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PREDSTAVITEV

STUDIO OM spoštuje uradno medicino in obiskovalcev na noben način ne odvrača od uradnega 
medicinskega zdravljenja, temveč ga kvečjemu podpira. Svetovanja in storitve pri meni nikakor 
ne nadomestijo obiska pri zdravniku. Izkušnje in znanje, ki sem ga pridobila, je deljeno z 
namenom izboljšanja kvalitete življenja. V primeru dvoma ali je svetovanje in storitev primerno 
za vas (če ste v kakršnemkoli procesu zdravljenja) svetujem, da se pred tem posvetujete s 
svojim zdravnikom ali terapevtom. Prav tako si pridržujem pravico do zavrnitve stranke, če bi 
po moji osebni presoji videla, da moja storitev ali svetovanje ne bi bila v najvišje dobro stranke. 
S prijavo in udeležbo na moje storitve in svetovanje se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji in 
v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo.

Opozorilo:
Zaradi zagotavljanja kakovosti storitev, se med izvajanjem storitev žal ne morem javiti na 
telefon. Takoj, ko bom prosta bom odgovorila na klic ali sporočilo.

Hvala za razumevanje!



DOLOČBE

DELOVNI ČAS
Od ponedeljka do petka po dogovoru s strankami. Ob sobotah izjemoma po dogovoru. 

NAROČANJE
Naročila sprejemam na telefonski številki 068 930 010. Zaradi zagotavljanja kakovosti storitev, se med delom ne 
oglašam na telefon. Zato, vkolikor se ne oglasim, vrnem klic kakor hitro bo mogoče.

ODPOVEDI
V primeru odpovedi rezervacije storitve, me lepo prosim obvestite takoj, ko je možno, zaželeno je vsaj 3 ure pred 
načrtovanim terminom.
Z veseljem vam bom rezervirala nov termin!

POPUSTI
Če želite poceniti svojo masažo, lahko zakupite kakšnega od ponujenih paketov in nekaj prihranite.

DARILNI BONI
Masaža je izvirno in vedno dobrodošlo darilo. Primerno je za vsakogar, tako za vaše bližnje, kot tudi poslovne 
partnerje. Nedvomno boste s tem darilom prejemniku zelo polepšali dan.
Z darilnim bonom lahko seveda podarite katerokoli storitev iz naše ponudbe. Podarite lahko tudi darilni bon s 
poljubno vrednostjo, prejemnik darila pa bo bon unovčil po svoji izbiri.

PLAČILO
Plačilo je možno z gotovino ali s plačilnimi karticami Eurocard, Visa, Maestro in Karanta. 



Olja in kreme

Uporabljam izključno  izdelke (olja in kreme naravnega izvora), ker zaupam v moč narave. 
Uporabljam slovensko blagovno znamko naravnih kozmetičnih proizvodov AROMA HERBAL. 
Gre za profesionalne masažne izdelke, ki so primerna za vse vrste masaž in nego telesa z 
izredno prijetnimi, zdravilnimi in sproščujočimi vonji in učinkovinami naravnih eteričnih olj. 

Masažna olja so kombinacije različnih naravnih rastlinskih olj z dodanimi 100% naravnimi 
eteričnimi olji različnih kombinacij in koncentracij za želen učinek. 

Vemo, da masažno olje ni samo medij za masiranje in da ima olje veliko večji pomen. Rastlinska 
olja imajo koncentrirane hranljive sestavine, ki so življenjsko potrebne za nas in našo zdravo 
kožo. 
Rastlinska olja vsebujejo vitamine, proteine in minerale ter so zelo učinkovita za vlaženje kože, 
vsebujejo pa tudi mnogo hranilnih snovi, ki jih koža potrebuje, da ostane gladka in prožna. 

Dobro masažno olje je olje, ki neguje kožo, ji vrača vlago, elastičnost in mehkobo.
Vsa olja so 100% naravna brez gensko spremenjenih organizmov (kot je lahko olje soje) in 
pridelana na naravni način, so brez parafina, mineralnih olj, sintetičnih parfumskih olj in umetnih 
konzervansov.



OPISI MASAŽ in ostalih storitev

»KLASIČNA« masaža hrbta 
z Aroma Herbal oljem »BACK RUB« z eteričnim oljem Ylang-Ylang-a, Ingverja in Črnega popra.
Traja 30 minut.

