
                   TIETOJA HOIDOISTA 

 

KLASSISTA HIERONTAA LÄMPÖHOIDOLLA 
Perinteistä hierontaa joko kokovartalo- taikka puolihierontana jossa aloitetaan lihaksien lämmittely lämpötyynyillä. 
Hieronnoissa huomioidaan myös kädet, kasvot, pää ja pakarat. Hierontaan sisällytetään venytyksiä ja itsehoito-
ohjeita. Hierontojen pituus vaihtelee 45 – 90 min. 

URHEILUHIERONTA 
Urheiluhieronta on klassisen hieronnan soveltamista urheilijoiden tarpeisiin. Urheiluhieronta ei ulkoisesti eroa 
klassisesta hieronnasta, mutta urheiluhierontaa antavalta hierojalta edellytetään laajempaa ymmärrystä urheilun 
aiheuttamien harjoitteiden ja rasitusten vaikutuksesta kehoon. 
Urheiluhieronta sopii kaikille tavoitteena rentoutuminen, tai jonkun yksittäisen kipualueen helpotus. 

KUUMAKIVIHIERONTA 
Hot Stones on yli 5000 vuotta vanha hoitomuoto. Kuumakivihieronta on erittäin syvärentouttavaa. Lämmöllä ja 
kosketuksella yhdessä niillä on endorfiineja vapauttava vaikutus. Hoito edistää aineenvaihduntaa, verenkiertoa ja 
lymfakiertoa, sekä helpottaa lihasjännityksiä. Saatavilla eripituisia hoitoja 90 - 30 minuuttia: 

IMUKUPPIHIERONTA 
Hieronnassa käytetään kiinalaisia kumikuppeja. Hieronta tapahtuu imukuppeja käyttäen erilaisilla vetoliikkeillä ja 
ravistuksilla käyttäen liukasteena hieronta öljyjä/vaseliinia. Hyviä tuloksia saadaan turvotuksiin ja kipeisiin lihaksiin. 
Imulla vaikutetaan nestekiertoon ja kosmeettisen SELLUUTTIIN. Rentouttava. Kesto n.1h. 

VYÖHYKETERAPIA 
Hoidossa keskitytään jalkateriin, joista hoidetaan ihmisen koko kehoa painamalla jalkojen vyöhykepisteitä. 
Vyöhyketerapia on rentouttava ja samalla ongelmia, sekä epätasapainotiloja vahvasti hoitava. Se on myös 
ennaltaehkäisevä, terveyttä ylläpitävä, miellyttävä ja rentouttava tapa hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Se perustuu 
ennen kaikkea hermostoon ja sen kautta tapahtuvaan viestintään. Kesto n.60 min. 

KORVAKYNTTILÄHOITO 
Korvakynttilähoito on lempeä luonnonmukainen hoitomuoto, joka on tunnettu jo vuosisatoja. 
Korvakynttilähoito poistaa korvista vahaa, auttaa korvien soimiseen, poski- ja nenäontelovaivoihin, allergiseen 
nuhaan, päänsärkyyn ja migreeniin. Hoito on miellyttävä ja lempeä kokemus. Kesto n.30 min. 

AROMATERAPIAHIERONTA 
Aromaterapia on haihtuviin eli eteerisiin öljyihin perustuva terapiamuoto. Aromaterapiahieronnassa eteeriset öljyt 
imeytyvät elimistöön ihon kautta, sekä rentouttaan hajuaistin kautta. Sopii liikarasituksesta ja stressistä johtuvien 
vaivojen ja sairauksien laukaisemiseen lihasjännityksistä, sekä lievittää kipuja. Positiiviset tunteet vahvistuvat 
immuunijärjestelmää. Hoito on lempeä.    Kesto n. 75 min                                     

PSYKOZONE - RENTOUTUSMENETELMÄ    
Psykozone/jalkojen energiahoito on jalkapohjista tapahtuva rentouttava hoito. Hoito laukaisee stressiä, uupumusta 
ja lihasjännitystä. Hoito mahdollistaa rentouttavan olon koko kehon alueella. Muidenkin hoitojen yhteyteen on 
mahdollista lisätä rentoutus.    Kesto n. 30 min 

JÄSENKORJAUS 
Hoito tapahtuu ns. Kaustislaiseen tapaan joka perustuu pehmeisiin nikamien ja nivelin käsittelyyn. 
Hoitoon sisältyy lihasjännityksien poisto hieronnalla käsittelyn aikana 

INTIALAINEN PÄÄHIERONTA 
Intialaisen päähieronnan perinteet ovat vähintään 1000 vuotta vanhoja. Intialainen päähieronta on mahdollisuus 
miellyttävään rauhoittumiseen ja stressin poistoon. Vaikutus ovat myös unihäiriöihin ja päänsärkyyn. Hoito 
suoritetaan asiakkaan istuessa vaatteet päällä. Kesto n.30 min 

KINESIOTEIPPAUS 
Kinesioteippaus mahdollistaa nivelessä täyden liikelaajuuden ja se tukee kehon luonnollisella tavalla.  
Kinesioteippaus eroaa ratkaisevasti perinteisestä (urheilu-) teippauksesta, jossa niveltä pyritään tukemaan ja samalla 
usein myös liikkuvuutta rajoitetaan. Käytetään laajalti erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. 
 


