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Massage use 

          The art of massage from origin is to be found in Thailand, many Thai massage 

school made massage a real art and it takes years of education to learn the technique. 

This we cannot learn you but we give you the other most important thing for the Thai 

massage and it is named sawasdee oil. For thousands of years this oil is used by monks  

and teachers and everyone who learned the art of  Thai massage. The oil is most easy 

absorbed by the skin  and feels fresh and not sticky at all. The scent makes you feel 

relaxed and comfortable and afterwards your skin feels as smooth like a baby skin. 

The oil is based on Aloe Vera and blended with some special ingredients that are used 

for thousands of years like almond, jasmine and lotus flower. All very natural and no 

chemicals are added to this precious oil.  
 

 

          De kunst van het masseren komt van oorsprong uit Thailand, veel massagescho-

len hebben massage tot een kust verheven en het duurt jaren voor je de techniek in de 

vingers hebt. We kunnen U niet leren masseren maar wel het meest belangrijke geven 

voor de Thai massage namelijk de Sawasdee olie.. Al duizenden jaren is deze olie in 

gebruik bij monniken en leraren en een ieder die de kunst van de Thaise massage heeft 

geleerd. De olie word heel makkelijk opgenomen door de huid en voelt fris en plakt niet. 

De geur zorgt voor een ontspannen en comfortabel gevoel en nadien voelt de huid als 

die van een baby. De olie is gebaseerd op Aloë Vera en gemixt met speciale ingrediënten 

zoals Jasmijn, amandel en Lotus bloemen. Allemaal heel natuurlijk en er komen geen 

chemicaliën aan te pas. 
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