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Hirdetés

Új masszázs-különlegességek a
Bambusz Thai Jógamasszázs Szalonban

matokat, indirekt módon javítja a
vérkeringést, elõsegíti meglevõ
gyulladások, sebek gyógyulását.

kényeztetõ masszázsok közé sorolandó. A mozdulatok általában
lassúak, meditatívak. A pácienst
bambuszrúddal és olajjal masszírozzák, melyeknek különös „rezgése” segíti a kikapcsolódást. Az
akupresszúrás pontokon keresztül
gyógyító energiát ad. Eredménye
a teljes ellazulás és kikapcsolódás.
A kezelésekre – melyek idõtarta-

Hatékonysága kiemelkedõ a narancsbõr kezelésénél, fogyókúra és
méregtelenítés ideje alatt is.
A bambuszmasszázs inkább a

ma lehet egy, másfél és két óra is
– elõzetes bejelentkezés szükséges,
telefonszám: 06-70/375-7932.
(x)

Az elõzõ helytõl hetven méterre, a Pazonyi út 17. szám
alá, a Bujtosi Bútorszalon épületébe költözött a nyíregyházi Bambusz Thai Jógamasszázs Szalon. Az új
helyhez új masszázs-különlegességek is járnak.
A tradicionális thai jógamasszázs,
az aromaterápiás olajos masszázs,
a talpmasszázs és a karcsúsító,
alakformáló masszázs mellett már
kérhetnek a felfrissülni vágyók
lávaköves, nyirok- vagy bambuszmasszázst is.
A lávaköves masszázsnál a
masszírozás nem kézzel, hanem
vulkáni eredetû, 50–60 fokos hõmérsékletû, lapos kövekkel történik. A kezelés javítja a vér- és nyirokkeringést is, ezáltal meggyorsítja a méregtelenítõ folyamatokat, és a masszázsnak köszönhetõen, fellazítja az izmokat, harmonizálja a testet-lelket, kiváló
stresszoldó hatása van.
A nyirokmasszázs során a
masszõr gyengéd, körkörös, nyomó-simító mozdulataival gyorsítja a nyirok elfolyását, így megszûnik a szöveti nyirokpangás. A nyirokmasszázs aktiválja az immunrendszert és az anyagcsere-folya-

Hamarosan elkészül a kedvezményezettek listája
Folyamatban van a szennyvízszállítási díjkedvezmény bevezetésének elôkészítése. 2010. június 22-étôl hozzáférhetôvé válik
az a kedvezményezetti lista,
amely a kedvezményes szennyvízszállításra jogosultakat, a
Nyíregyháza Városi Csatornamû Építô Vízgazdálkodási Társulat tagjait szedi lajstromba.
Mikó Dániel projektvezetô tá-

jékoztatása szerint arra kérik az
érintett ingatlantulajdonosokat,
hogy június 22-e után ellenôrizzék kedvezményezett státuszukat, ellenôrizzék le, hogy szerepelnek-e a listában, mert a szippantási szolgáltatást a kompenzációs díjcsomag közgyûlési jóváhagyását követôen, július 1jétôl kedvezménnyel csak ennek
megfelelôen igényelhetik. A lista

megtekinthetô lesz a szennyvízprogram honlapján (www.
nyirszennyviz.hu), a szolgáltatónál (NYK KOM Kft., Nyíregyháza, Derkovits utca 119/
A), valamint a Víziközmû Társulatnál (Nyíregyháza, Vay
Ádám körút 2–4. 2/216, Univerzum Üzletház, szerdán de.
9–12 óra között, csütörtökön
du. 15–17 óra között).
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