»INTENZIVNA« klasična masaža hrbta
v kombinaciji s silikonsko ventuzo z Aroma Herbal oljem »BACK RUB« z eteričnim oljem Ylang-Ylang-a, 
Ingverja in Črnega popra.
Traja 40 min.

»MAGNEZIJA« 
Klasična masaža hrbta z dodatkom Magnezijevega olja.
Traja 30 minut.



»KLASIČNA« masaža telesa 
z vrhunskim Aroma Herbal Sezamovim oljem:
• hrbet, noge, stopala - traja 60 minut,
• obraz-lasišče, hrbet, roke, trebuh, noge, stopala - traja 100 minut.
Masaža celega telesa, kjer gre za sistematično obliko masiranja, ki izboljšuje zdravje, saj 
praktično zajema vsa tkiva. Takšna masaža ne vpliva samo na izboljšanje prekrvavitve tkiv, 
ampak posredno zelo ugodno vpliva na živčevje, predvsem na vegetativni živčni sistem. Učinki 
masaže so telesne in duševne narave. 
Z masažo izboljšujemo splošno počutje, vplivamo na kožo (odstranitev površinskih, mrtvih 
slojev in lusk, pa tudi izločkov znojnih in lojnih žlez), skeletne mišice (odstranitev mišičnih 
zatrdlin), krvni obtok (znižanje utripa in krvnega tlaka), sklepe ter obsklepne mišice (ohranja 
prožne in gibljive), podkožno maščobno tkivo, živčni sistem in na duševno počutje. 



OPISI MASAŽ in ostalih storitev

»SPROŠČUJOČA MASAŽA TELESA« 
s posebnim Aroma Herbal oljem za sprostitev z eteričnim oljem Melise, Benzoina in Pimenta ali s posebnim 
toplim Aroma Herbal oljem proti bolečim mišicam, za lajšanje revmatičnih težav ipd…z eteričnim oljem 
Kadilne Bosvelije, Evkalipta in Rožmarina 
(uvod s Tibetanski zvončki, hrbet, roke, noge, stopala). 
Traja 80 minut.

»ZELIŠČNE SANJE« masaža 
z vrhunskim Aroma Herbal oljem - sezamovo in riževo olje z dodatkom eteričnih olj Limonske trave, 
Koromača, Ingverja in Cimeta (poudarek na hrbtu, vratu, dekolteju in rokah). 
Traja 60 minut.

»ŠENTJANŽ« masaža
z vrhunskim Aroma Herbal Šentjanževim oljem - odlično olje pri lajšanju revmatičnih težav in bolečih 
mišicah in sklepih ter za pomirjanje in zaščito vnete kože (poudarek na hrbtu, vratu, dekolteju in rokah). 
Traja 60 minut.



»MASAŽA GLAVE« 
masaža z vrhunskim Aroma Herbal oljem Grozdnih pešk ali z Relaxing oljem z eteričnimi olji 
Ylan-ylang-a, Melise, Sivke in Geranije (lasišče, vrat, dekolte, obraz). 
Traja 40 minut.

»SPROSTITVENA MASAŽA STOPAL« 
masaža z vrhunskim Aroma Herbal »Immune Booster« oljem za krepitev imunskega sistema z 
eteričnim oljem Cimeta, Pomaranče, Nageljnovih žbic in Evkalipta 
(uvod s Tibetanskimi zvončki, masaža stopal). 
Traja 25 minut.



»ANTICELULITNA MASAŽA« 
masaža kot kombinacija s silikonsko ventuzo + ročna drenaža in masaža z valjem z vrhunskim Aroma 
Herbal oljem z eteričnim oljem Brina, Grenivke in Pomaranče (trebuh, noge, zadnjica). 
Traja 70 minut.

Anticelulitna ročna masaža je ena izmed boljših in uspešnih masaž, ki lahko z rednim izvajanjem vidno 
zmanjša celulit. 
Z anticelulitno ročno masažo izvajamo masažo podkožja, delujemo na maščevje in celulit, ki je patološka 
degenerativna sprememba podkožnega maščobnega tkiva. 
Ročna anticelulitna masaža gladi tkivo, izboljša in pospeši krvni obtok, aktivira limfni obtok in tako 
pospeši izločanje odpadnih snovi iz telesa, povečuje celični metabolizem.
Ročno anticelulitno masažo kombiniramo z vakuumsko masažo z ventuzami. 
Ventuze so masažni pripomočki, ki so sestavljeni iz medicinskega silikona in se uporabljajo za oblikovanje 
telesa, zmanjševanje obsega in celulita. Izboljšujejo limfni obtok, funkcijo tkiv, uspešno zmanjšujejo 
edeme in pospešujejo izločanje znoja in loja iz žlez.

