
masažni studio Fineja 

Masaže in kineziotaping 
Ponudba velja za člane ŠRK Celje od 1. 4. do 31. 5. 2013 

  

Opis ponudbe za člane: 

Klasična masaža celega ali dela telesa 
Klasična masaža je masaža celega ali dela telesa, kjer gre za sistematično obliko dotikanja, ki vzbuja ugodje 

in izboljšuje zdravje, saj praktično zajema vsa tkiva. Takšna masaža ne vpliva samo na izboljšanje pretoka 

krvi, ampak posredno zelo ugodno vpliva na živčevje, predvsem na vegetativni živčni sistem. Učinki masaže 

so telesne in duševne narave. Z masažo izboljšujemo splošno počutje, vplivamo na kožo (odstranitev 

površinskih, mrtvih slojev in lusk, pa tudi izločkov znojnih in lojnih žlez), skeletne mišice (odstranitev mišičnih 

zatrdlin), krvni obtok (znižanje utripa in krvnega tlaka), sklepe in obsklepne strukture (ohranja prožne in 

gibljive), podkožno maščobno tkivo, živčni sistem in na duševno počutje. Zajema masažne tehnike glajenja, 

gnetenja, udarjanja, tresenja in vtiranja. Klasična masaža je zelo priljubljena, saj odpravlja bolečine, 

svetujemo pa jo predvsem zaradi njenega sproščujočega učinka. 

 
Kineziotaping  
Kineziotaping je napredna tehnika lepljenja posebnih trakov za podpiranje mišičnih funkcij. Uspešno pomaga 

pri vrsti težav in bolezni in ni omejen samo na težave z mišicami in sklepi. Velikokrat prepreči tudi težke 

operacije in pospeši naporno zdravljenje.  Zlasti učinkuje pri izboljšanju mišičnih funkcij, izboljšanju kroženja 

telesnih tekočin, zmanjšanju ali odpravi bolečin in učvrstitvi funkcij sklepov. Uporaba je najbo lj opazna med 

vrhunskimi športniki, še posebej v zadnjih letih pa se širi tudi v rehabilitaciji bolnikov. 

Trakovi so večbarvni, in sicer: črna, bež, modra, rdeča,  zelena, rumena in roza. Učinek traku ni povezan z 

barvo. Trak je vodoodporen, dopušča znojenje, ne vsebuje lateksa in ne vsebuje zdravil. 

Posebna namestitev  traku na kožo poškodovanega ali bolečega predela poveča prostor med kožo in 

mišicami, kar omogoča bistveno izboljšanje cirkulacije krvnih in limfnih tekočin. Trakovi omogočajo popolno 

gibanje mišic in sklepov, hkrati pa dajejo oporo mišicam. 

 



Prednosti kineziotapinga 
Največje prednosti kineziotapinga so predvsem: 

 hitro omili bolečine 

 zmanjša možnost vnetja 

 skrajša čas rehabilitacije 

 zmanjša oteklino in bolečino 

 zmanjša mišične krče 

 poveča obseg gibljivosti 

 večja aktivacija mišic 

 stabilizacija sklepov in obsklepnih struktur 

Metoda je dokazano učinkovita in resnično pripomore k hitrejši odpravi težav. 

 

 
Ugodnosti za člane: 

Ekskluzivna ponudba za člane ŠRK Celje 

Ponudba / storitev 

Redna 

cena (€) 

ŠRK CELJE 

cena (€) 

Delna masaža (cca 30min) 13,00 € 10,00 € 

Masaža celega telesa  (cca 60min) 18,00 € 15,00 € 

Kineziotaping krajši trakovi (dolžina < 30 cm)  8,00 €   6,00 € 

Kineziotaping daljši trakovi (dolžina >30 cm)  10,00 €   8,00 € 

 

Kratka predstavitev podjetja: 

Masažni studio Fineja je svež studio, poln nove, pozitivne in sproščujoče energije. Nudimo: 

 Klasične masaže 

 Masaža z vročimi kamni 

 Masažo na domu 

 Kineziotaping 

 

 
Nahajamo se na Tkalski ulici v Celju, nasproti atletskega kluba Kladivar. 

 

 

Dodatne informacije in rezervacije: 

Masažni studio Fineja 

T: 031 574 278 

E: masaze-fineja@2simpl.si  

Martina Utranker, maserka in prof.šport. vzgoje 
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