SOLNY DETOX
Detoksykujący zabieg na ciało o działaniu łagodzącym i neutralizującym bóle
mięśniowe, rozpoczynający się wyjątkowym masażem ciepłymi blokami królewskiej
soli himalajskiej. Kolejny etap zabiegu to dokładne oczyszczenie całego ciała
z wykorzystaniem peelingu solnego oraz mineralizujący okład, którego działanie
porównywalne jest do 3-dniowej diety oczyszczającej. Zwieńczeniem zabiegu jest
aplikacja rewitalizująco-ujędrniającego 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: 80 minut. Cena: 320 zł.
TEQUILA SUNRISE
Ten wysokoprocentowy zabieg na ciało to zaskakujące połączenie odświeżającego
limonkowego peelingu solnego z dynamicznym, pobudzającym krążenie masażem
wykonywanym na bazie tradycyjnej meksykańskiej wódki. Naturalny wyciąg z limonki
dostarcza skórze dużego zastrzyku witaminy C, która wzmacnia i rewitalizuje skórę
oraz naczynia krwionośne. Drobne kryształki soli w naturalny sposób oczyszczają
powierzchnię skóry i pobudzają krążenie. Tequila wykorzystana w specjalistycznym
masażu relaksuje oraz rozgrzewa, pobudza pracę układu krwionośnego, zmniejsza
nadmierne napięcie mięśniowe oraz niweluje przeciążeniowe bóle stawów. Zabieg
dedykowany dla osób przemęczonych, zestresowanych, prowadzących szybki tryb
życia. To świetne połączenie przyjemnego z pożytecznym. Składniki aktywne: sól
morska*, sok z limonki*, masło Shea*, tequila. Czas: 60 minut. Cena: 270 zł.
TERAPIA MAGNEZEM
Doskonały zabieg dla sportowców i osób aktywnych fizycznie, łączący w sobie
energetyczną kąpiel w oryginalnych, opatentowanych przez holenderskich naukowców
płatkach magnezowych oraz odprężający mięśnie masaż na olejku lub żelu
magnezowym. To innowacyjna forma dostarczenia organizmowi najczystszej,
naturalnej formy magnezu - chlorku magnezu, który ze względu na wysoki stopień
nasycenia jest pięć razy bardziej efektywną formą suplementacji niż przyjmowanie
magnezu doustnie. Podczas wyjątkowej kąpieli jony magnezu są wchłaniane przez
skórę do komórek całego ciała czyniąc kąpiel niesamowicie odprężającą fizycznie
i psychicznie. Relaksujący masaż na olejku magnezowym to potwierdzony przez
naukowców sposób na szybką regenerację mięśni oraz antidotum na kumulowanie się
w mięśniach kwasu mlekowego. Zabieg zalecany po wysiłku fizycznym lub jako forma
uzupełnienia niedoborów magnezu w organizmie. Składniki aktywne: płatki
magnezowe*, olejek magnezowy*, żel magnezowy. Czas: 70 minut. Cena: 350 zł.

MINERALNA REGENERACJA
Klasyczny masaż całego ciała na bazie chlorku magnezu wydobywanego ze złóż
mających ponad 250 mln lat i znajdujących się milę pod ziemią. To najczystsza,
w 100% naturalna postać magnezu. Masaż skutecznie zregeneruje i rozluźni spięte
mięśnie oraz będzie zapobiegał powstawaniu kwasu mlekowego po wysiłku fizycznym.
Składniki aktywne: olejek magnezowy*, olej ze słodkich migdałów*. Czas:
50 minut. Cena: 260 zł. (Możliwość skorzystania z masażu częściowego pleców lub
nóg. Czas: 25 minut. Cena: 130 zł.)
FUSION
Masaż powysiłkowy pleców i nóg oparty na kombinacji technik masażu klasycznego
z masażem bańką chińską, który polega na wykorzystaniu próżniowego zasysania
skóry i tkanek znajdujących się pod jej warstwą, co wspomaga krążenie limfy oraz
ukrwienie. Zabieg wskazany jest dla każdego, kto potrzebuje głębokiej regeneracji po
zmęczeniu spowodowanym wysiłkiem fizycznym. Składniki aktywne: olej ze słodkich
migdałów*, zielona herbata*, hibiskus*. Czas: 40 minut. Cena: 170 zł.

*składnik pochodzenia naturalnego

