
Kedves Vendégeink! 
  

A szakszerű és minél kényelmesebb, gördülékenyebb kiszolgálásuk érdekében 

kérjük az alábbiak szíves tudomásul vételét: 

  

● A masszázsnak nem célja a hagyományos orvostudomány vagy gyógyászati         

módszerek helyettesítése, csak annak kiegészítése. 

● Az adminisztrációs ügyintézés miatt kérjük, az egyeztetett időpont előtt         

minimum 5 perccel hamarabb érkezzen. 

Az adminisztrálás után kérjük, foglaljon helyet az előtérben, masszőre          

szólítani fogja Önt. 

10 perc késés esetén – mivel a kezelés nem érné el célját, hatékonyságát -               

a félórás masszázst nem tudjuk biztosítani. 

● Lemondás nélkül kihagyott alkalom esetén: 

o    ha kezelőlappal jár, pótidőpontot NEM biztosítunk 

o    ha bérlettel jár a kihagyott alkalom elvész, 

o 2 kihagyott alkalom után, automatikusan töröljük a további, már          

egyeztetett masszázs alkalmait (erről SMS-ben értesítjük). 

● Kérjük, hozzon magával egy tiszta lepedőt a masszázsra. Ennek hiányában          

higiéniás lepedőt biztosítunk 500 forintért. Valamelyik lepedő használata        

kötelező! 

● Kérjük, adja meg telefonszámát a recepción, illetve mentse el         

telefonszámunkat (+36 20/455-6999), hogy esetleges lemondás esetén       

értesíteni tudjon minket. 

● Törekszünk a kulturált, tiszta környezet megtartására. Kérjük, utcai cipőben         

ne feküdjön fel a masszőr ágyra. 

● Kérjük, (az Ön egészsége érdekében!) kezelés előtt minden betegségéről         

tájékoztassa masszőrét. Amennyiben ezt elmulasztja, az esetleges, későbbi        

panaszokért felelősséget nem vállalunk. 

  

TILOS / nem javasolt a masszázskezelés: 

  

● akut gyulladásos betegségeknél (pl. vese-, ér-, csonthártya vagy ízületi         

gyulladás), 

● inak, szalagok és izmok komolyabb sérüléseinél, 

● csontbetegségeknél (pl. csonttuberkulózis), 

● keringési betegségeknél (pl. trombózis), 



● magas vérnyomás, szívbetegség, pacemaker esetében (illetve csak       

szigorúan az orvos kérésére végezhető), 

● láz esetében,  

● kóros értágulatoknál (aneurizma) és súlyos visszér-problémáknál, 

● fokozott vérzékenységi problémánál (pl. folyamatos fogorvosi kezelés       

alatt), 

● menstruációs időszakban illetve terhesség ideje alatt, 

●  tüdő illetve mellhártya heveny megbetegedéseinél (TBC), 

● rákos megbetegedések esetében, kemoterápiás kezelés alatt, 

● cukorbetegség előrehaladott állapotában, 

● fagyás vagy égés után, 

● bőrbetegségekben szenvedőknek (fertőzés, gomba, gyulladás), 

● pszichiátriai betegeknek (epilepszia, skizofrénia), 

● alkohol illetve drog befolyásoltsága alatt, 

● nagymértékben legyengült, idős betegeknél. 

  

Bővebb információért forduljon bizalommal masszőréhez! 
  

A fenti szabályok megtartása az Ön egészségét, kényelmét illetve a szakmai 

felelősséget szolgálják. 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 

  

  

  

  

  

Alulírott  (vendég neve), a fenti     

tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 

  

  

  

Dátum:   

  

  

  

 
 


