Healing - massage
med - æteriske olier:

En meget rolig og
omsorgsfuld
massage, som
virker afspændende på skulder, nakke, ryg i
lænden og hele kroppen.

30 min/45min
60 min.

250,- / 300,500,-

kroniske eller længerevarende sygdomme som:







Angina pectoris
Kredsløbsforstyrrelser
Åndedrætsproblemer
Migræne
Angstilstande /livskriser
Stresstilstande mv.

30 min. 300,Behandlinger med mineralsk
mudder ,,Borowina”:

Healing:
Giver kroppen og
bevidstheden et
løft. Løsner op
for stress, angst,
ubalance og
smerter i
kroppen.
Forbedrer livskvaliteten.

60 min . 500,Rytmisk/Organindsmøring
massage:
En helhedsorienteret
behandlingsform med en
mere langsigtet virkning
over en serie behandlinger.
Massagen er specielt
velegnet til behandling af

Organiske stoffer i mudder regenererer
beskadiget væv ved at øge blod tilførslen som
fører til udrensning af toksiner og derved giver
ren hud.
Varmen fra omslaget
af Mudder og de
organiske samt
kemiske stoffer
forplanter sig ind i
huden ved en øget blod
gennemstrømning som behandler:






Smerter og hævelser efter skader
Betændelser i muskler og sener
Gigt, Slidgigt og
Leddegigt
Iskias
Knogleskørhed








Sygdomme i blodårerne
Sygdomme i lemmerne
Piskesmæld …mm.
Allergisk hud
Eksemer
Hudsygdomme generelt

Omslag med mudder :
60 min. 500,Ansigts behandling med mudder :
30 min. 250,Behandlinger med mineralsk ler
og havalger:
Har store desinficerende, rensende og
helbredende egenskaber. Dets indhold er
rig på mineraler og
et antal bioelementer
såsom : magnesium,
titan, jern, kalium,
natrium, kalcium,
mangan og andre.
De fjerner døde celler i hele organismen
og styrker væv og muskler samt plejer og
regenererer huden under behandlingen.

Ansigts behandling med
ler eller havalger:
30 min. 250,-

fodbad massage med:




Havsalt,
muddersalt,
havalger eller
urtesalt
Dybde virkende
plante creme

 Sygdoms og Allergi

30 min. 250,fodbad massage med fodmaske





Havsalt, muddersalt, havalger eller
urtesalt
Fodmaske med
ler eller
mudder.
Dybde virkende
plante creme.




60 min. 400,Antroposofisk
Sygdomsbehandling:
Konsultation ca. 60 min








behandling med Homøopatiske
midler og Naturmedicin
Sundheds Psykoterapi
Healing
Healing – massage
Rytmisk/Organindsmøring
Massage
Behandlinger med Mineralsk
salt, mudder, alger og ler
Salg af homøopatiske midler,
naturmedicin og naturprodukter
Kurophold, Wellnes & SPA
i Polen

Allergica og Urtica midler :
50 ml. flaske :
170,Vala Pharma midler :
180,-

Naturlig Sundhed og Velvære
for Krop, Sjæl & Ånd

Antroposofisk/Homøopatisk
Behandler til Tidens Sygdomme

Maria Hansen

500,-

homøopatiske midler :

Klinik Holista

Der tilbydes behandlinger for
Virksomheder
samt hjemmebehandlinger

Strangade 16

Maria Hansen

Tlf. 22 85 18 57

Tlf. 22 85 18 57 www.holista.dk

5683 Hårby

www.holista.dk
holista65@gmail.com

