


Zakres naszych usług
Głównym  zakresem  naszej  aktywności  jest  wykonywanie  masaży  leczniczych,
relaksacyjnych i rehabilitacji dziecięcej.

Udogodnienia
Gabinet jest zlokalizowany na parterze z wejściem bezpośrednio od ulicy, bez klatki
schodowej, bez schodów i barier architektonicznych. Przed gabinetem dostępny jest
bezpłatny parking, a samochodem można podjechać pod sam gabinet. Do Państwa
dyspozycji jest nasz ogródek ze stolikiem i meblami ogrodowymi.
Nasz  gabinet  jest  dostosowany  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Łazienka
w gabinecie jest duża, przestronna i dodatkowo wyposażona w płytki antypoślizgowe
i  kabinę  prysznicową,  z  której  mogą  również  skorzystać  nasi  klienci.  Przejścia
w gabinecie są szerokie, bez progów i innych barier architektonicznych.

Wyposażenie gabinetu
Nasze łóżka do masażu wyposażone są w elektryczną regulację wysokości, co bardzo
ułatwia  klientom  bezpieczne  i  wygodne  wejście  i  zejście  z  łóżka.  Pozwala  to
optymalnie  ustawić  wysokość  łóżka,  aby  masaż  był  jak  najbardziej  komfortowy,
efektywny  i  skuteczny  dla  klienta.  Wykonując  zabiegi  masażyści  nie  muszą
dodatkowo  się  schylać  i  całą  swoją  energię  mogą  przeznaczyć  na  wykonywanie
skutecznego masażu.

Nasze kwalifikacje
Wysokiej  jakości  sprzęt  jest  tylko dodatkiem, gdyż najważniejsze są  umiejętności
i  doświadczenie.  Niewidomi  i  niedowidzący  masażyści  mają  niezwykłe  czucie
w  palcach.  Szczególne  predyspozycje  osób  z  dysfunkcją  wzroku  potwierdza
najlepsza  szkoła  masażu  w  Krakowie,  która  specjalizuje  się  w  edukacji  właśnie
niewidomych  masażystów.  Osoby  ze  schorzeniami  wzroku  zdobyły  uznanie  jako
najlepsi masażyści, gdyż ograniczenie jednego ze zmysłów powoduje, że pozostałe,
w tym zmysł dotyku, są szczególnie rozwinięte.
Nie tylko to szczególne „czucie” jest ważne przy wykonywaniu masaży, ważna jest
również  posiadana  wiedza.  Wszystkie  osoby,  które  wykonują  masaże  w  naszym
gabinecie,  mają  ukończone  kierunkowe  szkoły  i  uzyskane  tytuły  techników
masażystów  oraz  doświadczenie  zawodowe  jako  masażyści,  zdobyte
w przychodniach i klubach sportowych. W naszym gabinecie posiadamy dyplomy
i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje masażystów. 

Nasz sposób na masaż
Naszym założeniem jest, aby masaże były wykonywane starannie i bez pośpiechu,
aby  miały  swój  efekt  leczniczy  i  relaksacyjny.  Zależy  nam  na  indywidualnym
podejściu do każdego klienta i pełnym zaangażowaniu w pracę. Z tego powodu każdy
z nas pracuje maksymalnie 6 godzin dziennie, aby dla każdego klienta być w pełni sił
i zaangażowania.
Masaże  umawiamy  w dogodnych  dla  naszych  klientów terminach.  Ilość  masaży,
ich czas trwania oraz intensywność ustalamy indywidualnie z każdym klientem.



Aranżacja przestrzeni
Poza  wysokiej  jakości  sprzętem,  wykwalifikowanym  zespołem  dołożyliśmy
wszelkich starań aby przestrzeń, gdzie Państwa rehabilitujemy, była jak najbardziej
przyjemna i  czas spędzony na masażu odbywał się  w przytulnym, uspakajającym
i relaksującym wnętrzu. Zależy nam na tym, aby miła atmosfera i miejsce pozwoliły
się Państwu odprężyć oraz oderwać od problemów dnia codziennego.
W  okresie  letnim,  oczekując  na  masaż,  mogą  Państwo  dodatkowo  wypocząć
w naszym ogródku.

Nasza oferta
Dzięki  wsparciu  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Zawodowej  Osób
Niepełnosprawnych, od którego otrzymujemy refundacje, mogą Państwo skorzystać
z  masaży  wykonywanych  przez  wykwalifikowanych  pracowników  na  wysokiej
jakości sprzęcie w preferencyjnych cenach. Zapewniamy indywidualne podejście do
każdego klienta. 
Korzystając z naszych usług, otrzymują Państwo masaż wysokiej jakości i wspierają
naszą rehabilitację zawodową. Nasza praca jest naszą pasją.
Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  naszą  ofertą  i  gabinetem  na  naszej  stronie
www.masazvenezia.pl

http://www.masazvenezia.pl/


Funkcjonowanie w czasie zagrożenia epidemicznego
Wejście do gabinetu jest bezpośrednio od ulicy, nie przechodzą Państwo przez klatkę
schodową, nie pokonują schodów i nie narażają się na kontakt z innymi pacjentami
jak jest zazwyczaj w przychodniach.
Przed  gabinetem  dostępny  jest  bezpłatny  parking  i  nasz  ogródek,  gdzie  można
zaczekać na masaż.

Z  uwagi  na  zagrożenie  epidemiczne  wprowadziliśmy  dodatkowe  zabezpieczenia
i prosimy o przestrzeganie ich:

• osoba, która przychodzi na masaż, dezynfekuje przy wejściu ręce,
• osoba, która przychodzi na masaż ma bezdotykowo mierzoną temperaturę,
• nie obsługujemy osób, które mają gorączkę, objawy przeziębienia, katar, itp.
• nie obsługujemy osób, które w przeciągu 14 dni wróciły z zagranicy,
• nie obsługujemy osób, które są w trakcie kwarantanny,
• nasi  masażyści  pracują  w  maseczkach  i  na  życzenie  klientów  również

w rękawiczkach,
• pomieszczenie po każdym masażu jest wietrzone,
• łóżka do masażu, klamki i biurka są dezynfekowane każdorazowo po wizycie

klienta,
• przed  wejściem do pomieszczenia,  gdzie  wykonywany jest  masaż,  prosimy

o zdjęcie obuwia (jest to rozwiązanie stosowane na Tajwanie, gdzie epidemia
jest już opanowana).

Liczymy  na  Państwa  wyrozumiałość,  gdyż  działania  te  podejmujemy  w  trosce
o Państwa i nasze bezpieczeństwo.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.


