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Arvion teksti

2012-06-17 18:19:52

10

Suosittelen Eudokiaa lämpimästi! Hyvä sijainti, miellyttävät tilat ja
rauhallinen tunnelma. Lähden Eudokiasta aina mieli rentoutuneena
ja rauhoittuneena, olen vakioasiakas.

2012-07-31 15:30:28

10

Studio Eudokia on tunnelmaltaan kotoisa ja miellyttävä, henkilökunta on ystävällistä ja asiantuntevaa, otteet jokaisen asiakkaan toiveen mukaiset ja fiilis hieronnan jälkeen autuas! Pidän Studio Eudokiasta myös siksi, että tila toimii myös muuna kuin vain hierontastudiona, tilassa järjestetään ajoittain myös erilaisia tapahtumia, kuten ravintolapäivän kahvila ja siivouspäivän kirppis. Rento, luova ja
kodikas, suosittelen!

2012-10-18 07:50:48

8

Rentouttava hieronta oli juuri sitä. Tilat olivat rauhalliset ja jäi fiilis,
että henkilökunta oli asiakasta varten, ja tunnelma oli kiireetön. Tulen olemaan vakioasiakas.

10

Studio Eudokiassa saa monipuolisia hoitoja, joista voi helposti valita itselleen sopivan. Henkilökunta on asiantuntevaa ja opastaa
asiakasta tarvittaessa myös itsehoitoon liittyvissä asioissa. Olen
saanut juuri itselleni sopivaa hoitoa koska on helppoa keskustella
hoitajan kanssa joka osaa kuunnella ja tietään mitä tarvitsen. Pitääpä heti varata seuraava aika!

9

Olin puhelimitse yhteydessä ko. yritykseen, tilanteessa jossa omaiseni tarvitsi välitöntä lievitystä jalkojen voimakkaaseen turvotukseen. Ammattitaitoinen ja rauhallinen henkilö, joka todella välitti
asiastamme ja jolta saimme kullan arvoisia neuvoja tuli kotikäynnille erittäin lyhyellä varoitusajalla mikä oli tosi hienoa! saimme siis
apua lähes välittömästi. Omaiseni sai siis lymfaterapiaa ja minä todella paljon tietoa ja neuvoja jotka lievittivät ahdistustani ja pelkoakin kun jalan turvotus alkoi olla jo sellaista mitä en ollut ennen
omaisellani nähnyt. Terapian jälkeen tilanne saatiin hallintaan ja
omaiseni pystyi paremmin nostamaan jalkansa sänkyyn sekä odottamaan omaa vakituista lymfahoitoaan. Olen erittäin tyytyväinen ja
voin suositella kaikille tämän alan apua tarvitseville.

2012-10-19 09:00:43

2013-05-12 15:35:51
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2014-04-07 09:06:04

2013-08-22 18:20:13

2013-12-15 13:28:02

2014-02-13 07:30:44

2014-02-22 18:56:30

2014-02-24 15:13:06

2014-03-16 17:01:07

2014-03-18 15:28:21

10

Lämminhenkinen ja rentouttava paikka. \nKävin hierottavana Studio
Eudokian Tonilla, ja kokemus ylitti odotukseni moninkertaisesti.
Eudokian tilat ovat pienet ja kodikkaat, ja asiakas tuntee olonsa
tervetulleeksi välittömästi sisään astuessaan.\nToni oli ammattitaitoinen, rauhallinen ja ystävällinen. Hän oli aidosti kiinnostunut
asiakkaan hyvinvoinnista, ja koin, että Toni todella keskittyi tilanteeseen. Sain yksilöllistä asiakaspalvelua ja hierontaa, ja hoidon
lomassa tuli keskusteltua kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan
välillä.\nHintataso oli edullinen, ja erityismaininnan ansaitsee joustava ajanvaraussysteemi: Eudokiasta on saatavilla päiväaikojen lisäksi niin ilta-, kuin viikonloppuaikojakin.

