
Bowenova masáž 
Tato masážní technika připomíná jemné přebrnkávání svalů. Můžeme ji popsat jako 
šetrnou manipulaci s měkkou tkání (kůže, svaly, fascie a šlachy). Unikátní je právě 
Bowenův pohyb, kdy natáhneme kůži přes svaly, vyvineme tlak a po krátké čekací době 
sklouzneme se stejným tlakem s kůží nazpět. Provádí se i přes oblečení v pohodlné 
poloze vleže na masérském stole. Masáží se zlepšuje místní prokrvení a odvod lymfy, 
dochází k nastolení homeostázy, bílé krvinky čistí tělo od toxinů, do krve se vyplavuje 
více endorfinů, uvolňují se energetické bloky a tím může být obnoven přirozený tok 
životní energie. 

Indikace 
 celkové oslabení imunity 
 onemocnění dýchací soustavy, únava 
 svalová ztuhlost, blokády páteře 
 syndrom karpálního tunelu 
 tenisový a oštěpařský loket 
 poúrazové stavy 
 bolesti hlavy 
 neplodnost, nepravidelnost cyklu 
 stres 
 dětská mozková obrna 
 stagnace lymfy, otoky 
 podpora funkce štítné žlázy 
 ztuhlá ramena a také po zlomeninách a úrazech pro lepší rekonvalescenci 

 



Kraniosakrální osteopatie 
 
Kraniosakrální osteopatie, je základem kraniosakrální terapie. Vychází z konceptu jejího 
zakladatele, doktora Sutherlanda. Jedná se o velmi jemnou cílenou manipulaci s lebkou a 
křížovou kostí, vyšetřuje se zde dotekem úroveň a schopnost pohyblivosti těchto kostí, 
membrán a tekutin v těle. Působí na úrovni těla i mysli. Pomáhá se vyrovnat s hlubokou 
minulostí i současnými problémy, které mohou být fyzické, neurologické i psychické povahy. 
Každá buňka, orgán, sval a kost neustále vykonávají jemný pohyb v určitém rytmu. Tyto 
pohyby a rytmy je možno citlivýma rukama vnímat kdekoliv na těle a je možné rozpoznávat 
proudění energie a tekutin v těchto tkáních. Pokud je proudění plynulé a silné, je v tělě 
udržována harmonie. Díky jemnosti a neinvazivnímu přístupu, je tato technika vhodná 
pro dospělé, děti, těhotné ženy i miminka. 

 

 

Indikace 
 po operacích, úrazech a nehodách 
 k léčení traumatu a postraumatických symptomů 
 k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků 
 při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů 
 při problémech s čelistmi, dutinami a dysfunkcích v oblasti ušní, oční, nosní 
 při problémech vztahujících se k traumatickému porodu 
 jako podpora a příprava na otěhotnění, porod a poporodní integrace 
 pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení 

 

 

 



Klasická masáž 
Klasická masáž  je jedním ze způsobů, jak uvolnit nejen ztuhlé svalstvo, ale také mysl. Patří 
mezi nejoblíbenější  procedury. Pomáhá uvolnit namáhané a ztuhlé svalstvo, ale odstranit 
také bolesti, způsobené například nevhodnými pracovními návyky, nebo zvýšenou fyzickou 
zátěží. Tato masáž se často využívá i ve sportu.  Ztuhlý svalový systém reaguje uvolněním 
jednotlivých vláken, povolením spazmů. Nastupuje celková regenerace organismu, 
odstranění únavy, pocit lehkosti a volnosti těla (hlavně při celkové masáži). 

Klasická masáž probíhá v poloze vleže nebo v sedě. Podoba masáže i délka jejího trvání pak 
záleží na konkrétních požadavcích klienta. Je možné absolvovat nejen celkovou masáž, ale 
také masáž zaměřenou na určitou část těla. Masáž je prováděna jemnými dlouhými hmaty 
s určitou  posloupností. K masáži se používají různé druhy olejů či emulzí. 

Během masáže dochází ke zvýšenému prokrvení tkání, podpoře trávení a stimulaci látkové 
výměny. To umožňuje zvýšené vylučování odpadních látek z těla. Masáž napomáhá také 
odstranění nahromaděné mízy v některých orgánech, zajišťuje rovnoměrně prokrvení těla a 
zároveň zlepšuje proudění energie. V případě použití aromatických olejů je ovlivňován také 
mozek a centrální nervový systém a tedy i psychický stav. Celkovou masáž je možno 
provádět 2-3x týdně, částečnou každý den. 

