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MORELOWE SADY .............................................................................................................................
Subtelna morelowa ceremonia na cia³o, któr¹ rozpoczyna intensywny peeling na
bazie z³uszczaj¹cych kryszta³ków cukru trzcinowego oraz zmielonych gorzkich
pestek moreli bogatych w witaminê B6, B1 i niezbêdne minera³y. Zawarta w nasionach cenna amigdalina wzmacnia organizm oraz symbolizuje d³ugowiecznoœæ
i nieœmiertelnoœæ. Odprê¿aj¹cy masa¿ ca³ego cia³a na ekologicznym oleju sprawi,
¿e skóra nabierze blasku, a zapach moreli bêdzie Ci towarzyszy³ przez ca³y dzieñ.
Sk³adniki aktywne: cukier trzcinowy*, zmielone pestki moreli*, olej ry¿owy*, olej z pestek moreli*.
Czas trwania zabiegu: 60 minut, Cena: 190 z³
Vegan

ZIELONY ZAGAJNIK .........................................................................................................................
Niezwyk³y zabieg na cia³o, w którego sk³ad wchodzi ekologiczny peeling z drogocennych nasion pokrzywy maj¹cych dzia³anie odm³adzaj¹ce oraz regeneruj¹ce
organizm. Dziêki du¿ej zawartoœci fitohormonów korzystnie wp³ywa na samopoczucie i prawid³owe funkcjonowanie uk³adu hormonalnego. Najwa¿niejszy
element kuracji stanowi ok³ad cia³a przygotowany przed samym zabiegiem, oparty
na wywarze z liœci pokrzywy bogatej w witaminê A, C i karotenoidy wspomagaj¹ce
procesy obronne organizmu. Zwieñczeniem zabiegu jest aplikacja naturalnego
mas³a shea, dziêki któremu skóra pozostanie g³adka i nawil¿ona przez d³ugi czas.
Sk³adniki aktywne: nasiona pokrzywy*, wywar z liœci pokrzywy*, cukier trzcinowy*, mas³o shea*.
Czas trwania zabiegu: 75 minut, Cena: 240 z³
Vegan

Z£OTY £AN ...........................................................................................................................................
Naturalny rytua³ na cia³o czerpi¹cy z nieskoñczonych bogactw Matki Natury.
Unikalne po³¹czenie w peelingu bezglutenowych ziaren amarantusa zawieraj¹cych
skwalen oraz nasion sza³wi hiszpañskiej bogatej w kwas alfa-liponowy (silny oksydant, który skutecznie chroni skórê przed wp³ywem promieniowania UV) rozjaœnia skórê oraz dzia³a przeciwzapalnie. Dobroczynny ok³ad ry¿owy z dodatkiem
komosy ry¿owej bogaty w kwercetynê, komferol, kwas kumarowy i wanilinowy oraz
luksusowy oryzanol pozyskiwany z zarodków ry¿u, opóŸnia procesy starzenia
i przyspiesza regeneracjê podra¿nionej skóry.
Sk³adniki aktywne: nasiona amarantusa*, nasiona sza³wii hiszpañskiej*, ok³ad ry¿owy*, komosa ry¿owa*, oryzanol*,
mas³o shea*.
Czas trwania zabiegu: 80 minut, Cena: 290 z³
Vegan

KOKOSOWO-MIGDA£OWA ROZKOSZ ............................................................................................
Wspania³a ceremonia rozpoczynaj¹ca siê od aromatycznej k¹pieli w naturalnym mleku
kokosowym z dodatkiem oleju migda³owego, której zapach zniewoli Twoje zmys³y
i natychmiast wprowadzi w dobry nastrój. Kokos dziêki zawartoœci witamin B2, B6, C, E
oraz kwasu foliowego, sodu i potasu doskonale od¿ywia i b³yskawicznie regeneruje »

skórê. Przygotowany specjalnie dla Ciebie, œwie¿y peeling z siemieniem lnianym, miazg¹
migda³ow¹ oraz p³atkami owsianymi zatopionymi w oleju kokosowym, b³yskawicznie
zmiêkczy i usunie z cia³a obumar³y naskórek. Ca³oœæ ceremonii zwieñczy relaksuj¹cy
masa¿ drewnian¹ ³y¿k¹. Doskona³y zabieg dla skóry wra¿liwej i sk³onnej do podra¿nieñ.
Sk³adniki aktywne: mleko kokosowe*, olej migda³owy*, siemiê lniane*, miazga migda³owa*, p³atki owsiane*, olej kokosowy*.
Czas trwania zabiegu: 90 minut, Cena: 300 z³
Vegan

£AGODZ¥CY OPATRUNEK .....................................................................................................................
Zabieg na cia³o dedykowany skórze podra¿nionej nadmiern¹ ekspozycj¹ na s³oñce.
Koj¹cy ok³ad z lnu oraz wyci¹gu z owsa, bogaty w kwasy organiczne oraz sole mineralne
doskonale z³agodzi zaczerwienienia oraz subtelnie obni¿y temperaturê skóry. Dziêki
naturalnym w³aœciwoœciom sk³adników aktywnych przywróci skórze w³aœciwy odczyn
pH, a aplikacja naturalnego, s³yn¹cego z w³aœciwoœci regeneruj¹cych
i przeciwzapalnych oleju z drzewa Mas³osza Parka nawil¿y i od¿ywi skórê oraz stworzy
na jej powierzchni naturalny filtr przeciws³oneczny.
Sk³adniki aktywne: len*, owies*, olej z drzewa Mas³osza Parka*.
Czas trwania zabiegu: 30 minut, Cena: 100 z³
Vegan

