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assage helpt je weer contact te 
maken met je lichaam, te leren 
luisteren naar wat je lichaam je zegt  

en zo het leven met al zijn spanningen beter  
aan te kunnen

Traditionele Thaise massage en 
ontspannende massage in een 
warme en huiselijke omgeving 
voor dames en heren

massage@BaanButsayamat.be

Baan Butsayamat
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Prijslijst (€)

assage Behandelingen

Een kruidenstempelmassage bestaat uit 
het stempelen van de huid met de Thaise 
kruidenbuiltjes, gevolgd door een weldadige 
massage met warme olie. Een heerlijke, 
ontspannende massage die uwt niet alleen vrij 
maakt van stress maar is tevens reinigend, werkt 
ontstekingsremmend, activeert de  
stofwisseling, bevordert de spijsvertering en 
versterkt het immuunsysteem.

Kruidenstempelmassage

Traditionele Thaise massage

*duo massage is massage voor koppels gelijktijdig in 
dezelfde ruimte

Lichaamsmassage  

Voetmassage Reflexologie  

Traditionele Thaise massage  

Lichaamsmassage met aroma olie  

Hotstonemassage  

Kruidenstempelmassage

(minuten) 30 60 90
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Lichaamsmassage 

TraditioneleThaise massage  

Voetmassage Reflexologie 

Kruidenstempelmassage  

Hotstonemassage  

Duomassage
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(minuten) 30 60 90(minuten) 30 60 90

Traditionele Thaise massage * 

Lichaamsmassage * 

Lichaamsmassage met aroma olie * 

Hotstonemassage * 

Kruidenstempelmassage *

55

55

60

-

-

100

100

110

115

115

150

150

160

165

165

uo Massage

adeaubon

Massage is één van de heerlijkste geschenken.   
U maakt er altijd iemand blij mee.

Een traditionele Thaise massage is een van ’s werelds 
oudste geneesmethoden. Deze vorm is 2500 jaar 
oud en is van oorsprong Indiaas. Boeddhistische 
monniken brachten de massagevorm naar Thailand. 
  Thaise massage bestaat uit een op elkaar afgestemde 
en zeer doeltreffende combinatie van yoga, massage, 
mindfulness en acupressuur. U wordt door de masseur 
in aan de yoga ontleende strekkingen bewogen en 
tegelijkertijd gemasseerd. Vanuit volledige  aanwezigheid 
en afstemming.

Hotstone massage draagt 
bij aan het zelfherstel 
van het lichaam, 
voert afvalstoffen af, 
stimuleert de organen 
en brengt het lichaam 
weer in balans. 

 
Een massage van de voeten       
en onderbenen waarbij  
het natuurlijk genezingsproces en de 
energiedoorstroming van het lichaam wordt geactiveerd. 
Deze massage brengt het lichaam tot rust en voorziet 
de delen die door stress uit balans zijn geraakt van 
voldoende bloed en energie.

Hotstonemassage  

Voetmassage Reflexologie

Lichaamsmassage

Duomassage

(minuten) 30 60 90

135

245

245

440

360

675

beurtenkaart
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