 

Účinky 
 Pomáhá udržovat zdraví a odbourávat emocionální stres 
 Působí relaxačně, uvolňující, omlazující a zintenzivňuje oběh energie 
 Odstraňuje odumřelé buňky pokožky a uvolňuje póry, čímž umožňuje pokožce dýchat 
 Uvolňuje napjaté svalstvo a pomáhá odstranit zatvrdliny na svalech a úponech 
 Prokrvuje kůži, čímž dochází ke zvýšenému přísunu kyslíku, živin a ochranných látek 
 Podporuje krevní a lymfatický oběh, odplavuje odpadní látky z těla 
 Uvolňují hormonální látky: encefalíny – vyvolávají pocit spokojenosti, histamin – napomáhají 

snižovat krevní tlak a ovlivňují pozitivně na revmatismus a záněty 
 Vyživuje klouby a působí preventivně proti artróze 

 

 



Hydromasážní  vana 
Hydromasáž podporuje krevní oběh a hluboké prohřátí organismu, kromě toho ale dokáže i 
krásně uvolnit svalové napětí a je tak skvělým prostředkem pro relaxaci. 

Systém využívá intenzivního proudění vody z trysek umístěných na stěnách vany tak, aby 
bylo postupně promasírováno celé tělo. 

Vybírat můžete z těchto programů: perličková koupel, vířivka, celková relaxace, lymfatická 
masáž, protiedémová masáž dolních končetin, intenzivní masáž zad 

Hydromasáž je vhodné aplikovat před klasickou nebo reflexní masáží, aby bylo tělo dokonale 
prohřáté a relaxované. 

 

 

 

 

 



Reflexní masáž 
 

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé 

orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou vzájemně propojeny. Za 

účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům.  Změny v  orgánech 

tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto 

změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém. 

Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, 

které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. 

Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu 

jsou možnosti využití široké. 

Účinky, které se dají touto masáží vyvolat, můžeme rozdělit na změny místní, tj. prokrvení a 

zvýšení teploty v místě působení a na vzdálené, které jsou vyvolány v místech, které jsou s 

danou oblastí spojeny nervově. K nim patří především změny prokrvení, ovlivnění svalového 

napětí a v neposlední řadě ovlivnění bolesti. 

Reflexní masáž se provádí nasucho, bez použití masážních prostředků, hmaty jsou prováděny 

pomalu. Poloha pacienta záleží na vybrané sestavě, využívá se polohy na břiše nebo vsedě. 

Pořadí jednotlivých hmatů je dáno, každý hmat je zaměřen na některou ze struktur (kůže, 

podkožní vazivo, fascie, sval, periost).  

Indikace 
 

Indikace 

 Funkční onemocnění útrobních orgánů 

 Bolesti zad a šíje, zvýšené svalové napětí 
 Poruchy periferního prokrvení 
 Revmatické choroby páteře a kloubů 

 Poúrazové stavy 

 Problémy se žlázami s vnitřní sekrecí 

 



Lymfatická drenáž 
Vedle žilního systému máme v těle i systém lymfatických (mízních) cév. Oba spolu úzce 
spolupracují. Lymfatické cévy odvádějí z tkání vodu, ionty, bílkoviny a nahromaděné toxické 
látky. Volný odtok mízy je nezbytný pro plynulé odstranění těchto látek z tkání. Pokud se 
lymfa hromadí v organismu, dochází k postupnému zanášení těla některými zplodinami a v 
určité části těla může dojít až ke zvláštnímu druhu otoku – tzv. lymfedému. Pokud lymfatický 
systém nefunguje dobře, snižuje se i celková obranyschopnost organismu. 

Lymfodrenáž je speciální jemná masážní technika prováděná jemným tlakem, pomalým 
tempem a speciálními hmaty v přesně určeném pořadí. Obnovuje a urychluje oběh lymfy v 
těle. Organismus je tak lépe pročišťován a dochází k posílení obranyschopnosti těla. 
Lymfatická masáž tak podporuje detoxikaci, zvyšuje imunitu a pomáhá proti otokům nebo 
chronické únavě. 

Lymfatická masáž se dá provádět jen na určitých částech těla (částečná) nebo na těle celém 
(celková). Pro dlouhodobý účinek je třeba absolvovat minimálně 3 až 5 ošetření během 
jednoho týdne až 14 dnů. 

Lymfodrenáž slouží navíc jako účinná prevence proti vzniku celulitidy; projevy již existující 
celulitidy (pomerančové kůže) zmírňuje či zcela odstraňuje, pozitivně působí jako doplněk 
hubnoucí kůry. Pomáhá k rychlejší regeneraci po fyzické zátěži, užívá se k léčbě otoků, ke 
zlepšení stavu pokožky, ke zrychlení metabolických procesů, Slouží k detoxikaci těla a 
ordinuje se při rekonvalescenci po liposukcích a prevenci vzniku křečových žil. 