OPISI MASAŽ in ostalih storitev



»MADEROTERAPIJA« 
vsestranska masaža z različnimi valji iz kuhane bukovine - primerna kot anticelulitična, drenažna, 
razstrupljevalna masaža in kot športno/ogrevalna ali regenerativna masaža z vrhunskim Aroma 
Herbal oljem z eteričnim oljem Brina, Grenivke in Pomaranče (trebuh, noge, zadnjica).
Traja 60 minut.

Maderoterapija je masaža z lesenimi valjčki iz kuhane bukve in je 100°% naravna metoda. 
Izvira iz besede »madera«, kar v španščini pomeni les. Terapija z lesom ima starodavno poreklo 
v vzhodnih kulturah, kjer se leseni pripomočki uporabljajo pri izvajanju masaže. 
Je posebna tehnika kolumbijske masaže, namenjena preoblikovanju telesa, odpravi celulita in 
toksinov v telesu, hkrati pa je tudi zelo koristna za športnike in vse ki jih pestijo bolečine v hrbtu 
ali katerem koli drugem delu telesa. 
Z masažo in prilagojenim pritiskom z valjčki odlično vplivamo na razbijanje celulita in izboljšamo 
videz kože. Pomagamo osebam, katerim zaradi dolgotrajnega stanja ali sedenja, zastaja limfa 
v telesu in povzroča človeku bolečine. 
Razbijamo maščobne celice, ki so se prepletle v skupke in dreniramo tkiva. Posledično se 
zmanjšuje pritisk na krvne in limfne tokove, ki postanejo bolj prehodni. Rezultat je povečan 
dotok kisika in hranljivih snovi v celice tkiv, zaradi česa se videz tkiva izboljša. 
Tudi mlečno kislino odpravljamo, ki se nabere po športnih aktivnostih v mišicah, kar posledično 
stranki omogoči hitrejše izboljšanje počutja. 
Terapija z lesenimi valjčki spodbuja tudi delovanje organov, kroženje krvi in limfe, sprošča um 
in telo.



»MADEROTERAPIJA« + »BODYWRAPPING«
vsestranska masaža z različnimi valji iz kuhane bukovine-primerna kot anticelulitična, drenažna, 
razstrupljevalna masaža in kot športno/ogrevalna ali regenerativna masaža z vrhunskim Aroma 
Herbal oljem z eteričnim oljem Brina, Grenivke in Pomaranče …
Po masaži sledi nanos anticelulitičnega gela proti celulitu z eteričnim oljem Cimeta, Rdeče 
pomaranče, Kave, Aloe Vere in Morskih alg in povijanje s folijo ter počitek  na masažni mizi z 
grelno podlogo s toplotnim učinkom.
(trebuh, noge, zadnjica)
Traja 90 minut.

»BODYWRAPPING« 
nanos in mini masaža z anticelulitičnim gelom + povijanje s folijo + počivanje na masažni mizi 
z grelno podlogo s toplotnim učinkom.
(trebuh, noge, zadnjica)
Traja 30 minut.

OPISI MASAŽ in ostalih storitev



»MADEROTERAPIJA OBRAZA« 
Poseben wellness ritual in masaža s posebnimi valjčki iz orehovine in nerjavečega jekla v 
kombinaciji z mini silikonskimi ventuzami in ročno masažo obraza, vratu in lasišča.  
Začne se s čiščenjem obraza, sledi masaža obraza s posebnim Aroma Herbal oljem iz Grozdnih 
pešk ali Sezama, ki ne maši por in je primerno tudi za problematično in aknasto kožo, pri 
kateri se uporabljajo akupresurne tehnike, tehnike indijske masaže glave in lasišča ter drenaža 
obraza …
Za konec se nanese še »Anti-age Biocellulose maska«, primerna za vse tipe kož, saj na koži 
naredi ščit, varuje pred zunanjimi vplivi, hkrati pa nahrani s sestavinami, ki dajejo občutek 
pomlajene kože. Koža postane napeta in mladostna.
(Obraz, vrat, dekolte in lasišče)
Traja 60 minut.



