ABSOLUTE HYDRATION
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, jabłko, soczewica, skórka arbuza, wysoko- i niskocząsteczkowy kwas
hialuronowy. Czas: 60 minut. Cena: 260 zł.
BALANCE
Zabieg pielęgnacyjny o działaniu normalizującym i oczyszczającym, doskonały dla cery
z nadczynnością gruczołów łojowych. Delikatny, enzymatyczny peeling zawierający
bromelinę (enzym z ananasa o silnym działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym)
usunie martwe komórki naskórka. Harmonizująco-nawilżająca maska na bazie glinki
kaolinowej, tlenku cynku, allantoiny i wyciągów roślinnych poprawi metabolizm
komórkowy skóry, zapewni nawilżenie i ustabilizuje lipidy, zapobiegając nadmiernemu
wydzielaniu sebum. Masaż na multiwitaminowym olejowym serum z guarany, aceroli,
rokitnika, żurawiny i amazońskiego camu-camu pobudzi procesy fizjologiczne
zachodzące w skórze, odnowi jej barierę ochronną i zapewni doskonałe odżywienie.
Zwieńczeniem zabiegu jest aplikacja maski torfowej o właściwościach detoksykujących
i zwężających pory. Składniki aktywne: bromelina, kaolin, tlenek cynku, allantoina,
rumianek, dziurawiec pospolity, guarana, acerola, rokitnik, żurawina, camu-camu,
torf, woda termalna. Czas: 60 minut. Cena: 220 zł.
LIFT DELUX
Zabieg liftingujący, który zmniejsza widoczność zmarszczek mimicznych, pobudza
odnowę komórkową, poprawia jędrność i elastyczność skóry. Biomimetyczny peeling
enzymatyczny dokładnie oczyści skórę z martwego naskórka, a zawarta w nim ektoina
zagwarantuje głębokie i długotrwałe nawilżenie skóry. Silnie relaksujący eliksir na
bazie innowacyjnego neuropeptydu XEP TM-018 wzmocniony kwasem hialuronowym
stanowi nieinwazyjną alternatywę dla botoksu oraz redukuje widoczność zmarszczek
mimicznych. Unikalna maska V-shape modeluje i poprawia owal twarzy. Zawiera
dobroczynne ekstrakty m.in. z różeńca górskiego, z ryżu i granatu, który chroni przed
przedwczesnym starzeniem się skóry pomagając zmniejszyć oznaki starzenia
spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce. Przyczynia się do produkcji kolagenu
i elastyny oraz zapobiega przebarwieniom. Maska stymuluje dolne partie twarzy, przez
co wyraźnie poprawia jej kontur, a skóra staje się bardziej napięta i wygładzona.
Składniki aktywne: peelmoist, ektoina, pulpy owoców (mombin, mango, banan),
olej kahai, makadamia, kwas hialuronowy, 5% neuropeptyd XEP TM-018, granat
właściwy, jagody acai, różeniec górski, ryż. Czas: 60 minut. Cena: 270 zł.

ICE SLIM
Orzeźwiający i oczyszczający zabieg na ciało, który skutecznie walczy z cellulitem
i uczuciem ciężkich nóg. Peeling przygotowany na bazie soli z Morza Martwego usuwa
martwe komórki naskórka i detoksykuje organizm. Szczególne właściwości kompozycji
trzech olejków: z pestek ogórka, melona i jojoba zawarte w peelingu działają
regenerująco, odbudowująco i wygładzająco na skórę. Masaż krioterapeutyczny
specjalnie przygotowanymi kostkami lodu w odczuwalny sposób poprawia wygląd
skóry, pobudza mikrokrążenie i spalanie tkanki tłuszczowej. Dzięki efektowi
krioterapeutycznemu wzmacnia włókna kolagenowe oraz poprawia odporność skóry na
czynniki zewnętrzne. Doskonała propozycja dla osób aktywnych oraz pragnących
w skuteczny sposób dotlenić komórki skóry i mięśnie. Składniki aktywne: sól
magnezowo-potasowa z Morza Martwego, olejek z pestek ogórka, olejek z melona,
jojoba, masło Shea, witamina E. Czas: 60 minut. Cena: 200 zł.
MALINOWO-LIMONKOWE SZALEŃSTWO
Intensywnie nawilżająca i regenerująca ceremonia ciała o zniewalającym zapachu
świeżej limonki i malin. Kryształki soli delikatnie masując ciało złuszczą zrogowaciały
naskórek, a olejek ze słonecznika, limonka i algi bogate w witaminy B i beta-karoten
natłuszczą i zmiękczą skórę. Malinowa maska do masażu bogata w naturalne masło
Shea i wosk pszczeli wzmacnia lipidową barierę chroniąc skórę przed utratą wody,
a olejek z pestek malin pełni funkcję naturalnego filtra przeciwsłonecznego i chroni
przed fotostarzeniem skóry. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym sprzyja
łagodzeniu rumienia posłonecznego. Składniki aktywne: olej z nasion słonecznika,
spirulina, witamina E, masło Shea, wosk pszczeli, olej z awokado, olej z pestek malin.
Czas: 80 minut. Cena: 260 zł.
RAJSKI RELAKS
Odmładzający rytuał rozpoczynający się złuszczającym cukrowym peelingiem całego
ciała o świeżym zapachu karaibskiej guawy. Ten tropikalny owoc jest cennym źródłem
antyoksydantów, takich jak witamina A, witamina C czy beta-karoten, które chronią
skórę przed atakiem wolnych rodników. Tak oczyszczona skóra jest gotowa na
przyjęcie dobroczynnych składników z przeciwstarzeniowej maski do masażu. Dzięki
bogactwu masła Shea i olejku z pestek winogron maska zapewni intensywne
nawilżenie, odżywienie i ujędrnienie skóry. Zwieńczeniem zabiegu jest masaż, który
da uczucie głębokiego odprężenia i relaksu oraz na długo otuli skórę słodkim
zapachem dojrzałych winogron. Składniki aktywne: kwas linolowy, witamina A,
witamina C, beta-karoten, olej z nasion winogron, masło Shea. Czas: 80 minut.
Cena: 260 zł.

