CIAŁO JEST ŻRÓDŁEM WIEDZY O NAS SAMYCH, ABY
TEGO DOŚWIADCZYĆ WYSTARCZY ZAPROSIĆ RADOSNĄ
UWAŻNOŚĆ ORAZ DOBRY DOTYK DO NASZEGO ŻYCIA.

MASAŻE
Hawajski Lomi Lomi Nui

Polega na łączeniu długich, płynnych i miękkich ruchów z sekwencjami
rotacji oraz rozciągania mięśni.
doskonale uspokaja i odpręża,
uwalnia stres i napięcia,
wyzwala wewnętrzną siłę, pomaga poczuć i zrozumieć siebie,
stabilizuje równowagę energetyczną,
poprawia krążenie oraz przepływ limfy,
uelastycznia ciało, a w szczególności zastałe stawy,
przyspiesza przemianę materii oraz proces spalania tkanki tłuszczowej
czas 90 min
cena 250 zł

Dotyk Wolności

Połączenie technik Lomi Lomi Nui, Dotyku Motyla, masażu klasycznego,
Ajurwedyjskiego, shiatsu i kilku innych.
wprowadza w stan głębokiego relaksu na poziomie fizycznym i
psychicznym,
przywraca i wyrównuje przepływ energii życiowej w kanałach
energetycznych,
rozluźnia mięśnie i przywraca ruchomość stawów,
poprawia krążenie, przepływ limfy oraz dotlenienie,
uwalnia pamięć mięśniową i historie zapisane w ciele.
uwalnia stres, łagodzi bóle i napięcia,
uelastycznia ciało oraz przyspiesza przemianę materii,
stymuluje wydzielanie hormonów szczęścia,
obniża hormony stresu
czas 90 min
cena 250 zł

o mnie

Nazywam się Iwona Kraskowska.
Jestem dyplonowaną masażystką BodyWork Center
Aga Rybak. Pasjonuje mnie świadoma praca z ciałem,
odkąd odkryłam jak ważny jest dotyk i czułość w
naszym życiu oraz potrzeba oswojenia cielesności.
Zrozumiałam jak bardzo ważne dla mnie jest poczucie
wolności lekkości, milości i otulenia . Jakości te
odkrywam poprzez masaż dlatego bardzo czuję aby
się tym dzielić. Jest to moja ścieżka poznawania
siebie. To przejście z myślenia na odczuwanie oraz
nauka oddychania z głębi serca.
Podróż, której doświadczysz poprzez moje masaże
rozluzni Cię na poziomie cielesnym , umysłowym i
emocjonalnym. Skutkiem będzie zrównoważenie sił
życiowych i zbudowanie zasobów dobrostanu dla
całego organizmu.
Ukochaj Siebie, Ivi

telefon: 732-410-931
e-mail: kraskowskai@gmail.com

Podczas każdej sesji korzystam z wysokiej jakości olejków eterycznych firmy doTERRA, które
dobieram indywidualnie do potrzeb klienta. Masaże odbywaja się w miłej i bezpiecznej atmosferze
w Antoniowie, gmina Stara Kamienica oraz w Jeleniej Górze. Istnieje równiez możliwość dojazdu do
klienta.

Opinie
Ten masaż to terapia ciała i ducha. Czułam się jak niemowlę masowane przez matkę, odprężona, zaopiekowana
i niesamowicie zrelaksowana. Błogi spokój, relaks i ukojenie to coś czego ciężko doświadczyć w dzisiejszych
czasach, a tak się czułam po masażu. Polecam Wszystkim z całego serca.
Luiza

Cudowny masaż, dzięki połączeniu otwartego serca, czułego dotyku i umiejętności, Ivi tworzy przestrzeń,
w której naprawdę można się odprężyć. Widać, że uwielbia to, co robi i w trakcie masażu pozostaje w
komunikacji i przepływie. To coś więcej niż masaż. To zaproszenie do głębokiego spotkania z samym sobą.
Rafał

W trakcie masażu przeszłam z natłoku myśli i uczucia lęku przed oceną do stanu głebokiego relaksu, miłości
do siebie i swojego ciała, które po masażu dotykałam nadal z czułością. Ivi stwarza przestrzeń akceptacji na
to co się pojawia i dba o BHP procesu. Polecam zdecydowanie
Sylwia

Przez każdą komórkę Twojego ciała przepłynie Miłość, Czułość i Światło. Subtelny dotyk przeniesie Cię w inny
wymiar, a Twoja Intencja spełni się szybciej niż byś się tego spodziewał.
Tomek

