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Traditionele Thaise massage

www.sukhothai-massage.be



Sukhothai massage in Kontich

Sawasdee Ka!
Hallo en welkom! 
ik ben Sasi en  zaakvoerster bij Sukhothai massage.
Op jonge leeftijd was ik reeds gefascineerd door
de heilzame werking van onze traditionele Thaise
massage. 
 
Met meer dan 20 jaar ervaring en een grote liefde
voor het vak, zorg ik dagelijks samen met mijn
team dat onze klanten kunnen genieten van een
professionele en kwaliteitsvolle massage. 
 
Graag verwelkom ik je in ons massagesalon te
kontich, tot binnenkort!
 

Het Sukhothai team

Meer over Sukhothai massage

Ons Massagesalon



Traditionele Thaise Massage

  60 minuten €55

  90 minuten €75

120 minuten €100

Thaise massage is een combinatie van rustige opeenvolgende
bewegingen en stretching. Hierbij worden de ligamenten losgemaakt
en 'geopend' door manipulatie en stimulatie. Spieren worden gerekt
in een natuurlijke 'yoga' houding. Deze massage stimuleert de
bloedsomloop, vitaliteit en helpt bij stress.

Voetmassage - Reflexologie

Nek, Schouder & rug Massage

Aroma Olie Massage

  30 minuten €40

  60 minuten €55

 

  60 minuten €55

  90 minuten €75

120 minuten €100

  30 minuten €40

  60 minuten €55

 

Thaise Voetmassage - reflexologie is een complete heerlijke,
ontspannende en Vitaliserende massage voor de voeten, onderbenen
en knieën. We gebruiken de eeuwenoude traditionele heilzame
methode van reflexologie. Deze traditionele Thaise voetmassage is
een pure weldaad voor uw voeten, benen en geest.

Aroma Olie Massage is een ontspannende massage waarbij via de
wrijving en kneding van de spieren de bloedsomloop wordt
gestimuleerd. Door deze behandeling gaan spieren die vast zitten
worden losgemaakt en krijg je een natuurlijke herbalancering van
het lichaam. De olie met geur naar keuze geeft een zalige rust.

Thaise Nek, Schouder & Rug Massage is een massage techniek van
stempel massage in combinatie met etherische oliën. Het brengt rust
op de spieren en hierdoor tegelijk verlichting bij pijn, spanningen of
ontstekingen van de spieren en gewrichten.

Sukhothai massage in Kontich



Kruidenstempel Massage

  60 minuten €65

  90 minuten €95

120 minuten €115

Kruidenstempel Massage is een techniek waarbij men met gestoomde
natuurlijke aromatische kruidenstempels het lichaam masseert. De
warmte van de stempels werkt diep in op de onderliggende weefsels
en spieren. Het geeft een positieve invloed aan de bloedsomloop.
Onze kruidenstempel hebben een blend van maar liefst 16 kruiden!

Hot Stone Massage

Duo Massage 

Sport Massage

  60 minuten €55

  90 minuten €75

120 minuten €100

Hot Stone is een techniek waarbij men gebruik maakt van warme
stenen. De warmte van de stenen dringt door tot diep in de spieren en
verlicht daarbij spanningen. Hot Stone Massage zorgt voor een diepe
relaxatie en ontspanning. Deze massage is ideaal voor stramme
spieren in de schouders en rug.

Sportmassage is een krachtige vorm van massage voor vaste spieren
na het sporten. Tegelijk is het een behandeling die zorgt dat de
spieren rust krijgen en kunnen herstellen naar een volgende
inspanning. Een sportmassage zorgt voor een goede bloedsomloop en
doet de kans op blessures dan ook sterk verminderen.

Genieten van een heerlijke massage  met twee personen! 
Een ontspannende massage in dezelfde ruimte. Bij de Duo Massage
beslis jij zelf welke soort massage je verkiest. Je kan kiezen uit Thai,
Aroma-olie, Sport, Nek-schouders. Ontspan en geniet met twee!
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  60 minuten €65

  90 minuten €95

120 minuten €115

  60 minuten €100

  90 minuten €140

120 minuten €185



Duo Massage 

  90 minuten €180

120 minuten €210

Gezichtsmassage (stempel)

BEURTENKAART (60 minuten)

Scrub Massage

  90 minuten €90

120 minuten €120

Deze gezicht massage is een heerlijk reinigende en ontspannende
massage. Hierbij gebruiken we onze zachte kruidenstempels.
Deze kleine kruidenstempels worden op maat gemaakt en zijn speciaal
voor het gezicht. Het geeft je een ontspanning en tegelijk een
energiek moment door de heerlijke geur van de kruiden.

Onze Scrub massage bestaat uit een speciale techniek waarbij we
tijdens de massage de dode huidcellen verwijderen. In combinatie
met onze massageolie krijg je tijdens deze ontspannende behandeling
een heerlijk zachte huid als resultaat.  Het geeft een mooie
natuurlijke glas en een verstevigende werking op de huid.

Regelmatig ontspannen op een voordelige manier? Dat kan bij
Sukhothai massage! Koop een 12 of 6 beurtenkaart en geniet van een
voordelig tarief! Je kan deze beurtenkaart ook gebruiken samen met
je partner. Koop jouw beurtenkaart in ons salon of via onze website. 
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  60 minuten €65

 

Kruiden - Hot Stone

Genieten van een heerlijke  massage  met twee personen! 
Een ontspannende massage in dezelfde ruimte. Bij deze Duo Massage
kies jij of je graag de heerlijke kruidenstempel massage hebt of liever
onze Hot Stone massage. Ontspan en geniet met twee!

6 massages van 60 minuten €300

  12 massages van 60 minuten €540

 - geldig voor Thaise massage -



Voor een gezond

lichaam & geest

- géén erotische massages -

info@sukhothai-massage.be

Volg ons op facebook 

Openingsuren

Maandag tot Zaterdag:

10:00 uur - 21:00 uur
Zondag:

11:00 uur - 19:00 uur
Alle dagen geopend

www.sukhothai-massage.be

Een cadeaubon van Sukhothai is altijd een origineel cadeau!

Bestel en betaal jouw cadeaubon online

Telefoon 0468 33 95 51 