OPISI MASAŽ in ostalih storitev

MOKSANJE Z MOXA palčko
Moxa tretma predstavlja pomemben del tradicionalne kitajske medicine, ki s pomočjo sežiganja zeliščne 
palčke-moxe olajša in pospeši zdravljenje.
Osnovni namen moxa tretmana je odpravljanje deficita (pomanjkanja) energije »yang« v telesu. Energija 
»yang« vpliva na gibanje in toploto telesa. Njeno pomanjkanje se kaže kot občutek mraza v rokah in 
nogah.
Z vročo moksa palčko krožimo nad določenim delom telesa in tam kjer se pojavi hlad, ostanemo dlje časa 
dokler se predel ne segreje. S tem stimuliramo točke, ki so potrebne za zdravljenje. Moksa s pomočjo 
zelišč posrka iz telesa hlad in vlago v telo pa vnese toploto. Tako se organi prekrvavijo in ogrejejo, 
razsluzijo, razvlažijo in sproži se proces samozdravljenja. Tako organi prejmejo dovolj kisika, postanejo 
močnejši, kar pa je ključnega pomena za delovanje le teh.
Tako se 12 poglavitnih meridianov odpre, greje, energija se uravnoteži, hlad, vlaga in toksini zapustijo 
telo. Telo se razsluzuje in s tem se dviguje imunski sistem in krepi se splošno psiho-fizično zdravje.
Pravijo ji tudi zelišče, ki odpravlja 100 bolezni, saj ob vstopu v telo odpre meridiane in tako zdravi.
MOKSA tretma je odličen v kombinaciji z masažo hrbta ali telesa, saj oba tretmana odlično vplivata na 
človekovo počutje, tako na fizičnem kot na energetskem nivoju.
(Uvod 10 min. pogovora, 20 min. moksanja)



Z moksa terapijo si lahko pomagamo pri naslednjih težavah:
• zasluzenost telesa,
• krepitev imunskega sistema,
• težave s sinusi,
• težave z dihali (vnetja, kašelj, astma, alergije),
• menstrualni krči,
• hormonske težave,
• ciste na jajčnikih,
• neredne menstruacije,
• vnetje mehurja,
• pomoč pri zdravljenju neplodnosti,
• prehladi,
• slaba koncentracija,
• težave z nespečnostjo,
• psihične bolezni (depresija, tesnoba),
• pri bolečinah sklepov, revme, artritisa.



OPISI MASAŽ in ostalih storitev

IBX tretma za učvrstitev nohtov 
IBX je naravni učvrstitveni sistem, namenjen zaščiti nohtov pod katerimi koli permanentnimi 
laki. Deluje v notranjosti nohta, ne pa na površini, kot ostali izdelki za nego nohtov. Nanese 
se na površino nohta, penetrira s toploto in “zapeče” (z LED lučko) v notranjosti nohta, kar 
povzroči učvrstitev od znotraj! IBX ustvari zaščitni ščit za nohte, ki ga nikoli ne odstranimo. 
Lahko popravi številne poškodbe na nohtih in ohranja nohte v zdravi kondiciji.
IBX je revolucionaren NOV in inovativen utrjevalec naravnih nohtov. IBX se nanaša na površino 
nohta, vendar po končanem tretmaju ni nič vidno na nohtu; deloval bo v notranjosti nohta 
kot permanentni dodatek nohtu! Lahko se uporablja pod katerimi koli permanentnimi laki za 
zaščito naravnih nohtov, je pa prav tako odličen za pomoč naravnim nohtom, da zrastejo dolgi. 
IBX je narejen tako, da pronica v zgornje plasti nohta.
IBX je idealna nega za nohte:
• za vse uporabnice permanentnega laka,
• za nohte, ki so mehki in krhki,
• za medicinske sestre, natakarice, frizerje in vse, ki imajo roke veliko pod vodo.

Permanentno lakiranje 
Možnosti:
• permanentno lakiranje (Indigo gel laki)
• odstranitev gel laka z mini suho manikuro
• odstranitev gel laka s permanentnim lakiranjem

(Indigo gel laki)
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Vljudno vabljeni v Studio OM, kjer se vam ustavi čas!


