
Massages van Esmeralda 
 
Wees welkom om te ervaren om volledig 
te mogen ontvangen. Je lichaam & geest 
te ontspannen. Ik creëer een ruimte waar 
jij jezelf mag zijn waardoor jou energie 
weer volledig gaat stromen.  
De massages die ik geef zijn een 
combinatie van westerse & oosterse 
stijlen. 
 
Ontspanningsmassage 60 min/75 min/ 90 
min 

Van top tot teen ontspannen massage. 
Complete ontspanning van lichaam & 
geest. De massage heeft een kalmerende 
werking op het gehele lichaam. Met deze 
aandacht is de kans groot dat je voor het 
einde in slaap valt. Deze massage wordt 
gegeven met olie, op de massagetafel. 

Balinese massage 60 min/75 min /90 min 

Tijdens de massage krijgt u een behandeling met kokosolie en etherische oliën. Dit 
stimuleert uw geest en lichaam. Ontspannende, stretches en krachtige drukpunt 
stimulaties. In de massage wordt gebruik gemaakt van technieken om de 
bloedsomloop en energie te stimuleren over het gehele lichaam. 

Naast dat het de spieren ontspant, helpt het ook om stress te verminderen, stimuleert 
het de bloedsomloop. En voedt het uw huid en verzacht uw huid door de etherische 
oliën. Na de Balinese massage voelt u zich weer fit en energievol 

 Holistische behandeling 

60 min/75 min /90 min 

Lichaam, geest en ziel worden gezien als een geheel dat onafscheidelijk met elkaar 
verbonden is. In deze behandeling kijken we naar de diepere oorzaak van spanning en 
emotie. Emotionele ladingen kunnen worden losgelaten door geleide meditatie, en 
Reiki. Deze massage, hoewel fysiek, bereikt je ook op niet-fysiek niveau. 

 Gezicht en hoofdmassage 

45 min 

Het hoofd is een van de meest belangrijke onderdelen van het lichaam. Het houdt veel 
vitale plekken namelijk de oren, de kruin van het hoofd en vitale energie punten die 
verbinden met je brein & denken op meerdere diepere niveaus. 



 In deze 45 min durende massage werk ik met Ayurvedische principes namelijk warme 
olie, verschillende drukpunten op het hoofd, gezicht, de nek en de schouders. 
Masseren van het hoofd is een goede manier om de zorgen van uw schouders te laten 
glijden en te zakken in vertrouwen en rust. 

Voor verder informatie of reviews. 
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