
Ponuka 

športová masáž 

*  klasická  *  relaxačná  *  medová detoxikačná  *  lymfodrenážna manuálna  *  anticelulitídna  * 

*  lávovými kameňmi  *  bankovanie  *  reflexná chodidiel so zameraním na vnútorné orgány  * 

kineziotaping 
 

 komplexná celotelová 120 min 
 (dolné končatiny, chodidlá, sedacie svaly, chrbát, plecia, šija, ruky, horné končatiny, brucho, hrudník, hlava, tvár) 

 celotelová 90 min 
 (dolné končatiny, chodidlá, sedacie svaly, chrbát, plecia, šija, ruky, horné končatiny, brucho, hrudník) 

 lokálna min. 45 min 

 medová detoxikačná min. 30 min 

 lymfodrenážna celotelová 90-120 min 
 (hlava, šija, plecia, chrbát, sedacie svaly, dolné končatiny, chodidlá, brucho, hrudník, horné končatiny, ruky) 

 anticelulitídna min. 60 min 

 bankovanie min. 45 min 

 reflexná min. 45 min 
 

Cena masáže * 
sa odvíja od dĺžky trvania masáže v minútach 

 

 30 minút 19,- € 

 45 minút 24,- € 

 60 minút 28,- € 

 70 minút 33,- € 

 80 minút 38,- € 

 90 minút 43,- € 

 100 minút 48,- € 

 110 minút 53,- € 

 120 minút 58,- € 

* pre členov Odborového zväzu polície SR platí zľava 20%, podmienkou je preukázanie sa preukazom člena Odborového zväzu polície SR. 

 

0910 138 
Moldavská cesta 6 Košice 

facebook:  Váš masér 
instagram:  @vasmaser 

vas.maser.kosice@gmail.com 

RomanB 

Ing. Roman Bubelíni – ROMBUB * Karpatská 2 Košice 04001 * IČO: 46966528 

Volám sa Roman a som Váš masér, ktorý je pripravený Vám poskytnúť pomoc zbaviť sa stresu, únavy a možno 

aj bolesti, ktoré nám prináša hektický životný štýl, ktorého sme priami aktéri. 

Sám som ukončil štúdium na Technickej univerzite v Košiciach a pôsobil som v oblasti výroby, obchodu a 

logistiky a poznal som všetky prejavy súčasného životného štýlu. Jedným zo spôsobov ako sa zbaviť stresu, únavy, 

ale aj bolesti, je aj starostlivosť o svoje telo, ktoré je našim sprievodcom po celý život; iné mať nebudeme, ani 

nedostaneme. Pri dnešnom uponáhľanom spôsobe života je potrebné aktívne relaxovať, oddychovať a súčasťou 

toho je aj MASÁŽ. 

Som absolventom masérskej školy Remas Piešťany. V rámci rozširovania svojich masérskych zručností som 

postupne absolvoval aj ďalšie vzdelávacie kurzy, ktorými som rozšíril svoje portfólio služieb, aby sa moji klienti cítili 

príjemne a pohodlne, a aby odo mňa odchádzali uvoľnení a spokojní. 

Môj salón, ktorý som vybudoval s láskou a nadšením má príjemnú, pokojnú atmosféru ako stvorenú pre ten 

správny a naozajstný relax. Je tu úplné vybavenie potrebné pre klientov – šatňa a toaleta včítane sprchy. 

Srdečne Vás pozývam do svojho masérskeho salóna. Ste vítaní. 

Mojim krédom je: „Ži a užívaj si svoj život v pohode, radosti a zdraví.“ 