9

Sain ajan parin päivän varoitusajalla. Itsellä ei mitään kummempia
vaivoja ollut, joten kokeilin Eudokiaa rentoutumis mielellä. Hieroja
tarkasti ensin ryhtiäni ja asentoani ja kyseli minkälaisen hieronnan
haluaisin. Päädyin pohkeiden ja selän hierontaan, joka osoittautui
mukavaksi kokemukseksi. Hieronta aloitettiin pohkeista varmoin,
jämäköin liikkein ja samalla keskustelimme hierontaan ja elämäntapoihin liittyvistä kysymyksistä. Selkeästi asiansa osaava ammattilainen. Ainoa mikä minua häiritsi oli etten meinannut oikeen saada
hengitetyksi, kun olin vatsallani. Se on kuulemma normaalia, että
nenä menee "tukkoon", kun pää lepää päätuella kasvot lattiaan
päin. Hyvä hieronta (varsinkin Aasiassa kokeiltujen jälkeen), kun
tunti tuntui liian lyhyeltä ajalta! Olo oli heti sen jälkeen tokkurainen,
mutta jätti rennon fiiliksen.

9

Hyvä hieronta, kuuntelee ja jutustelee asiakkaan kanssa. Jotain
rentouttavaa taustamusiikkia jäin kaipaamaan. Hieronnan jälkeen
huomasin heti kuinka oli paikat olleet jumissa, kun aukesi paikat
niin hyvin.

9

Ammattitaitoinen hieroja ja paikka mukava. Ajan on saanut kätevästi sovittua, joten jo parilta jännityspäänsäryltä on ehtinyt välttyä.
Neuvoja saanyt myös tyynyn valintaa myöten, joten niska kiittää. Sijainti myös mitä mainioin.

10

Studio Eudokia/hieroja Toni.\nIhana pieni, tunnelmallinen ja kotoisa
vastaanottotila Kalliossa Torkkelinmäen juuressa. Toni on asiantunteva, asiakkaan tarpeet huomioiva, rento, kiireetön hieroja. Mahtavinta on joustavat vastaanottoajat myös viikonloppuisin ja iltaisin!
Hinta-laatusuhde on erinomainen!

10

Olen käynyt Studio Eudokiassa sekä intialaisessa päähieronnassa
että niska-hartiahieronnassa, joita molempia voin kernaasti suositella. Palvelu oli hauskaa, rentouttavaa ja ammattitaitoista. Palaan
varmasti uudelleen.

10

Olen käynyt Studio Eudokiassa sekä Tonin että Outin käsiteltävänä
ja tämä on helpottanut ja rentouttanut todella istumatöissä jumiin
mennyttä yläselkää. Myös kotona tapahtuvaan ennaltaehkäisevään
omaan hoitoon olen saanut neuvoja näillä käynneillä. Ajanvaraus
sähköpostitse toimii hyvin vastauksen tullessa nopeasti tiedusteltuun aikaan. Itse studio on mukavan tunnelmallinen paikka eikä todellakaan mikä kalsea laitosmainen tila. Ja koskan tilan ollessa
malliltaan yhtenäinen suosittelen menemään tuonne paikan päälle
vasta aivan oman ajan alkamisen hetkellä että edellinen asiakas
saa poistua rauhassa.

9

Kodikas ja miellyttävä hierontastudio, josta saa hyvää palvelua
edulliseen hintaan. Toni on erittäin ammattitaitoinen hieroja ja ottaa
asiakkaan tarpeet huomioon. Plussaa joustavasta ajanvarauksesta
ja aukioloajoista. Suosittelen lämpimästi!
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9

Erittäin ammattitaitoinen ja ystävällinen palvelu, asiakkaan tarpeita
kuunnellen.

9

Toni hieroo omanlaiseen rauhalliseen ja kevyeen tyyliin. Tonin yhdistää käsittelyihin hieronnan lisäksi myös vaikutteita muista manuaalisista tekniikoista. Toni keskustelee asiantuntevasti aiheesta
kuin aiheesta. Tonin käsissä voi tuntea olonsa turvalliseksi ja saa
rentouttavan hoitokokemuksen. Myös tila on miellyttävä.

