
KARUNA DO LUXURY
SERVEI DE MASSATGES



Relaxació

KARUNA DO LUXURY

QUIROMASSATGE

Massatge general enfocat a relaxar la musculatura de tot el cos alliberant la tensió provocada 
per sobrecàrrega, estrès o esgotament en general. Pot ser molt suau o d’intensitat mitjana.

Suau: 85 € – 60 min | 130 € – 90 min
Mitjana: 90 € – 60 min | 135 € – 90 min

DEEP TISSUE

Massatge intens de línia esportiva, concentrat en alleujar tensió per bastant sobreesforç físic. 
S’apliquen estiraments i la pressió manual és alta.

95 € – 60 min | 155 € – 90 min

MASSATGE PER A EMBARASSADES

Massatge adaptat a dones embarassades. Es treballa especialment la circulació de les cames i la 
musculatura de braços, esquena, cervicals i està centrat en alleujar tensió de cap i cara.

90 € – 60 min



ACUPUNTURA

Tractament amb acupuntura basat en l'acupuntura coreana KOSA i altres sistemes d'acupuntura 
més tradicionals. Treball actiu amb agulles capaç de corregir qualsevol dolor o dificultat física, 
emocional, o mental. Aquest tractament només el realitza un acupuntor qualificat.

85 € - 60 min

Terapèutics
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FISIOTERÀPIA

Massatge centrat en alleujar tensions i/o lesions prèviament diagnosticades. L’enfoc és terapèutic 
i local centrant-se en el problema específic. Les maniobres es basen en l’anatomia i la fisiologia 
muscular i per això només el realitza un fisioterapeuta qualificat.

100 € – 60 min | 140 € – 90 min

OSTEOPATIA

Massatge amb enfoc curatiu d’afeccions musculars, òssies, estructurals o emocionals. Es fa circular 
l’energia a través de la sang, la linfa i els meridians. Aquest tractament només el realitza un 
osteòpata qualificat.

100 € – 60 ‘min | 140 € – 90 min

QUIROPRACTICA

Tractament dels trastorns mecànics de sistema musculoesquelètic i la columna vertebral. Aquest 
tractament només el realitza un quiropràctic qualificat.

Preu per sessió sense duració predeterminada: 130 €
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MASSATGE TAILANDÈS

Massatge amb pases llargues i envoltants, hamacats harmònics, de tocs ferms i profunds, amb 
rotacions i estiraments.

110 € – 60 min | 150 € – 90 min

REFLEXOTERÀPIA

Massatge relaxant i terapèutic, centrat en pressionar els punts reflexes dels peus, els quals  tenen 
connexió amb els òrgans interns de l’organisme, a la mateixa vegada que aplica massatge de 
relaxació recuperant l’estat general de el cos.

80 € – 60 min

MASSATGE CALIFORNIÀ

Massatge propi de l'escola californiana, basat en una barreja de massatge thai, hamacats 
harmònics, espiritual Lomi-Lomi, una base de moviments llargs i envoltants, tocs ferms, segurs i 
profunds, rotacions i estiraments. Molt complet i reequilibrant.

150 € |  90 min

80 € |  90 min

MASSATGE AYURVEDA

Massatge envolvent basat en la filosofia hindú. S’aplica  abundant oli i substàncies aromàtiques.

160 € |  90 min
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Estètics
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DRENATGE LINFÀTIC

Combinació de tècniques drenants i desintoxicants a fi d'aconseguir una millora estètica i un 
efecte de rejoveniment corporal.

85 € – 60 min | 130 € – 90 min 

MASSATGE CRANEO-FACIAL-CERVICAL

Massatge sense productes estètics: desbloqueig intens de la tensió cervical i facial, amb 
pressions al cap i la cara. Estirament de coll. Massatge neurosedant per finalitzar.

60 € – 60 min

Massatge amb tractament estètic: Aplicació de tres productes naturals: netejador i exfoliant 
facial, mascareta i oli amb tensor natural (col·lagen) i finalment el massatge de desbloqueig 
intens de la tensió cervical i facial, amb pressions al cap i la cara. Estirament de coll. Massatge 
neurosedant per finalitzar.

100 € – 60 min | 140 € – 90 min

MASSATGE KOBIDO

Massatge facial japonès que ajuda a rejovenir la cara i reparar el teixit facial, prevenint i reduint 
l’impacte del procés d’envelliment.
Provoca una millora visible a la pell donant-li lluminositat i millorant el to. Elimina i prevé les 
arrugues, redueix les bosses dels ulls i proporciona una gran hidratació a la pell. 

80 €  | 60 min

ACUPUNTURA FACIAL

Tècnica cosmètica natural que mitjançant la inserció d’agulles a la cara s’activa el propi 
col·lagen intern de la pell proporcionant rejoveniment i revitalització.

80 €  |  60 min



Rituals
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RITUAL KARUNA

Combinació de diferents tècniques i estils de massatge: reflexología, quiromassatge, massatge 
tailandès i  craneo-facial. Massatge únic, personalitzat i adaptat a la necessitat de client. Versàtil, 
innovador i creatiu.

180€  |  90 min 
220€  | 120 min

RITUAL DO

Combinació de quiromassatge i reflexología amb acupuntura. Tancament de la sessió amb una 
sessió de teràpia energètica.

230 €  |  140 min

RITUAL LUXURY

Tractament facial amb neteja del cutis amb un tònic, exfoliació de la pell i aplicació d’una 
mascareta natural. Gaudiràs de vint minuts de reflexología podal mentre la mascareta fa efecte. 
Seguidament s’aplicara sobre la pell de la cara agulles d’acupuntura que s’encarregaran de despertar 
el pròpi  col.làgen natural del teu rostre. Per acabar es tonifica la pell amb el Massatge Kobido.

300 € – | 190 min



Altres disciplines
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HATHA VINYASA IOGA

Disciplina suau i dinàmica enfocada a enfortir, tonificar i estirar tot el cos mitjançant postures 
(asanes). Dins de la pràctica s'inclou el treball amb respiració (pranayama) i meditació. Crea 
armonia en les polaritats del cos.

Una persona: 45€ - 60 min | 65€ - 90 min
Dues persones: 80€ - 60 min | 115 – 90 min
Tres persones: 90€ - 60 min | 130€ - 90 min

ASTHANGA VINYASA IOGA

Disciplina intensa, dinàmica i aeròbica que aporta força, estabilitat i flexibilitat. Dins de la 
pràctica s'inclou el treball amb la respiració (pranayama) i meditació.

Una persona: 45€ - 60 min |  65€ - 90 min
Dues persones: 80€ - 60 min | 115 – 90 min
Tres persones: 90€ - 60 min | 130€ - 90 min

CHI-KUNG - Sessió de Tai Chi-Qi Gong.

Desde el plaer de la respiració i el moviment aconseguim despertar i activar tot el cos a través de 
exercicis molt refinats que provenen del art mil.lenari del taoisme chinès, basat en la interacció de 
les energies Yin i Yang (acupuntura) i la manera de moure’s dels seus animals arquetípics.

Individual: 40 € / hora
En grup: 25 € / hora



CONTACTE

www.karunado.com
658.900.459 (Laia Rus)
680.34.70.22 (Francesc Torrent)

PER A MÉS INFORMACIÓ

KARUNA DO LUXURY

Si està interessat en treballar amb nosaltres 
enviï el seu CV a: la.rus.zen@gmail.com




