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The blend of herbs is the traditional recipe of the Wat Po temple 
in Bangkok. Manufactured in Chiang Mai, they are certified by 
the government as authentic. This special blend of herbs helps to 
relieve muscle and joint pain, increases blood circulation, and 
nourishes and revitalizes the skin. Our recipe and treatments are 
sure to bring your clients to a “state of bliss” or “Sa-BYE.”These 
include those used for compressing and massaging related with 
heat healing therapy. Most of the aroma body treated menus 
have the ingredients to refresh and help comfort tired muscle. 
These powerful ingredients are from natural origins like sweet 
basil, plai, Kaffir Lime, Tumeric, Camphor…etc In rural Thai, 
people use herbal ball compress to relieve pain. The herbal com-
press was developed by the local Thai people, using local herbs. It 
helps relieve muscle and joins pain, muscle cramp; swollen mus-
cle caused by an accident, and helps the blood circulation. 
 

Massaging with Thai herbal stamps, also called compresses or Luk 
pr kob can give you the feeling the Thai will call Sabai… The 
perfect feeling 

Method A: (Recommended) Steam the herbal ball for 10-15 
minutes. Gently press the herbal ball on the affected  area or the 
whole body for relaxation.  
Method B: Soak herbal ball compress in a bowl of water 
(the whole ball) and remove. Then microwave  for 2-3 minutes. 
.and the stamp is ready to use. 

In all our massage stamps we use above mentioned gem-
stones to give you that perfect relaxing feeling. Rosequartz 
for love, rockcrystal for purification, Aquamarine for you 
eyes and face and hematite to stimulate the blood flow. 
 

De samenstelling van de kruiden is het traditionele recept van de 
Wat Po tempel in Bangkok. Vervaardigd in Chiang Mai zijn deze 
stempels voorzien van een door de overhead afgegeven certifi-
caat van echtheid. De special mix van kruiden helpt om spieren 
en gewrichten te ontspannen, de bloedcirculatie te bevorderen 
en de huid te herstellen en te verjongen. Dit recept en uw be-
handeling zal uw cliënten een weldadig gevoel geven of in het 
Thaise Sabai Sabai. Deze stempel is geschikt voor warmte en kou-
de behandeling en zijn bij uitstek bedoeld om zere en gevoelige 
spieren te ontspannen door de verfrissende en weldadige ingredi-
ënten. Deze krachtige ingrediënten zoals Basilicum, limoen, 
kamfer etc. Worden in afgelegen plaatsen in Thailand gebruikt 
om alle soorten pijn te verlichten, De massagestempel is ontwik-
keld en gemaakt door locale Thai die gebruik maken van locale 
kruiden. Het ontspant spieren en gewrichten, verlicht pijn en 
spierkramp en bevordert de bloedcirculatie.  

Masseren met de Thaise kruiden stempels, ook wel kompres of 
Luk Pra Kob genoemd, geven het gevoel van Sabai Sabai, het 
perfecte gevoel. 

Methode A: (Aanbevolen) Stoom de stempel gedurende 10-15 
minuten. Stempel voorzichtig op het lichaam met aandacht voor 
de zere en gevoelige plekken.   
Methode B: Dompel de stempel onder in een bak water, 
(de gehele stempel) daarna 2-3– verwarmen in de magnetron en 
de stempel is klaar voor gebruik. 

In al onze massage stempels gebruiken we de boven ver-
melde edelstenen die zorgen voor complete ontspanning 
en dat relaxte gevoel. Rozenkwarts voor liefde, Bergkristal 
ter zuivering, Aquamarijn voor ogen en gezicht en hema-
tiet om de bloedcirculatie te bevorderen. 
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