USZYTY NA MIARĘ
Dopasowany przez naszych terapeutów wyłącznie do Twoich potrzeb po analizie
i diagnostyce Twojej skóry. Rozpoczynający zabieg peeling na bazie krzemionki delikatnie
złuszczy i zmiękczy naskórek. Detoksykująca maska z torfu wspaniale oczyści skórę
i przygotuje ją na aplikację indywidualnie dobranej maski osmotycznej, której
wyjątkowość wynika z doskonałej bioprzyswajalności zawartych w niej składników
aktywnych i zdolności pobudzenia w skórze naturalnych umiejętności magazynowania
wody. Zabieg ma również doskonały wpływ na włókna podporowe skóry, stymuluje
syntezę kolagenu i zmniejsza oznaki zmęczenia. Składniki aktywne: olej jojoba,
komórki macierzyste z różanecznika alpejskiego, torf, woda termalna, żeń-szeń lub proVit C lub wyciąg z aloesu i kokosa. Czas trwania: 60 minut. Cena: 270 zł.

PODWÓJNY LIFT
Efektywnie stymuluje skórę, ujędrnia oraz koryguje zmiany, jakie pojawiają się na skórze
wraz z wiekiem. Zabieg czerpie inspiracje z lipo- i hydrowypełniaczy, aktywnych
peelingów oraz najbardziej udanych i efektywnych zabiegów dermatologicznych. Zabieg
daje efekt silnego napięcia skóry, wygładzenia zmarszczek mimicznych oraz nawilżenia.
Dzięki połączeniu aktywnych kwasów AHA i witaminy C skóra na długi czas pozostaje
rozświetlona. Nieodzownym elementem zabiegu jest masaż Kobido, który sięga tradycją
do czasów japońskich gejsz i cesarzy. Składniki aktywne: wit. PP, heksapeptyd, mikro
i makro kwas hialuronowy, kwas mlekowy, cytrynowy i glikolowy, piwonia chińska, babka
lancetowata, oleje roślinne i masła, wit. C. Czas trwania: 75 minut. Cena: 300 zł.

CZTERY KROKI DO PIĘKNA
Idealny zabieg dla osób z odwodnioną i naczyniową skórą twarzy pragnących
wielowymiarowych efektów. Połączenie podwójnego masażu z intensywnym działaniem
dwóch aktywnych masek opracowano, by zaaplikować skórze absolutne maksimum
substancji aktywnych podczas jednego zabiegu. Cytoserum oraz innowacyjny krem do
masażu zawierają 18 aminokwasów, 12 witamin i minerałów oraz 42 pierwiastki śladowe
pozyskiwane z czystych, świeżych alg morskich, które wspomagają procesy odżywienia,
remineralizacji i nawilżenia naskórka. Kwas mlekowy delikatnie detoksykuje i działa
złuszczająco, czego rezultatem jest wyraźnie gładsza i młodziej wyglądająca skóra.
Składniki aktywne: Laminaria Digitata, dzika róża, kwas mlekowy, tawuła japońska,
18 aminokwasów, 12 witamin i minerałów, 42 pierwiastki śladowe. Czas trwania:
75 minut. Cena: 300 zł.

SOLNY DETOX
Detoksykujący zabieg na ciało rozpoczynający się wyjątkowym masażem ciepłymi
blokami królewskiej soli himalajskiej o działaniu łagodzącym i neutralizującym bóle
mięśniowe. Kolejny etap zabiegu to dokładne oczyszczenie ciała z wykorzystaniem
peelingu solnego oraz mineralizujący okład, którego działanie porównywalne jest do
3-dniowej diety oczyszczającej. Zwieńczeniem zabiegu jest aplikacja rewitalizującoujędrniającego masła. Zabieg znakomicie pobudza odnowę skóry, odmładza ją
i intensywnie pobudza krążenie. Pozostawia skórę doskonale napiętą i ujędrnioną.
Składniki aktywne: sól himalajska, oleje: babassu, ze słodkich migdałów, jojoba,
słonecznikowy, olejki eteryczne: cytrynowy, z mięty pieprzowej, ze skórki
pomarańczowej, ekstrakt z liści oczaru wirginijskiego, ekstrakt z orzechów włoskich.
Czas trwania: 80 minut. Cena: 280 zł.

ACTIVITY & BEAUTY
Aktywność fizyczna stała się nieodłącznym elementem codzienności. Dla osób pragnących
przyśpieszyć efekty treningów i jednocześnie właściwie zadbać o prawidłową regenerację
mięśni stworzyliśmy zabieg, który poprzez podniesienie temperatury tkanek, zwiększenie
przepływu krwi i dotlenienie komórek likwiduje działanie wolnych rodników i przyśpiesza
wydalanie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii. Wykorzystanie technik
starożytnego chińskiego masażu Tui Na, polegające na przepychaniu tkanki oraz
uciskaniu odpowiednich punktów, pobudza energię skórną, tonizuje mięśnie, a tym
samym przywraca równowagę między umysłem a ciałem. Składniki aktywne: żółta
glinka, ekstrakt z planktonu, mięta polna, eukaliptus, szałwia muszkatołowa, rozmaryn,
wyciąg z paczuli wonnej, jałowiec wirginijski. Czas trwania: 60 minut. Cena: 290 zł.

W MĘSKIM STYLU
Aromatyczny rytuał na ciało o zapachu egzotycznego bambusa, który z całą pewnością
przypadnie do gustu niejednemu mężczyźnie. Zabieg łączy w sobie pobudzający
ukrwienie skóry peeling na bazie tytoniu i whisky z relaksującym masażem na bogatym,
silnie odżywczym maśle Shea, pozyskanym z owoców drzewa Masłosza Parka. Ten
niezwykły pielęgnacyjny kosmetyk zawiera w swoim składzie ekstrakt z bambusa, olej
avocado i regenerujący naskórek wosk pszczeli. Po zabiegu Twoja skóra będzie silnie
nawilżona i zregenerowana. Składniki aktywne: masło Shea, masło avocado, wosk
pszczeli, ekstrakt z bambusa. Czas trwania: 60 minut. Cena: 220 zł.

