* składnik pochodzenia naturalnego.

Tequila Sunrise ……………………………………………………………………………………………………………………
Ten wysokoprocentowy zabieg to zaskakujące połączenie odświeżającego limonkowego
peelingu z dynamicznym, pobudzającym krążenie masażem wykonywanym na bazie
tradycyjnej meksykańskiej wódki. Naturalny wyciąg z limonki dostarcza skórze dużego
zastrzyku witaminy C, która wzmacnia i rewitalizuje skórę oraz naczynia krwionośne.
Drobne kryształki soli w naturalny sposób oczyszczają powierzchnię skóry i pobudzają
krążenie. Tequila wykorzystana w specjalistycznym masażu relaksuje i rozgrzewa,
pobudza pracę układu krwionośnego, zmniejsza nadmierne napięcie mięśniowe oraz
niweluje przeciążeniowe bóle stawów. Zabieg dedykowany dla osób przemęczonych,
zestresowanych, prowadzących szybki tryb życia. To świetne połączenie przyjemnego
z pożytecznym.
Składniki zabiegu: sól morska*, sok z limonki*, masło shea*, tequila.
Czas trwania zabiegu: 60-70 minut, Cena: 230 zł.

Terapia magnezem …………………………………………………………………
Doskonały zabieg dla sportowców i osób aktywnych fizycznie, łączący w sobie
energetyczną kąpiel w oryginalnych, opatentowanych przez holenderskich naukowców
płatkach magnezowych oraz odprężający mięśnie masaż na olejku lub żelu
magnezowym. To innowacyjna forma dostarczenia organizmowi najczystszej, naturalnej
formy magnezu - chlorku magnezu, który ze względu na wysoki stopień nasycenia jest
pięć razy bardziej efektywną suplementacją niż przyjmowanie magnezu doustnie.
Podczas wyjątkowej kąpieli jony magnezu są wchłaniane przez skórę do komórek całego
ciała, czyniąc kąpiel niesamowicie odprężającą fizycznie i psychicznie. Relaksujący masaż
na olejku magnezowym to potwierdzony przez naukowców sposób na szybką regenerację
mięśni oraz antidotum na kumulowanie się w mięśniach kwasu mlekowego. Zabieg
zalecany po wysiłku fizycznym lub jako forma uzupełnienia niedoborów magnezu
w organizmie.
Składniki zabiegu: płatki magnezowe*, olejek magnezowy*, żel magnezowy*.
Czas trwania zabiegu: 70 minut, Cena: 290 zł.

Wyprawa w Himalaje ………………………………………………………………………………………
Wyjątkowe połączenie oczyszczającego peelingu ciała oraz relaksującego masażu
z dodatkiem aromatycznych olejów. Naturalny gorący peeling różową solą himalajską
z rejonu Karakorum (najzdrowszą i najczystszą solą dostępną na ziemi) oczyszcza skórę
i pobudza krążenie bez efektu podrażnienia. Sól ta, nazywana halitem, a dawniej „solą
króla”, zarezerwowana była wyłącznie dla rodzin królewskich. Zawiera aż 84 składniki
w formie koloidalnej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.
Wykorzystane podczas zabiegu gorące solne sakiewki błyskawicznie regenerują nawet
najbardziej spięte mięśnie, a odpowiednio dobrane kompozycje olejków eterycznych
czynią ten zabieg niezwykle odprężającym.
Składniki zabiegu: różowa sól himalajska*, olej ryżowy*, sakiewki solne*, olejki
eteryczne*.
Czas trwania zabiegu: 60 minut, Cena: 200 zł.

Algowy opatrunek ……………………………………………………………………………………………
Zabieg na twarz z wykorzystaniem ekologicznego, świeżo przygotowanego peelingu
z koralowca pozyskiwanego z wybrzeży Irlandii, z dodatkiem silnie detoksykującego
i działającego przeciwzapalnie czystka lekarskiego. Intensywny masaż mięśni twarzy na
ekologicznym oleju algowym z
dodatkiem unikalnego
jedwabiu
morskiego
o właściwościach kojących i nawilżających oraz aplikacja algowej maski w formie płatu,
pozostawia skórę wygładzoną, wypoczętą i pełną witalności.
Składniki zabiegu: sproszkowana alga*, olej algowy*, jedwab morski*, maska algowa
na płacie z biocellulozy*.
Czas trwania zabiegu: 60 minut, Cena: 180 zł.

Mineralny relaks dla mięśni ……………………………………………………………………………
Masaż częściowy wybranej partii ciała (plecy, ramiona lub nogi) stworzony z myślą
o sportowcach. Skutecznie uzupełnia magnez utracony w czasie treningu i zapobiega
powstawaniu zakwasów. Olejki z czarnego pieprzu, kamfory oraz cytrynowy stymulują
krążenie krwi i wspomagają proces detoksykacji mięśni. Podawany miejscowo magnez
jest wchłaniany bezpośrednio prze tkankę skórną i dostarczany bezpośrednio do komórek
i mięśni. Używany w zabiegu chlorek magnezu wydobywany jest ze złóż mających ponad
250 mln lat i znajdujących się milę pod ziemią. To najczystsza, w 100% naturalna postać
magnezu.
Składniki zabiegu: olejek magnezowy*, olejki z: czarnego pieprzu*, kamfory*,
cytryny*.
Czas trwania zabiegu: 30 minut, Cena: 80 zł.

* składnik pochodzenia naturalnego.

