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Hva er aromaterapi
Aromaterapi er en alternativmedisinsk
terapiform som forsøker å utnytte
plantenes aromatiske eteriske oljer både
på grunn av deres duft og av tilhengernes
påståtte legende egenskaper. At disse oljer
har legende effekter, er ikke bevist vitenskapelig. I NOU 1998:21 er det gjennomført en vurdering av alternativmedisinske
behandlingsformers effekt og bivirkninger.
Om aromaterapi heter det: «Essensielle
oljer har biologiske effekter. Den praktiske
utøvelsen av aromaterapi i Norge er trolig
i all hovedsak bruk av oljene på huden og
gjennom nesen kombinert med massasje.
Effekten som kan oppnås er trolig en
kombinasjon av oljenes spesifikke virkning,
massasjen og luktpåvirkningen. Det foreligger et utilstrekkelig datagrunnlag for en
vurdering av hele denne behandlingspakken.»

Prisliste

Hva er kinesisk medisin

Fra facebook siden vår, under tjenester

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM,
kinesisk: eller, pinyin: Zhongyi respektive
Zhongyaoxue) omfatter en rekke forskjellige tradisjonelle medisinske behandlinger
som har sin opprinnelse i Kina. TKM er
akseptert som en fullverdig del av det
offisielle helsevesen i Kina og i Øst-Asia,
men regnes som alternativ behandling i
det meste av den vestlige verden. TKM
inkluderer behandlinger som bl.a. kinesisk
urtemedisin, akupunktur, kostholdsterapi
og tuina- og shiatsu-massasje. Qi Gong
og Taijiquan er også nært forbundet med
TKM. TKM sies å være utviklet gjennom
flere tusen år, og er basert på omhyggelige
observasjoner av samspillet mellom
naturen; kosmos,
og menneskekroppen. Blant de viktigste,
underliggende teoriene er filosofien om
Yin og yang, og Qi, de fem elementene
(wu xing), kroppens meridiansystem, Zang
Fu, de seks bekreftelsene, fire nivåene
osv. Moderne TKM ble systematisert på
1950-tallet i Folkerepublikken Kina
under Mao Zedong.

Klassisk aromatherapi massasje
1 time
Aromatherapi behandling
skulder og nakke
30 min

800,- kr

500,- kr

Lymfedrenasje behandling
90 min

1.400,- kr

Introduksjon time Psykoaromatherapi

Fra 500,- kr

Fotsoneterapi
45 min

450,- kr

Øreakupunktur
45 min

450,- kr

Soneterapi og Øreakupunktur
50 min

450,- kr

Gravide massasje
1 time

700,- kr

Massasje under fødsel
Baby massasje
45 min

pr. time 500,- kr
600,- kr

