
Shiro Pichu  
Üht paljudest õliravidest, mida ajurveeda arstid soovitavad ja mida indialane Vicky (Inderjit 
Parwana) Eestis pakub, nimetatakse Shiro Pichu.  

Shiro Pichu abil tagatakse veelgi suurema õli hulga imendumine meie organismi, kui see toimub 
india pea- ja näomassaaži ICM-iga.  

Peale massaaži paneb terapeut spetsiaalse õliga immutatud puuvilla ja vatimähise 
kroontšakrale (anterior fontanelle) või kolmandale silmale (Brahmrandra eye), vajadusel kinnitab 
mähise riide või võrguga ja laseb kliendil umbes pool tundi lõõgastava muusika saatel rahulikult 
toolis istuda. Olenevalt kliendist, vahetab terapeut teatud aja tagant õlilappe või lisab õli.  

Seejärel eemaldab terapeut mähise, masseerib õli õrnalt peanahka. Kuna tugevat masseerimist 
ei toimu, siis Shiro Pichu puhul puuduvad üldiselt vastunäidustused – see on pingeid leevendav, 
tervendav ja lõõgastav protseduur.  

Kolmanda silma mõjutamine aitab kaasa intuitsiooni arengule ja aistingute teravnemisele. 
Kroonshakra mõjutamise tulemusena: 

! saavad leevendust neurootilised haigused sh väheneb stress (migreenile tugevat mõju ei 
avalda, kuid migreeni parimaks raviks peetakse india peamassaaži); 

! kaob silmade põletav tunne, nägemine selgineb;  
! paraneb uni;  
! paraneb mälu ja keskendumisvõime;  
! saab abi juuste ja peanaha probleemide korral (väheneb juuste hallinemine, lõhenemine 

ja välja langemine). 

Peale ravi peab kindlasti kasutama peakatet, et pea ei saaks ei kuuma ega külma, vihma ega 
lund.  
 
Shiro Pichu kuur kestab 7 päeva üks kord päevas 30 minutit korraga ja seda on võimalik 
kogeda ilma ka koos massaažiga.  
 
Massaažiga on lõõgastava ja tervendava protseduuri kogukestvus 1 tund 30 minutit.  
Siro Pichu teraapia kestvus 50 minutit – 1 tund.  
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• India pea- ja näomassaaž ICM (30+15min) - 29 € 
• Õlavöötme ja kaelamassaaž ICM (30+15min) - 25 € 
• Shiro Pichu teraapia (50 min - 1 tund) - 25 € 
• Shiro Pichu teraapia koos massaažiga (1 tund, 30 min) - 50 eur 
• Paketid - 5x24 € = 120 €, 10x20 € = 200€ 
• Idamaine näomassaaž koos näohooldusega (1 tund) - 45 € 
• ICM koos näohooldusega (1 tund 30 min) - 55 € 


