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Hot River Stones  Massage 

I dag er der utrolig meget fokus på velvære, dette er en måde 
hvorpå du kan bruge din massage til en mere luksuspræget 
behandling. Det en behandling der skåner dig og samtidig 
giver flere kunder på din klinik. 

Stenmassage er en massageform, hvor vi fortrinsvis laver 
effleurage, det vil også sige at vi skåner os selv mere, end 
hvis vi laver en traditionel dybdegående massage. De fleste 
vil sige at det er en utrolig blid massage, men samtidig kan 
man også mærke at varmen trænger i dybden og løsner 
spændinger.

En hot stone-massage kommer hele kroppen rundt. 
Vi afprøver 7. akupunktur punkter med akupressur der hjælper 
kroppens bevægeapparat, til en bedre Qi / blod gennemenstrømning, 
samt smerte lindrende i arme og ben, og en kort information om 
Gua Sha teknik. bruges disse teknikker med Lava Shells vil kunden 
føle en helheds fornemmelse i hele kroppen, der virker afslappende 
og åbner blokeringer og øger blodcirkulationen.

Specielle produkter:
For at støtte intensive resultater, kombineres denne
massage med disse preparatter:

Thermo-Active Gel
Selvopvarmende gel til assist af lypolysis, Elimenerer 
fedtophobning i huden, fremmer blodcirkulationen & 
stofskiftet. 

  

Ved opvarmning af huden skabes dels en 
fedtnedbrydende effekt dels en forøget blodcirkulation, 
der fremmer bortskaffelsen af affaldsstoffer. 
Produktet skal bruges i starten af denne behandling,
for at forøge blodcirkulationen som blev transporteres
på hudens overflade og skaber en synlig rødme.

ORIGINALE BASALT STEN TIL HOT STONES MASSAGE

RIVER PALM STONES

TRIGGER POINT STONES

CONTOURING STONES

Sensory Spa tilbyder størknet vulkansk lavasten, der igennem 
årtusinder er blevet slebet af vandet i  have og floder, hvorved 
den smukke, glatte og afrundede overflade er opstået. De 
naturlige basalt sten indeholder pyroxen, plagioclas og andre 
mineraler, som sammenpresses ved naturens kræfter og om-
dannes til en kompakt masse  basalt sten. 
De opvarmede vulkanske sten overfører deres varme-energi 
til kroppens dybere lag og stimulerer derved mikrocirkulationen, 
cellernes funktioner, metabolismen og gendannelsen af væv. 

Sammen med de varme vulkanske lavasten supplerer disse
glatte kvartz krystal-sten en rolle som afbalancerer chakra
punkter, neutraliserer den mentale tilstand ved at fjerne stress, 
alle slags bekymringer, og mere. De kan også bruges til 
massage på mindre områder som ansigt, hænder, fødder.

Disse Trigger Point Stones er specielt formet til at inkorporere 
dybt vævsmassage, hvilket giver garanti for tilfredse kunder. 
Giver en fremragende varmeopbevaring, der giver en dybt 
afslappende massageoplevelse. Disse sten bruges til at udløse 
spændingssteder f.eks. muskler, nakke eller energilinier, som
er en stor fordel for denne massage. 

Perfekt værktøj til konturmassage. Disse kontursten fra The 
Original Stones vil være en fantastisk tilføjelse til massagen. 
Den afrundede form på konturstenen er let at holde, og den 
passer godt til hændernes og kroppens form. Stenene har 
evnen til at nå dybt ind i hudvævet og er gode til at nå buede 
dele af kroppen som f.eks. fødder og baghovedområdet, hvor 
der er behov for en mere blid generel effekt.

Smart!:
SELF-HEATING STONE

1 times varm massage med blot en sten:

Selvopvarmende massage sten er unikke, glatte, porcelæn-
sten til en lang og dyb massage der kræves tæt kontakt 
mellem klienten og terapeauten, uden forstyrrelse ved at skifte 
sten under massagen.
Disse sten opvarmes på 10 min. med specielle refiller 
(mineraler), uden elektrecitet, nemt i brug og rengøring. 
Kan bruges til fuld kropsmassage eller til lokal behandling eks. 
Fodpleje, ansigt, manicure. 

Oprindelig Stones massage - Trigger Point, Chakra, Contouring 

Kom godt i gang:
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5 timers undervisning og demonstration af både
massageteknikken samt de forskellige aktive produkter 
og deres korrekt anvendelse.

 

HOT RIVER STONES
Startpakke 2949,00 kr

5 TIMERS DAGSKURSUS
kursuscenter Hvidovre 1999,00 kr

Alle priser ex moms. 

HOT RIVER STONES kit:

1 x Opvarmer-taske  
1 x Chakra sten sætt 
2 x Trigger Point sten 
Undervisningsmanual

Ekstra: Goody-bag med spa & wellness overaskelser

 

1 x Contouring sten  
8 x Medium basalt sten 
8 x Små sten 
Undervisningsmanual

 

Sten varmetaske 
Designet til at opvarme produkter 
til alle massagebehandlinger.
Tasken er stadig let og nem at 
transportere. Indeholder termometer 
samt opbevaringsposer til hurtig 
genopvarmning mellem behandlingerne. 
Ved brug af opbevaringsposerne er man 
sikker på hygiejnisk opbevaring. 
(Fås i flere modeler og farver).
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