2014-04-16 15:29:59

10

Tänään ensimmäistä kertaa: Erittäin miellyttävä kokemus ja auttoi
heti vaivaani. Mukavan rauhallinen tunnelma ja ammattitaitoinen
työskentelytapa. Hienoa, että Toni soveltaa tarvittavia tekniikoita ja
paneutuu asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen. Olenkin jo varannut
itselleni uuden ajan ja suosittelen heti ystävilleni.

2014-04-16 19:48:52

10

Miellyttävä, osaava ja mukava työntekijä Toni tekee työnsä tunnollisesti ja kiirehtimättä. Varmasti tulen jatkossakin käymään. :)

2014-05-12 13:58:44

10

Ammattilainen. Miellyttävä.

10

On sitä 30 vuoden aikana tullut ylitreenattua ja kipuiltua, sekä jumeja hierojalla hoidatettua. Osa on ollut oikein osaavia. Tämä on PARAS! \nYstävällinen, rauhallinen vastaanotto ja tunnelma. Nopea
mutta perusteellinen arviointi johti oikeiden lihasten hoitamiseen. Ei
turhaa jynssäämistä vaan hoito, joka vaikutti jo ensi kerralla liikeratoihin ja asentoon. Mukavana lisänä keskustelu, jolla oli merkitystä.

2014-05-30 19:19:19

9

Toni on tarjonnut hierontaa kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaillemme kotikäyntinä. Ammattitaitoinen toimintatapa ja taito kohdata erilaisia asiakkaita ovat ehdottomasti vahvuuksia, joista kannattaa olla ylpeä.

2014-05-31 15:22:28

10

Asiantuntevaa ammattilaisen suorittamaa hierontaa miellyttävässä
ilmapiirissä. \nPaikkaan Kallion kirjaston vieressä hyvät yhteydet
julkisilla. Parkkipaikatkin löytyvät helposti.

2014-06-04 17:26:40

9

Asiantuntevaa palvelua; kuunteleva ja miellyttävä asenne sekä hoitavat yksilölliset otteet. Lämminhenkinen tila rauhallisella sijainnilla,
hyvä hintataso sekä joustavat ajat. Voin suositella!

10

"On hierojia ja sitten on Hierojia". Erittäin ammattitaitoinen osaaja
jonka huomassa\nuskaltaa rentoutua. Hyvää fiilistä ja vireää olotilaa kestää vielä kauan käsittelyn jälkeen.\nSuosittelen kaikille ja erityisesti niille jotka haluavat kokeilla hierontaa uutena rentoutumismuotona \ntai jotka etsivät Sitä Parasta Ammattilaista. Eikä kannata tyytyä ainoastaan niska-hartiaseudun hierontaan, mm. kasvolymfa oli vaikuttava ja tervehdyttävä kokemus. Mainiota Toni!

2014-06-13 06:16:42

10

Paikan tunnelma on rauhallinen ja viihtyisä. Kulkuyhteydet ovat
erinomaiset, paikkaan on helppo löytää. Toni on ystävällinen ja aidosti kiinnostunut asiakaspalvelusta. Hänen hierontaotteensa ovat
ammattimaiset ja hän todella tietää mitä tekee (esimerkiksi kertoo
miten minkäkin paikan painelu vaikuttaa/auttaa jne.) Aion käydä
jatkossakin hieronnassa hänellä, suosittelen kaikille muillekin!

2014-06-14 15:20:18

10

Suosittelen lämpimästi, asiantuntevaa palvelua!

10

Kotoisa paikka, ja T toivotti minut tervetulleeksi kuin ihmisen. Kävin
ensimmäistä kertaa. Intialaisen päähieronnan sain, ja se selvitti ajatuksia sekä lihaksista että kosketuksesta että omasta elämästä.
Ajan sain soitosta kymmenen minuutin päähän että aika jeppis jepulis siltäkin kantilta.