Indikace 
-  primární a sekundární lymfedémy 
-  chronické mízní otoky 
-  chronická žilní nedostatečnost, posttrombotické změny, bércové vředy, křečové žíly 
-  pooperační stavy  a poúrazové stavy 
-  zmírnění projevů  celulitidy až o 2 stupně 
-  syndrom těžkých nohou 
-  zlepšení napětí kůže, akné 
-  regenerace, detoxikace, zvýšení imunity 
-    prevence vzniku křečových žil 
-   migrény 
-  bolestivá menstruace 

                                                                                                                



Reflexní masáž plosky nohy 
Reflexní terapie plosky nohy je stará metoda založená na poznatku, že na chodidle existuje 
mnoho bodů a plošek, které korespondují s jednotlivými orgány a částmi těla, a to cestou 
nervových propojení. Tlakem na různě velké plošky či body na plosce, nártech, prstech a 
v okolí kotníků lze ovlivňovat příslušné orgány a tím je i léčit. Reflexní terapií můžeme jak 
stimulovat, pokud orgán pracuje nedostatečně a potřebuje dodat energii, nebo naopak 
uklidnit, pokud je ve stavu zánětu nebo bolesti. 

 

Účinky 
- podporuje funkci metabolismu 
- zlepšuje činnost vnitřních orgánů 
- odstraňuje bloky páteře 
- podporuje rekonvalescenci 
- zlepšuje trávení 
- eliminuje únavu, nespavost 

 

 

 

 
 
 



Přístrojová lymfodrenáž 

 
Přístrojová lymfodrenáž pomáhá udržovat a vytvářet vyvážený stav proudění mezi krevním a 
lymfatickým systémem. Přístrojová lymfodrenáž je založena na přerušované kompresi 
končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří tyto systémy. 

Na rozdíl od manuální lymfodrenáže se u přístrojové drenáže stará o stimulaci lymfatických 
cév přístroj se speciálními návleky na končetiny a systém komor postupně se naplňujících 
vzduchem. 

Přístrojová lymfodrenáž je vhodná: 

 při detoxikaci organizmu 
 při potížích s křečovými žilami a při žilních nedostatcích 
 při prevenci a odstraňování celulitidy 
 při otocích končetin 
 při nadváze 
 při relaxaci a regeneraci organizmu 
 při bolesti svalu a páteře 
 při pocitu těžkých a unavených nohou 

Přístrojová lymfodrenáž nejen léčí, ale je také vhodným preventivním opatřením. Pro 
dosažení co nejvyššího efektu, je nutné provádět lymfodrenáž opakovaně. 

 

 
 
 
 



Lymfatický tape 

Ovlivněnit lymfatický systém lze i prostřednictvím kinesio tajpu. Používá se standardní elastický 

kinesio tape, který je při dodržení pravidel pro správnou aplikaci velice šetrný k pokožce. Používá 

se tvar „vějíře“ k pokrytí co největší plochy otoku. Kotvu „vějíře“ umisťujeme proximálně od 

ošetřovaného místa a pokud je to nutné, do míst (funkčních) lymfatických uzlin. Kinesio tape se 

nanáší nejlépe absolutně bez napětí na specificky napolohovaný segment těla, který chceme 

kinesio tapem ošetřit a to tak, abychom dosáhli maximálně možného protažení kůže, a tím co 

největšího zvrásnění kinesio tapu (i tkání). Díky tomu vznikne v lymfatických kapilárách podtlak a 

lymfa je z mezibuněčného prostoru lépe nasávána do mízních cév. U správně nalepeného kinesio 

tapu dochází k „nadlehčení“ kůže, a tím k dekompresi mízních i krevních kapilár. Vzhledem k 

elastičnosti kinesio tapu, resp. „recoil efektu“, se jednotlivé pruhy „vějíře“ smršťují zpět a řídí tak 

tok lymfy směrem ke kotvě. 

Při lymfotapingu, stejně jako u jiných technik kinesiotapingu, necháváme kinesio tape nalepený 

1-5 dní. Nutné je i zachování alespoň 24h pauzy před dalším lepením k regeneraci kůže a 

receptorů. 

Využijte tento typ tejpování například pro prevenci otoku dolních končetin  

pří cestování na dovolenou! 

 



3D masáže 

U 3D masáží se můžete těšit na protažení od hlavy k patě!  

3D masáž vychází z konceptu Spiraldynamik, jenž se zabývá držením a koordinací 

pohybového aparátu – jeho trojrozměrnou hybností. 

3D masáž v sobě zahrnuje: 

- masáž podle nejnovějších poznatků v oboru fyzioterapie certifikovaným terapeutem 

- jedinečnou masáž zad a končetin 

- prvky Thajské masáže 

- po dohodě masáž obličeje 

Doba trvání masáže je dle potřeby klienta: 1,5 - 2 hodiny. Masáž je vhodná pro všechny 

věkové skupiny, u dětí ve věku od 10 - 12 let. Kontraindikací je těhotenství. 
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