
Pestii iti fac manichiura si pedichiura
Multora dintre noi, Garra Rufa nu le spune nimic, insa la o privire mai atenta vom observa ca este vorba
despre un mare bun al naturii, care ne ajuta, cu generozitate, in felul ei simplu si eficient, sa ne facem
manichiura si pedichiura, intr-un mod suta la suta natural. "Pestisorilor le este foarte usor sa extraga acea
piele moarta. in timpul tratamentului elimina o enzima - Dithranol - foarte benefica si care este folosita in
90% din cremele dermatologice de astazi, datorita rolului ei de regenerare a celulelor", a spus Lavinia
Frankel, administratorul Spa-ului, care ne-a destainuit ca acest loc este unic in Sibiu, pestisorii fiind
folositi cu succes si in tratamentul psoriazisului. Spa-ul din oras aduna in trei acvarii cu apa curata precum
cristalul 700 de pestisori care nu numai ca nu se plang de munca, dar abia asteapta sa treaca la treaba, o
sesiune de tratament aducand cu ea o senzatie placuta de vibromasaj care calmeaza si bucura sufletul.
"Pestii au fost descoperiti in Turcia acum 200 de ani, in apele termale ale Kangalului. Detinem rasa
originala, cu certificat de originalitate si pot spune ca mi-a fost foarte greu sa gasesc furnizorul potrivit
pentru ca foarte multi dintre acestia nu au rasa originala", mai spune Lavinia Frankel, destainuindu-ne ca
tratamentul de acest gen este foarte la moda in Marea Britanie, un salon de acest gen facandu-si loc in
fiecare mall si pe strazile "de fite" din marile orase. 
  
  
  
  Pentru frumusete si sanatate 
  
  
  
  Pestisorii se simt ca acasa in acvariile lor de la Sibiu, in care apa ajunge la 30 de grade, Spa-ul
promitand o atmosfera calma si calda si o apa mai mult decat curata. "Apa este curata, pentru ca se
schimba zilnic. Nu exista niciun risc de contagiune. Avem lampi UV care sterilizeaza apa la fiecare 15
minute", mai spune administratorul Spa-ului, subliniind ca cei care trec pe aici beneficiaza de un acvariu
mare dedicat persoanelor care sufera de psoriazis si in care pot intra cu tot corpul si de un acvariu in care
se poate face tratament individual sau in cuplu. indepartarea pielii si a celulelor moarte de la maini si de
la picioare nu este singura "specialitate" a pestisorilor, "pentru ca si clientii nostri care sufera de psoriazis
se simt foarte bine in urma tratamentului. Este indicat ca acestia (n.r. clientii) sa nu urmeze niciun fel de
tratament medicamentos sau cu creme, acestea fiind toxice pentru pestisori", mai spune Lavinia Frankel,
subliniind ca tratamentul cu Garra Rufa promite, pe langa relaxare, o piele mai elastica, mai fina si mai
curata avand efecte uimitoare in indepartarea bataturilor, calusurilor si crapaturilor de pe picioare,
aducand, totodata, o experienta unica. 
  
  
  
  Frumusete in acvariu 
  
  
  
  Pestisorii doctori Garra Rufa ofera o experienta deosebit de interesanta, tratamentul fiind insotit de
muzica ambientala. "Primele 20 de secunde sunt hazlii, te gadila, dar apoi acea senzatie este inlocuita cu
un placut vibromasaj, care ajuta la imbunatatirea circulatiei periferice si stimuleaza punctele de
acupunctura", subliniaza Lavinia Frankel, aratand ca tratamentul de intretinere se face o data la doua sau
trei saptamani, pentru clientii fideli fiind pregatite si preturi speciale. Tot de preturi bune se pot bucura si
cei care vor sa-si "cadoriseasca" persoanele dragi cu un astfel de tratament care pe langa manichiura si
pedichiura cu pestisori mai include si manichiura sau pedichiura clasica, o sesiune de masaj periferic si un
pahar de sampanie din partea casei. * Cei interesati de acest rasfat, pot merge cu incredere la Feet4Fish
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din Sibiu, Aleea Fratii Buzesti, nr.
  
  7 la parter, informatii suplimentare putand fi obtinute de la numarul de telefon 0741.111.351 sau de pe
site-ul www.feet4fish.com.
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