohou–pouze: kotník, achilovka, nárt, ploska, prsty atd. 20 minut 220 Kč 

8 
Masáž                                      hrudník 

                                                břicho 

15 minut 

15 minut 

110 Kč 

110 Kč 

9 Masáž záda + šíje( šíje  v sedě )    Doporučujeme ! 50 minut 650Kč 

10 
Masáž celková – záda+šíje+nohy+ruce  Doporučujeme ! 120 

minut 
1040Kč 

11 
Masáž celková – záda+šíje+nohy+ruce+břicho 135 

minut 
1150Kč 

12 Masáž 65+    masáž záda-pro seniory nad 65 let viz.info 20 minut 150 Kč 

13 
Lymfodrenáž = Lymfomasáž                     stálý klient 

nový klient 

60 minut 

60 minut 

550 Kč 

590 Kč 

14 Havajská masáž horkými lávovými kameny ☺ záda 35 minut 550 Kč 

http://www.msasaze-praha.cz/
http://www.pedikura-praha.info/


www.msasaze-praha.cz     www.pedikura-praha.info   kontakt :  774876267,   znezval@gmail.com 

 

Nenajdete-li masážní úkony jako celek pod číselným označením, pak se ceny úkonů sčítají. 
Jednorázový příplatek 100,- k danému úkonu v době mezi 7.00 a 8.00,   21.00-22.00. 

Objednanou terapii můžete zrušit nebo změnit pouze telefonicky, nejpozději 24 hodin před jejím 
konáním. Klienti, který zruší termín nebo změní úkon později nebo vůbec ne, mohu na další termín 

objednat až po uhrazení pozdě zrušeného/ nezrušeného termínu. 

14b  Havajská masáž horkými lávovými. kameny     šíje                                          

14c   Havajská masáž horkými lávovými. kameny                                                                                              
záda + šíje + ruce 

25 minut 

85 minut 

360 Kč 

950 Kč 

15 Tejpování – Kinesiotaping – malý kloub – prst, karpály… 15 minut 150 Kč 

16 Tejpování – Kinesiotaping – velký kloub – koleno, rameno… 20 minut 200 Kč 

17 Reflexní masáž plosek nohou  –   komplet                    60 minut 640 Kč 

18 Reflexní masáž plosek nohou  –   částečná 25 minut 320 Kč 

19 
Reflexní masáž plosek nohou–částečná(25) + hlava kl.(15)+ 

šíje kl. v sedě(20) 
60 minut 630 Kč 

20 
Reflexní masáž plosek nohou – částečná(25) + masáž(20) 

šíje kl. 
45 minut 590 Kč 

21 Anticelulitidní masáž  – problémová místa – speciální olej 45 minut 590 Kč 

22 
Anticelulitidní masáž–problém. místa–speciální olej+zábal 

folie 40+ 
60 minut 690 Kč 

23 

INFRASAUNA  - Přímo snižuje kloubní tuhost, 

zvyšuje roztažnost kolagenových tkání, snižuje svalový 

spasmus, zvýšení průtoku krve, pomáhá při rozkládání 

zánětlivých infiltrátů, edémů a výpotků, 

KARDIOVASKULÁRNÍ TRÉNINK, ÚČINKY NA IMUNITNÍ 

SYSTÉM, SPALOVÁNÍ KALORIÍ A KONTROLA NADVÁHY 

15 minut 

 

30 minut 

130 Kč 

 

160 Kč 

24 

Klasická mokrá  PEDIKÚRA–skalpelem-zákl.ošetření 

Odlakování 

Lakování 

Francouzké lakování 

P-shine – ( cena je podmíněna provedením pedikúry) 

P-shine - ruce 

Nadlak / Vytvrzovač laku  

50 minut 400 Kč 

 

20 Kč 

40 Kč 

60 Kč 

240 Kč 

 270 Kč          
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