SKIN REGIMEN
Idealny zabieg dla kobiet i mężczyzn z uwagi na unikatowy i innowacyjny skład
związków aktywnych longevity complex™. Zabieg ma na celu odnowić skórę poprzez
usunięcie z jej powierzchni martwych komórek naskórka oraz rozświetlić ją i ujędrnić.
Kosmetyki wykorzystane w zabiegu są zaliczane do nutrikosmoceutyków. To linia
stworzona z udziałem dermatologów i kosmetologów, którzy zgłębiali proces starzenia
skóry. Składniki aktywne: retinol, mikro i makro kwas hialuronowy, szpinak,
karnozyna, wyciąg z nasion chia, wyciąg z owoców maqui, kwas mlekowy, kwas
glikolowy, kwas cytrynowy. Czas: 30 minut. Cena: 140 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
Intensywnie 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.

WINOBRANIE
Rozgrzewający zabieg stworzony z myślą o chłodnych wieczorach i mroźnych
porankach. Aromatyczny peeling na bazie czerwonego wina, skórki pomarańczy,
cynamonu oraz goździków dokładnie oczyści i ujędrni skórę, a piękny zapach
wprowadzi w stan głębokiego odprężenia. Olej macadamia, na którym wykonywany
jest masaż zapobiega powstawaniu rozstępów, łagodzi uszkodzenia naskórka oraz
wykazuje silne właściwości antycellulitowe. Skóra po zabiegu będzie nawilżona,
a umysł zrelaksowany. Składniki aktywne: kryształki cukru, masło shea, olej
macadamia, cynamon, skórka pomarańczy, goździki, kwas palmitooleinowy, lecytyny,
witaminy A, E i z grupy B. Czas: 60 minut. Cena: 210 zł.

KWIAT POMARAŃCZY
Aromatyczny rytuał na całe ciało zapewniający intensywne nawilżenie oraz
regenerację skóry. Peeling z soli z Morza Martwego o orientalnym zapachu
pomarańczy z cynamonem skutecznie usuwa martwe komórki naskórka, sprawiając,
że skóra staje się miękka i gładka. Odżywcze masło Shea oraz kompozycja olei
z marchwi, wiesiołka, arganowego oraz jojoba intensywnie natłuszcza skórę i nawilża,
chroniąc ją przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Zabieg
przeznaczony przede wszystkim dla osób, które w okresie grzewczym borykają się
z przesuszoną skórą. Składniki aktywne: sól z Morza Martwego, masło shea, olej
z marchwi, olej z wiesiołka, olej arganowy, olej jojoba, olej ze słodkich migdałów,
macerat z kwiatów pomarańczy, witamina E. Czas: 80 minut. Cena: 270 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,
polegającego 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: 60 minut. Cena: 290 zł.

