
Kontakt: 664-638-756, 
e-mail: krzysztof.socha@vp.pl,

www.facebook.com/GabinetMasazuHNK

Krzysztof Socha Masaż 
i Rehabilitacja



Masaż leczniczy jest formą masażu klasycznego koncentrującego się głównie na 
działaniu leczniczym. W trakcie zabiegu terapeuta skupia się na mięśniach i 

okolicach objętych bólem. Ze znanych metod, klasyczny masaż leczniczy jest 
jedną ze skuteczniejszych form leczenia chorób narządu ruchu

Najbardziej uniwersalna i najczęściej stosowana forma masażu o działaniu 
relaksacyjnym i rozluźniającym. Techniki stosowane w tym masażu oddziałują 

bezpośrednio na mięśnie, ścięgna, torebki stawowe, skórę, tkankę łączną, tkankę 
tłuszczową, zakończenia nerwowe w skórze, a także na układ krwionośny i 

limfatyczny. Spokojny, rozluźniający masaż całego ciała zmniejsza ból, łagodzi 
napięcia oraz niweluje skutki codziennego stresu. Pomaga odprężyć się i 

uspokoić. 

60min 140,00zł
30min       90,00zł

60min 140,00zł
30min        90,00zł

Masaż leczniczy

Masaż relaksacyjny



 Czekolada obfituje w żelazo, magnez, cynk, wapń, kofeinę. Substancje te 
pobudzają krążenie krwi w skórze, wiążą w niej wodę i wygładzają cerę, 

poprawiając jej wygląd. Pachnący słodyczą i gorącą czekoladą masaż w jednej 
chwili wprawia w doskonały nastrój, odpręża i nastawia pozytywnie do życia. 

Dzieje się tak gdyż czekolada wyzwala produkcję endorfin – hormonu szczęścia.
 Specjalnie przygotowana masa czekoladowa jest wylewana na ciało pacjenta i 

osłonięta folią ułatwiającą wchłanianie jej właściwości. Skóra staje się jedwabiście 
gładka i miękka a zarazem jędrna. Zapach czekolady pozostaje na niej i unosi się 

jeszcze przez długi czas poprawiając nastrój.
 

masaż całościowy                   90 min             220,00 zł
plecy                                           40 min             160,00 zł
uda, łydki i pośladki               40 min             160,00 zł
brzuch, dekolt i ramiona      40 min             160,00 zł
 

Masaż gorącą czekoladą



Masaż gorącymi kamieniami jest wyjątkowo skutecznym i przyjemnym zabiegiem 
na ciało. Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi technikami masażu 

relaksacyjnego, masażu limfatycznego i akupresury jest zbawienne dla 
zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu. Głęboko uzdrawiający, daje poczucie 
głębokiego relaksu, pozwala na uwolnienie stresu nagromadzonego w organizmie 

człowieka. Wprowadza do ciała harmonię, równowagę i spokój.
 

masaż całościowy               90 min              220,00 zł
tylna część ciała                  60 min              160,00 zł
przednia część ciała           60 min              160,00 zł

Masaż gorącymi kamieniami



Jest to masaż, do którego używamy naturalnego miodu. Pozwala nam wykorzystać 
lecznicze właściwości tego wspaniałego produktu. Miód pomaga nam usunąć 

toksyny, działa antyseptycznie i odżywczo. Po zabiegu skóra jest lepiej ukrwiona, 
odżywiona i zrelaksowana. Wzrasta aktywność układu krążenia, działa 

regeneracyjnie na skórę, przeciwzapalnie, oraz pozwala usunąć szkodliwe 
substancje (złogi, kwasy organiczne i sole). Jest o wiele skuteczniejszy niż peeling i 

sauna
 

Przed zabiegiem zalecana jest depilacja, ponieważ masaż okolic mocno 
owłosionych może być bolesny.

 

masaż całościowy                 60 min                150,00 zł
 plecy                                        30 min                100,00 zł
 uda, łydki i pośladki            30 min                100,00 zł
 

Masaż miodem
 



Jest to wyjątkowa ceremonia wykonywana ciepłym olejkiem ze świecy, składającym 
się w 100% z naturalnych wosków, oraz aromatycznych mieszanek olejków 
eterycznych. Dzięki takiej formie ma doskonałe właściwości pielęgnacyjne i 

ujędrniające. Pozostawia skórę nawilżoną, miękką i aksamitną w dotyku. 
Neutralizuje wolne rodniki, zapewnia głęboki relaks oraz pozostawia skórę

otuloną zmysłowym zapachem. Masaż aromatyczną świecą doskonale relaksuje, a 
ciepło i unosząca się woń olejków działa na wszystkie zmysły. 

masaż całościowy                  60 min               160,00 zł
 plecy                                         30 min               100,00 zł
 uda, łydki i pośladki             30 min               100,00 zł

Masaż świecą aromaterapeutyczną
 



Jeden z najstarszych zabiegów, wywodzący się z chińskiej medycyny naturalnej. 
Istotą zabiegu jest wykorzystanie podciśnienia i wciągnięcie skóry do bańki. W 

wyniku przekrwienia i wynaczynienia, zabarwienie skóry zmienia się na różowe lub 
pląsowe. Odczyn powstały na skórze świadczy o pobudzeniu organizmu do samo 

regeneracji. Masaż mocno rozluźniający, peelingujący i odżywiający. Terapia 
podciśnieniowa ma na celu rozproszenie czynników patologicznych, zmniejszenie 

obrzęku i bólu.
Masaż bańką chińską w kosmetyce to przede wszystkim walka z cellulitem i

drenaż limfatyczny. Przyśpiesza on krążenie krwi i płynów ustrojowych. Działa 
detoksykująco i ujędrniająco na skórę. Przyśpiesza przemianę materii co sprzyja 

redukcji tkanki tłuszczowej.
 

masaż całościowy                  60 min              140,00 zł
plecy                                          30 min                70,00 zł
uda, łydki i pośladki              30 min                70,00 zł

Masaż bańką chińską
 



Istnieje możliwość wykupienia Vouchera podarunkowego na 
określoną kwotę lub wybrany zabieg.

Jest to rodzaj relaksacyjnego i drenującego masażu wykonywanego za pomocą 
pałeczek bambusa. Pałeczki mają różne wielkości oraz długość. Można je użyć do 

masażu relaksacyjnego, leczniczego, limfatycznego lub antycellulitowego. 
Wykorzystanie w tym egzotycznym masażu technik ugniatania, rolowania i 
przesuwania ma korzystny wpływ na krążenie krwi i limfy, a co za tym idzie 
usprawnia drenaż oraz regeneruje tkanki. Doskonale poprawia dotlenienie 

organizmu i dostarcza pozytywnej energii. 

Masaż bambusem 

masaż całościowy                60 min                140,00 zł
plecy                                        30 min                  70,00 zł
uda, łydki i pośladki            30 min                  70,00 zł


