
NASZA OFERTA CORPORATE WELLNESS OBEJMUJE
CZTERY USŁUGI DLA FIRM.

SALON ODNOWY I KOSMETYKI NATURALNEJ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Nasz salon mieści się przy ul. Brzozowej 2/6-9 w Wysokiej (Wrocław-Ołtaszyn), 

e-mail: kontakt@magiadlaciala.pl, tel.: 508 655 388

MASAŻE KRĘGOSŁUPA 
WORKSITE

Pracownicy wcześniej rezerwują dokładny
slot czasowy zabiegu.

Krótki, sprawny i skuteczny masaż
szczególnie popularny w firmach

i wśród pracowników IT.

masaż pleców, karku i rąk

w miejscu pracy, w czasie przerwy

w ubraniu

na specjalnym przenośnym krześle

terapeutycznym

czas 15 minut

cena - 300 zł netto za serię zabiegów

dla 10 pracowników

MASAŻE TAJSKIE 
WORKSITE

Wspaniale działa nie tylko na kręgosłup,
ale na wszystkie stawy.

masaż całego ciała z mocnymi

elementami stretchingu,

w miejscu pracy, w czasie przerwy

w ubraniu

na macie

czas 15/30 minut

cena - 30/60 zł netto za zabieg

Jesteśmy kilkuosobowym zespołem posiadającym wieloletnie doświadczenie w w zakresie fizjoterapii, w ośrodkach SPA i salonach
kosmetycznych. Działamy od roku 2011 dbając o zdrowie i dobre samopoczucie klientów indywidualnych oraz pracowników firm.

W skład zespołu wchodzą dyplomowani fizjoterapeuci. Prowadzimy zabiegi zarówno w salonie Magia dla Ciała,
jak również wyjazdowe do firm. Oprócz oferty Corporate Wellness oferujemy także wiele innych zabiegów na twarz,

ciało oraz ciekawych masaży dostępnych na miejscu w salonie.

W 2015 roku zdobyliśmy nagrodę najlepszego salonu w Polsce, hiszpańskiego lidera w zakresie kosmetyki naturalnej - firmy Massada.

Posiadamy wielu fanów i zadowolonych klientów z naszych usług .
Zapraszamy na naszą stronę na FB , na profil na TripAdvisor oraz na naszą stronę magiadlaciala.pl.

VOUCHERY / NAGRODY
DLA PRACOWNIKÓW

Voucher to prosta forma nagrodzenia
pracownika w szczególny sposób z troską

o jego zdrowie.

na dowolne zabiegi kosmetyczne

i masaże oferta na stronie magiadlaciala.pl

w naszym Salonie Magia dla Ciała

na dowolną kwotę

mogą być pokryte z Funduszu Socjalnego

udostępnimy interpretację podatkową

idealne na prezent :)

ZAJĘCIA PILATES
I ZDROWY KRĘGOSŁUP

Po takiej przerwie na ruch, pracownicy
wracają do komputerów gotowi na nowe

wyzwania.

ukierunkowane szczególnie na pracę

z kręgosłupem

oferta dla firm posiadających

odpowiednią salę do liczby chętnych

czas 45 minut

cena: 120 zł netto.

OFERTA

CORPORATE WELLNESS
“ZDROWIE PRACOWNIKA JEST WAŻNE”

CORPORATE WELLNESS DLA TWOJEJ FIRMY TO:
ULGA DLA KRĘGOSŁUPA PRACOWNIKA PO WIELU GODZINACH ZA KOMPUTEREM

REALNE I WYJĄTKOWE WYRÓŻNIENIE SIĘ FIRMY NA RYNKU PRACY,
ZDROWSI, ZADOWOLENI I EFEKTYWNIEJSI PRACOWNICY

CORPORATE WELLNESS WE WROCŁAWIU
NA PRZYKŁADZIE FIRM

“Polecam zwłaszcza 15 minutowe zabiegi work
site na kręgosłup.

Pracownicy uwielbiają je :) “

MARCIN DURAWA , 
SZEF HR , LOGINTRANS

“W RST nagradzamy pracowników 
nie tylko za wygranie w konkursie,

 ale również za zaangażowanie w życie firmy 
i wyjście po za utarte schematy.

 Vouchery na masaż idealnie wpasowują się 
w Nasza kulturę – work-life balance.

 Podczas pracy masujemy Nasze szare komórki, 
a po możemy oddać się chwili odprężenia:).”

MARTA MAMZER, 
menager HR, RST
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