
Tel. 93 858 05 53
Mòbil: 679 116 414
C. Sant Cristòfol, 47 MANRESA
nibbanna-centre-de-benestar.webnode.es
nibbannabenestar@gmail.com
     Nibbanna Centre de Benestar

12 SESSIONS KESTOS TERMOESTIMULANT 
+ 12 PRESSOTERÀPIA:
Redueixes volum, Millora la pell de taronja, 
Anticel·lulític, Reductor, Post part i Reafi rmant

ABANS 599€

ARA 399€

PROMOCIÓ OPERACIÓ BIQUINI: PERD VOLUM
EN 4 SESSIONS

FUNCIONA!

VINE A CONÈIXE’NS:
La nostra fi losofi a és tenir cura, mimar, prevenir i potenciar el nostre ésser. Deixa’t cuidar.

Som un centre que neix amb més de 10 anys d’experiència amb una gran passió pels massatges, la bellesa i la salut 
des del cor! Això fa que siguem un centre on podeu trobar tot allò que necessiteu per millorar i mantenir 

la vostra imatge i benestar.

5 MASSATGES TERAPÈUTICS
+ 2 REFLEXOLOGIES
+ 2 KINESIOTAPE 
+ 2 TÈCNIQUES 
   METAMÒRFIQUES:
És una tècnica vibracional, 
natural i senzilla que ens ajuda a 
recuperar la salut, l’alegria i a viure 
serenament. Està reconeguda com 
a Teràpia Natural.

EL NOU LIFTING SENSE CIRURGIA
que canvia el bisturí per la 
tecnologia ultrasònica focalitzada 
d’alta intensitat.
Redensifi ca la dermis, Tensa i reafi rma la 
pell, Arrugues d’expressió i envelliment, 
Prevenció i tractament antiaging

Aquest tractament consta de:

· SAUNA
· HIDROTERÀPIA D’OZÓ
· RITUAL EQUILIBRANT
  PER A 2 PERSONES
· INFUSIÓ
Duració: 90 minuts aprox.

PACK SALUT:ULTRA LIFT HIFU: MASSATGE DUO

120€
1 SESSIÓ
A L’ANY

225€



A Nibbanna, Centre de Benestar,  
pensem en els més joves
i oferim tractamens apropiats 
per a la seva edat.

Mai és massa aviat 
per descobrir la relaxació

Estàs contracturat?
5 sessions 

quiromassatge de 45’
145€

Aconsellat per:
La hipertensió, millora la irrigació 

sanguínia, ajuda a recuperar la 
consciència corporal, apaivaga el sistema 

nerviós, afavoreix la relaxació i el son. 
Millora la circulació de retorn i alleuja la 

pesadesa de cames. 
Estudis realitzats han demostrat que 

després d’algunes sessions regulars el 
sistema immunitari es veu enfortit

després d’algunes sessions regulars el 
sistema immunitari es veu enfortit

Sauna i hidroteràpiaSauna i hidroteràpia
Quiromassatge
Ictioteràpia
Tècnica metamòrfi ca
Refl exologia
Moxibustió
Aromateràpia
Ventoses
Rituals per 1 i 2 persones
AcupunturaAcupuntura

Medicina estèticaMedicina estètica
Tractaments reductors i 
reafi rmants
Depilació làser mèdic
Aparatologia
Tractaments facials
Extensió de pestanyes
Nutricosmètica 
I moltes coses més...

Vine a descobrir els nostres Vine a descobrir els nostres 
PACKS REGAL,
et faran sentir únic i 
especial. Tenim solucions 
a les teves necessitats.


