
Kontormassasje

Massasje på arbeidsplasser i stol.

Mellom 25% og 50% av alle muskel- 
og skjelettlidelser kan relateres til psykiske
og fysiske forhold på arbeidsplassen. 
Eksempler på psykiske faktorer er mono-
tont arbeid, negativt stress og manglende
medbestemmelse og sosial støtte på job-
ben.
Blant de fysiske faktorene kan nevnes ved-
varende muskelbelastninger, arbeid over
skulderhøyde, kraftfull håndbruk, samt en-
sidig gjentagende arbeid.
Vi kommer til arbeidsplassen.
- De ansatte sitter fullt påkledd i en 

spesiell massasjestol og blir massert 
i 15-20 min. Da brukes ikke massas-
jeoljer.

- Nakke, skuldre, rygg og armer blir 
behandlet.

- Behandlingen tar kort tid, men er 
allikevel effektiv og deilig.

- Invester i helsen til de ansatte og
unngå sykefravær.

Bedriftsavtaler: Kontormassasje, ta kontakt
for mer info

Adresse: 
Quality Straand Hotel, Vrådal
Tlf.: 35069000 / 94819988
E-post: albies.weide@hotmail.com
www.albies.no 
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VELKOMMEN TIL EN GOD
OG AVSLAPPENDE BEHANDl-
LING HOS ALBIES VELVÆRE!

Massasje er godt for kropp og sjel.
Albies Velvære gir deg massasje av høy
kvalitet.
Albies Velvære, et sted for effektiv
massasje.

Massasje er effektiv behandling for
muskelsmerter og muskelspenninger.
Massasje øker blodsirkulasjonen og
bringer ny næring til musklene.
Massasje stimulerer også hud og hor-
moner.
Massasje reduserer stress og fjerner
muskelsmerter.

Massasje gir deg bedre Velvære.

Massasje:
• Hot-stonemassasje
• Sportsmassasje
• Relaxmassasje
• Aromamassasje
• Kontormassasje



Sport massasje

Sportsmassasje, kalt idrettsmassasje, 
kombinerer klassisk massasje og 
dypvevsmassasje.
Avhengig av idrettsutøverens konkur-
ranse- og treningssituasjon, velges trykk,
tempo og varighet for behandlingen.
Før en konkurranse brukes massasje til 
å øke sirkulasjonen og til å ”tenne” 
nervesystemet.

Priser:
Rygg eller ben    30 minutter nok 400,-
Hele kroppen 60 minutter nok 600,-

Relaxmassasje

Avslappingsmassasje løser opp fysiske og
mentale spenninger og gir deg en dyp 
følelse av ro og tilstedeværelse.
En perfekt massasje for deg med en stres-
set hverdag. Du masseres med en varm
avslappende eterisk olje over hele krop-
pen. Behandlingen myker opp spente 
muskler.

En balanserende og nedstressende 
behandling for deg som vil forebygge 
og lindre stress.

Priser:
Rygg og nakke  30 minutter nok 400,-
Hele kroppen 60 minutter nok 600,-

Aroma massasje

Aromamassasje består av en kombinasjon
av eterisk olje og Relaxmassasje. 
Oljene kommer fra planter og trær som
kan forebygge, lindre og helbrede dine
helseproblemer. Aromamassasje er kjent
for å være en behagelig, avslappende og
regenererende behandlingsform.

Oljene virker både fysisk og psykisk. Gjen-
nom massasje med eteriske oljer, får man
virkning av begge deler samtidig. Massas-
jen virker både helbredende og forebyg-
gende.
Blod- og lymfesirkulasjonen blir bedre,
blodtrykket synker, spenninger reduseres
og antall stresshormoner synker, for å
nevne noe.

Gi deg hen til en aromatisk opplevelse.
Denne massasjen er myk og harmonisk og
vi bruker eteriske oljer tilpasset ditt behov.
Resultatet er en herlig følelse av velvære.

Aroma-de-Luxe
Aromamassasje med varme lavasteiner på
ryggen bringer deg inn en dyp avspen-
ning.
Varmen fra steinene gjør dette til en ekstra
dyp massasje, og de sorte lavasteinene har
en helende effekt.
Massasjen er en unik nytelse og velvære-
opplevelse.

Priser:
Rygg og nakke 30 minutter nok 450,-
Hele kroppen 60 minutter nok 700,-
De luxe 80 minutter nok 900,-

Hot-stonemassasje

En fantastisk massasje med varme 
lavasteiner.
Steiner jobber dypere i muskulaturen 
enn vanlig massasje og bringer balanse 
i kroppen.

De varme steinene gir en følelse av at dine
muskler langsomt smelter ved kontakten
og trykk av varme hender. Den dype
avspenningen er ideell til motvirking av de
negative virkninger etter langvarig fysisk
og psykisk stress. Den muliggjør en meget
dyp og smertefri massasje særlig på områ-
der med spenninger eller skader.

Har du først blitt massert med varme 
lavasteiner, vil du alltid ønske deg den 
muligheten igjen.

Priser:
Rygg og ben 60 minutter nok    900,-
Hele kroppen 90 minutter nok 1.200,-


