PERFECT BODY FIRMING
Ujędrniający zabieg terapeutyczny ukierunkowany na wyszczuplanie i modelowanie
sylwetki, skoncentrowany na newralgicznych partiach ciała, takich jak: brzuch, uda,
pośladki oraz biodra. Połączenie ekstraktów z czterech roślin: traganka, ruszczyku,
cytryny i nawłoci, wykazujących działanie antycellulitowe i ujędrniające jest sekretem
skuteczności tego zabiegu. Ekstrakt z korzenia traganka reguluje metabolizm tkanki
tłuszczowej poprzez aktywację procesu rozkładu triglicerydów oraz hamowanie
aktywności enzymu związanego z powstawaniem tkanki tłuszczowej. Zabieg jest
idealnym wsparciem zdrowej diety i regularnej aktywności fizycznej. Składniki
aktywne: traganek, ruszczyk, cytryna, nawłoć, ekstrakt z wanilii, wyciąg z tymianku,
sól z Morza Martwego. Czas: 80 minut. Cena: 290 zł.

MOC ORZEŹWIENIA
Orzeźwiający i oczyszczający zabieg na ciało zapewniający intensywne nawilżenie oraz
regenerację skóry. Peeling przygotowywany na bazie soli z Morza Martwego skuteczne
usuwa martwe komórki naskórka sprawiając, że skóra staje się miękka i gładka.
Szczególne właściwości oleju z ogórka zawartego w masce do masażu działają
regenerująco i wygładzająco. Odżywcze masło Shea oraz kompozycja olejów
roślinnych dodatkowo nawilżają i delikatnie natłuszczają skórę, chroniąc ją przed
niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Składniki aktywne: olej
z ogórka, masło Shea, olej jojoba, ze słodkich migdałów, arganowy, z kiełków
pszenicy, sól z Morza Martwego, wit. E. Czas: 80 minut. Cena: 270 zł.

ARBUZOWE SZALEŃSTWO
Regenerujący rytuał na ciało oparty na orzeźwiającej mocy arbuza to idealna
propozycja dla zmęczonej skóry. Gruboziarnisty peeling cukrowo-solny doskonale
odświeża ciało, przywracając mu delikatność. Intensywny kompres nawilżający
w postaci arbuzowej maski żelowej pobudza skórę do szybszej regeneracji, witalizuje
ją i przywraca jej elastyczność. Zwieńczeniem zabiegu jest masaż o lekkim zapachu
arbuza na odżywczej kompozycji olejów: sezamowego, awokado, buriti, sojowego, ze
słodkich migdałów i makadamia, a także oliwy z oliwek. Po zabiegu Twoja skóra
będzie silnie odżywiona i zregenerowana. Składniki aktywne: olej sezamowy,
awokado, buriti, sojowy, ze słodkich migdałów i makadamia, oliwa z oliwek, nasiona
czarnuszki, ekstrakt z arbuza. Czas: 80 minut. Cena: 280 zł.

HYDRAMEMORY
Głęboko nawilżający i przeciwutleniający zabieg na twarz do skóry wyjątkowo
odwodnionej
i
przesuszonej.
Polecany
szczególnie
przed
ekspozycją
na
promieniowanie słoneczne oraz jako ratunek po nadmiernej kąpieli słonecznej.
Kombinacja wysoko- i niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, oleju z drzewa
Moringa oraz naturalnych ekstraktów z jabłka, soczewicy i skórki arbuza wzmocnią
endogenny system nawodnienia skóry, a także jej barierę ochronną. Zabieg pomaga
usprawnić prawidłowy przepływ wody w naskórku. Składniki aktywne: olej z drzewa
Moringa, ekstrakt z jabłka, soczewicy, skórki arbuza, wysoko- i niskocząsteczkowy
kwas hialuronowy. Czas: 60 minut. Cena: 260 zł.

CALL IT MAGIC BY ALKEMIE
Głęboko oczyszczający i odświeżający zabieg polecany do skóry przetłuszczającej się,
mieszanej, ze skłonnością do niedoskonałości i stanów zapalnych. Kombinacja
składników, takich jak ekstrakt z owoców mirtu różanego, ekstrakt z liści
australijskiego mirtu cytrynowego oraz egipskiego i indyjskiego lotosu zmniejsza
wytwarzanie sebum, ogranicza rozwój bakterii, działa antyoksydacyjnie i wygładza
cerę. Witaminy z grupy B, skoncentrowany organiczny sok z kiwi oraz substancje
supernawilżające zabezpieczają skórę przed odwodnieniem. Bomba witaminowa
w postaci koncentratu z superowoców rewitalizuje skórę, a peeling aktywnym
strumieniem tlenu i rozproszonymi kroplami soli fizjologicznej dokładnie ją oczyszcza.
Składniki aktywne: wyciąg z owoców mirtu różanego i z liści mirtu cytrynowego,
wyciągi z kwiatów lotosu błękitnego i orzechodajnego, izomerat sacharydowy, kwas
hialuronowy, ekstrakt z czerwonych alg, wyciągi z korzenia dzikiego jamu i lukrecji,
azeoglicyna, kompleks osmolitów i aminokwasów, koncentrat superowoców: guarana,
acerola, żurawina, camu-camu i rokitnik. Czas: 60 minut. Cena: 210 zł.

USZYTY NA MIARĘ
Dopasowany przez naszych terapeutów wyłącznie do Twoich potrzeb po analizie
i diagnostyce 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
pro-Vit C lub wyciąg z aloesu i kokosa. Czas: 60 minut. Cena: 270 zł.