SMACZLIWKA ......................................................................................................................................
Zabieg na twarz do cery wra¿liwej, suchej oraz pozbawionej jêdrnoœci, ³¹cz¹cy
niezwyk³e bogactwo nienasyconych kwasów t³uszczowych oraz witamin A, D, E, K
zawartych w œwie¿ym awokado. Delikatny enzymatyczny peeling z papainy zaledwie
w ci¹gu kilku minut dok³adnie oczyszcza i odœwie¿a skórê twarzy. Liftinguj¹cy masa¿ na
ekologicznym oleju z awokado silnie od¿ywia naskórek, uzupe³nia barierê lipidow¹
skóry oraz dzia³a odm³adzaj¹co. Przygotowana specjalnie dla Ciebie na chwilê przed
zabiegiem maska z awokado i œwie¿ego soku z cytryny doskonale nawil¿a i ujêdrnia skórê
twarzy. Po zabiegu twarz jest wyraŸnie wyg³adzona i pe³na blasku.
Sk³adniki aktywne: owoc awokado*, olej awokado*, papaina* (enzym pochodz¹cy z owoców papai), sok z cytryny*.
Czas trwania zabiegu: 60 minut, Cena: 170 z³
Vegan

MOC NASION ...............................................................................................................................................
Silnie nawil¿aj¹cy oraz odm³adzaj¹cy zabieg na twarz do cery wra¿liwej i naczyniowej,
w którego sk³ad wchodzi miêdzy innymi ekologiczny peeling z aronii - naturalnego
Ÿród³a witaminy P, C, B6, E i PP, o dzia³aniu wzmacniaj¹cym oraz uelastyczniaj¹cym
naskórek. Opracowany specjalnie do tego zabiegu masa¿ twarzy z elementami liftingu
doskonale wykorzystuje wszystkie w³aœciwoœci oleju z pestek granatu o du¿ej
zawartoœci kwasu punikowego, a tak¿e udowodnionym dzia³aniu odm³adzaj¹cym
i lecz¹cym stany zapalne skóry. Borówkowa maska alginatowa zawiera naturalne kwasy
organiczne (cytrynowy, jab³kowy), witaminê B, C, PP, sole mineralne oraz pierwiastki tj.:
cynk, fosfor, wapñ oraz ¿elazo. Zabieg dzia³a ujêdrniaj¹co, hamuje aktywnoœæ enzymów
niszcz¹cych kolagen, elastynê i kwas hialuronowy.
Sk³adniki aktywne: aronia*, biobaza peelingu*, olej z pestek granatu*, borówkowa maska alginatowa*.
Czas trwania zabiegu: 60 minut, Cena: 160 z³

ORGANICZNY PEELING MIODOWO-MIGDA£OWY ...........................................................................
Niepowtarzalny zabieg na bazie organicznego miodu, œwie¿ej miazgi migda³owej
i organicznego owsa poprzez z³uszczenie martwego naskórka pozostawia skórê g³adk¹,
nawil¿on¹ i odœwie¿on¹, bez uczucia œci¹gniêcia. Miód wykazuje dzia³anie odka¿aj¹ce
i oczyszczaj¹co-lecznicze, usuwa z³uszczony naskórek, oczyszcza pory. Dodatek miazgi
migda³owej i owsa ods³ania piêkn¹ i zdrow¹ skórê. Dziêki zawartoœci protein i kwasu
mlekowego skóra ju¿ po jednym zabiegu nabiera elastycznoœci. Zastosowanie wrappingu
pozwala sk³adnikom aktywnym nabraæ wiêkszej aktywnoœci pod wp³ywem ciep³a.
Wszystkie sk³adniki peelingu s¹ w pe³ni naturalne i bez konserwantów.
Sk³adniki aktywne: miód*, miazga migda³owa*, owies*, cukier trzcinowy*.
Czas trwania zabiegu: 40 minut, Cena: 120 z³
Vegan

ORGANICZNY PEELING OWOCOWY ................................................................................................
Aromatyczny peeling cukrowy z dodatkiem organicznego soku z granatu,
organicznych jab³ek i organicznej ¿urawiny. Doskonale sprawdza siê w przypadku skóry
wymagaj¹cej dok³adnego oczyszczenia i mocnego nawil¿enia naskórka. Masa¿
wykonywany na peelingu przynosi natychmiastowe uczucie odœwie¿enia dziêki
zawartoœci mukopolisacharydów w cukrze oraz kwasów owocowych i witamin w
owocach. Zastosowanie wrappingu pozwala sk³adnikom aktywnym nabraæ wiêkszej
aktywnoœci pod wp³ywem ciep³a. Wszystkie sk³adniki peelingu s¹ w pe³ni naturalne i bez
konserwantów.
Sk³adniki aktywne: sok z granatu*, jab³ka*, ¿urawina*, cukier trzcinowy*.
*sk³adnik pochodzenia naturalnego
Czas trwania zabiegu: 40 minut, Cena: 120 z³
Vegetarian
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