2014-03-21 11:46:40

2014-03-29 21:04:22

2014-05-29 15:55:17

2014-06-10 08:25:54

2014-06-15 18:48:35
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2014-07-03 18:58:05

2015-10-10 15:48:00

9

9

Supermies-Toni selätti vihollisista ärhäkimmän, hartiaseutuni, parilla hoitokerralla. Todella ammattimaista, mukavaa ja asiakaslähtöistä hoitoa. Yksikään hoitokerta ei ollut samanlainen - iso peukku
myös siitä! Suosittelen, ja olenkin jo suositellut.
Olen jo vakkariasiakas, eikä syyttä. Toni huomioi asiakkaansa yksilölliset tarpeet kuin luonnostaan ja tuloksia huomaa jo ensimmäisen
kerran jälkeen. Miellyttävää ja perehtyvää. Suosittelen lämpimästi!
(melkein voisi antaa 10, mutta jätetään nyt vähän varaa..)

2014-07-08 06:54:44

10

Olen hyvin tyytyväinen saamaani palveluun! Toni on todella ammattitaitoinen ja osaa ottaa asiakkaan ja tämän onglemat huomioon.
Nimenomaan asiakaspalvelu on loistavaa, sillä muissan käymissäni
paikoissa ei olla sen pahemmin kyselty onglemieni luonteesta ja
niiden esiintyvyydestä. 3 kerran jälkeen niska alkoikin jo toimia paremmin ja aion jatkossakin käydä Studio Eudokiassa.

2014-07-24 14:48:58

9

Törkeen hyvä. Osasi auttaa täydellisesti, vaikken edes tietänyt
kunnolla omia lihasvaivojani.

2014-09-18 16:48:52

10

Minut otettiin vastaan mielenkiinnolla ja lämpimästi. Palvelu oli
ammattitaitoista. Paikka oli hyvin viihtyisä.

2014-09-25 16:51:27

10

Istumatyön seurauksena selkä oli jumittanut jo pidemmän aikaa ja
tuntui että omin voimin asiasta ei selviä, joten hierojalle oli päästävä. Studio Eudokiassa käytyäni selän liikkuvuus on ollut ihan eri
luokkaa! Sain hierojalta myös hyviä vinkkejä miten ylläpitää selän
kuntoa omin neuvoin, ja vinkit ovatkin tuottaneet tulosta. Ystävällinen palvelu ja vilpitön kiinnostus löytää ratkaisu asiakkaan vaivoihin
jättivät erittäin positiivisen vaikutelman. Suosittelen!

2014-10-20 05:08:34

10

Kyllä täytyy sanoa, että Toni osaa hommansa. Hänen käsittelyssään rentoutuu täysin ja hän taatusti löytää kaikki kipukohdat.

2014-10-08 19:16:43

10

Ystävällinen vastaanotto. Yksilöllistä ja asiantuntevaa palvelua. Hinta kohdallaan, miellyttävä ilmapiiri.

2014-11-03 20:39:42

10

Studio Eudokia on loistava, nimensä veroinen mesta! Toni Ilolan
vilpitön halu auttaa asiakkaitaan teki vaikutuksen jo ajanvarausvaiheessa, ja hierojana hän osoittautui asiakkaan loistavasti huomioivaksi, lämpimäksi, varmaotteiseksi, sensitiiviseksi ja ihanan ystävälliseksi ammattilaiseksi. Studion viehättävä sisustus ja äänimaisema
auttoivat rentoutumaan, ja hyvä, vapautunut fiilis kesti pitkään hieronnan jälkeenkin. Suosittelen lämpimästi!

2014-11-04 06:49:28

10

Erittäin hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Tilat ovat siistit ja tunnelma on mukavan rento. Suosittelen lämpimästi!

10

Outi ihanan rauhallisesti ja ammattitaitoisesti käsitteli mun erittäin
kipeitä hartioita, niskaa ja lapaluita. Hieronnan jälkeen kuin olisi
hartioilta tippunut 20kg painoa. Varasin samantien uuden ajan. Paras hieroja IKINÄ!

10

Toni on todella rento ja mukava persoona! Ilmapiiri ja puitteet olivat
todella mukavat. Hän todella paneutui ongelmaani ja halusi selvittää & hoitaa sen kunnolla. Varaamani aika ei olisi riittänyt hoitoon,
joten hän jousti ajan suhteen ja hieroi niin pitkään, että selkä todella alkoi osoittaa paranemisen merkkejä. Menen ehdottomasti uudelleen!

10

Kokemusta ja asiantuntemusta kuvaa se, että Toni ymmärsi mitä
pitää tehdä ja osasi nopeasti ja varmasti selvittää tämän seikan.
Toki vähintään yhtä tärkeää on osata toteuttaa se, mitä pitää tehdä
ja tämän Toni teki varmoin ottein ja juuri sopivalla tuntumalla.

2014-11-13 13:18:00

2014-11-23 16:32:13

2014-12-04 09:26:26
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9

Loistava,ystävällinen palvelu.Ammattilaisten hommaa,mukavan
rauhallinen fiilis.\nMukava olo käsittelyn jälkeen,millää ei viitsisi
nousta hierontapöydältä ylös.\nSain vielä samalla reissulla tietokoneeni kuntoon.\nToni on mestari ))

10

Toni on paras hieroja, jonka käsittelyssä olen ollut. Helläkätinen
mutta jämäkkä ja tehokas, ammattilainen ja osaa ottaa jokaisen
asiakkaansa yksilönä. Hieronnan jälkeen kokee, että on saanut rahoilleen loistavan vastineen. Suosittelen, samoin myös viereistä
persoonallista kahvilaa, jos olet saapunut paikalle etuajassa.

10

Jo pidempään käyneenä asiakkaana voin lämpimästi suositella
Studio Eudokiaa! Palvelu on erittäin ammattitaitoista, minkä lisäksi
ehdotonta plussa saa asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen
sekä panostaminen parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseen jokaisella hoitokerralla. Tunnelma Studio Eudokiassa on
lämmin ja rento, ja hoitoon on aina mukava mennä. \nTodella suurena plussana lisäksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä, jonka kautta hoidon varaaminen sekä varatun ajan muuttaminen onnistuu todella vaivattomasti.\nSuurkiitokset jälleen kerran!

10

Toni is always excellent and very professional. I find it incredibly relaxing to visit him and he always puts me at ease with his calm nature and professionalism. His English ability is very good so we understand each other perfectly and there's never any confusion. His
website in English contains all the important information and it's
easy to book online at the drop of a hat. Whenever my friends want
a massage I always recommend him.

10

Tonin hoidoissa toukokuun ajan - vakavin ongelmin selän ja
niska/kaulan jumien kanssa. \nMiellyttävä ilmapiiri. Tonilla on lempeä tapa kuunnella ja aistia, millä otteella ja voimakkuudella hierontahoito. Seuraavia aikoja varaamassa!

10

Kävin Tonin vastaanotolla ensimmäistä kertaa. Tunnelma oli mukava ja leppoisa, musiikki soi taustalla. Tonilla on hyvä kosketus. Puolitoistatuntinen vierähti ammatitaitoisissa käsissä ja lopputulos on
mukavan rento olo. Aion mennä uudestaan ja voisin suositella ystävilleni.

10

Olin ensimmäistä kertaa Tonin osaavissa käsissä ja voin suositella
häntä lämpimästi kaikille, sillä Toni on mitä ilmeisimmin hyvin ammattitaitoinen ja herkkävaistoinen ammattilainen, jolla näyttäisi olevan loputon repertuaarivalikoima eri otteita ja osataitoja! Tonin
kanssa oli myös ilo keskustella, hän on hauskan huumorintajuinen
ja samalla kuitenkin pitää tilanteen kaikin tavoin hanskassa tavoitteenaan asiakkaan kokonaisvaltainen auttaminen kohti parempaa
hyvinvointia.

2015-03-24 06:30:06

10

Olen nyt muutaman kerran käynyt Tonin hoidettavana ja palvelu on
ollut todella ammattitaitoista, mutta samalla rentoa ja joustavaa.
Olo on ollut aina todella mahtava hieronnan jälkeen. Nettisivujen
kautta ajanvaraus on helppoa ja suosittelen paikkaa lämpimästi
kaikille. Voin sanoa että itsestäni tuli kanta-asiakas jo heti ensimmäisen kerran jälkeen.

2015-03-24 09:23:53

10

Yhden kerran kokemuksella mahtavaa palvelua. Seuraavaa kertaa
varailemaan.

2015-04-20 06:14:06

9

Erittäin positiivinen kokemus. Mukava paikka, osaava henkilökunta
ja jumissa olleet paikat saatiin kuntoon. Suosittelen.

10

The place is very nice and cozy, and the service is also very professional, as well as very friendly. After each time I've always felt
lighter and relaxed. I definitely recommend this studio for anyone
seeking help to their muscle pain, or just to simply relax.

2014-12-12 14:26:14

2015-08-03 13:49:36

2015-01-31 15:49:17

2015-02-16 18:58:56

2015-06-27 17:17:12

2015-02-24 18:45:54

2015-03-18 19:55:12

2015-04-25 06:10:05
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2015-08-05 16:02:58

10

Jälleen erinomainen kokemus Tonin käsissä, kiitos!

2015-07-04 18:57:32

10

Sain olla tunnin Outin lempeissä, mutta napakoissa käsissä. Hieronta ulottui pintaa syvemmälle kun keskustelun kautta avattiin fyysisten jumien aiheuttamia tunteita ja tilanteita, joissa hoidettavat
kehon osat ovat jännittyneet. Ja vitsit mitä oivalluksia!! Oli niin helpottunut ja keventynyt olo hieronnan jälkeen. Huikeeta. Suosittelen
Outia ja pysähtymistä kuuntelemaan kehoa :) -Milja

2015-07-13 07:36:48

10

Kävin ensimmäistä kertaa Tonin hierottavana, ja ehdottomasti menen toistekin! Sain ammattitaitoista hierontaa ja tunnelma oli mukava :) Suosittelen lämpimästi kaikille!

2015-07-17 06:45:27

10

Voisi kuvitella, että intialainen päähieronta olisi vain jotain hellää
pään hivelyä sormilla. Onhan se sitäkin, mutta ainakin Outi sisällytti
hoitoon myös niskan ja yläselän hyvältä tuntuvan ja osin napakankin käsittelyn. Parin kerran jälkeen aion mennä taas nauttimaan.
Että osaa olla pienellä ihmisellä vahvat näpit. Liikkeessä kodikas
fiilis.\n\nEi noita peukkuja voisi antaa kolmea, vaan kaikki kohdat
ovat peukutettavia. Lahjakortteja ostin myös.\n\nMarja H

2015-07-21 07:10:42

10

Studio Eudokia on kotoisa, suloinen soppi Karhupuiston
kupeessa.\n\nSain pehmeää ja rauhoittavaa hierontaa Tonilta,
suosittelen todella!

2015-07-23 11:11:05

10

Very professional, high quality massage. Toni offered to speak either English or Finnish with me. He tailored the massage perfectly
to my medical condition and areas that needed more work.

2015-08-14 10:56:51

9

Olin ensi vierailulla ja kokemus oli kaiken kaikkiaan hyvin miellyttävä. Paikka oli myös mukavalla tavalla kodikas ja viihtyisä.

2015-08-22 17:02:21

10

Kipeät niska ja selkä saivat hyvän käsittelyn ja muutenkin ilmapiiri
oli rento ja mukava. Tulen varmasti uudelleen ja voin suositella
paikkaa ystävilleni. Kiitos Toni!

2015-09-03 07:06:24

10

Toni on paras hieroja :) Suosittelen lämpimästi

2015-09-11 07:14:44

10

Toni on asiantunteva, erittäin hyvä hieroja, jonka asiakkaaksi menee mielellään uudelleen.

2015-09-12 17:44:24

10

Miellyttävää ja asiantuntevaa palvelua. Suosittelen!

2015-09-15 16:39:22

10

Toni osaa kyllä hommansa! Asiantuntevaa ja miellyttävää palvelua.
Kiitos mielenkiintoisista juttutuokioista hieronnan lomassa. Suosittelen lämpimästi. : )

2015-10-04 18:25:42

10

Tonin luona kremppoja poistattamassa ja luotan ilmiselvään ammattitaitoon, selostukseen löytyneistä paikoista, monipuolinen
osaaminen ja paneutuminen ehdoton plussa. Todennäköisesti tulen pian kuntoon mutta ehdottomasti jatkan itseni säännöllistä huoltamista Tonilla. Suosittelen.

2015-10-23 09:50:07

10

Toni oli, niin kuin aina, ystävällinen ja kysyi kuulumiset. Hoito oli
kerrassaan hieno. Kaikki kertomani huomioitiin täydellisesti.

10

Kävin Tonilla hieronnassa ja se oli mahtava kokemus. Nukuin yöni
paremmin kuin koskaan kun saatiin paikkoja auki. Eudokia oli ihanan kodikas ja rauhallinen, myös rauhoittava musiikki rentoutti.
Toni oli oikein ystävällinen, mukava ja rento hieroja. Mutta parastahan hieronnassa oli se että on toni oli ammattitaitoinen ja osasi hieroa minua juuri minun tarvitsemin tekniikoin ja ottein. Oli ihanaa
että sain vihdoin apua jumeihini! Tulen todellakin jatkossa käymään
studio eudokiassa ja suosittelen ehdottomasti muillekkin :).
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Aivan huikea kokemus! Sain yksilöllistä palvelua ja tuntui siltä, että
hartiajumini kiinnosti Tonia oikeasti. Hän jopa pidensi aikaa ensin
kysyttyään minulta, että onko minulla kiire. Kun kuulemma oli vähän enemmän tekemistä kuin olin itse ajatellut. En pannut lainkaan
pahakseni, että Toni oli niin asiaan vihkiytynyt! Menen varmasti uudelleen ja suosittelen jokaiselle vastaantulijalle ;) Jee! //Viivi H.
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Ensimmäisen käytikertani perusteella voin suositella ammattitaitoista ja osaavaa Tonia lämpimästi kaikille. Hieronnan aikana Toni tiedusteli tuntemuksiani ja selitti tapaansa toimia juuri kyseisissä tilanteissa. Hän huomioi erityisesti myös harrastustani vaikeuttavat jumipaikat. Olen varannutkin seuraavan hieronta-ajan ja ehdottomasti käyn hänellä säännöllisesti jatkossakin :) -ttp
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Kävin Tonin luona ensimmäistä kertaa bongattuani Eudokian sivut
fbstä. Tunnelma oli rento, enkä kokenut hetkeäkään epämiellyttäväksi. Sain henkilökohtaista palvelua ammattitaitoisesti, jota voin
pelkästään suositella. Sain myös helpot hoito-ohjeet kotiin. Uusi
aika on jo varattuna muutaman viikon päähän. Support your local!
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Kävin ensimmäistä kertaa Studio Eudokiassa Outin käsittelyssä.
Kokemus oli erittäin positiivinen. Koin saavani kokonaisvaltaista
hoitoa, jossa ihmisen yksilölliset tarpeet todella huomiodaan. Miljöö
on myös ihastuttava, ja myöhemmin paikalle saapunut toinen hieroja Toni vaikutti hänkin Outin tapaan asiansa osaavalta. Suosittelen
lämpimästi! :)

2015-11-08 17:02:47

10

ystävättäreni suositteli Outia ja sain erittäin hyvää ja asiantuntevaa
apua jalkojen ja niskan jumituksiin.olotila oli todella mahtava käsittelyn jälkeen.sopivia aikoja myös löytyy ,varsinkin sunnuntaisin.paikka kodikas ja sopivan lähellä kotia.\nvoin suositella erittäin
lämpimästi.
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Kiitos jälleen Tonille, koko keho kiittää!!!
Loistava palvelu ja ammattitaitoista väkeä!\n\nT.Hanna
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