SKIN MICROBIOME BY ALKMIE (MIKROBIOM)

……………………………………………………………………

Kojący zabieg ratunkowy o niezwykłej mocy nawilżenia, odżywienia i regeneracji dla skóry suchej,
wrażliwej i potrzebującej szczególnego wsparcia. Dzięki zastosowaniu kompleksu prebiotyku
i probiotyku oraz kompozycji perfekcyjnie dobranych składników, przywraca skórze fizjologiczną
równowagę. Natychmiastowo łagodzi podrażnienia, wzmacnia naturalne mechanizmy obronne
i odporność skóry, zapewnia komfort oraz długotrwałe nawilżenie.
Składniki aktywne: kompleks prebiotyku i probiotyku, wyciąg z korzenia yakon*, kompleks siedmiu
ziół*, wyciągi z tasmańskiego pieprzu i złotych alg*, komórki macierzyste z zielonej marchwi*, jedwab
z owsa*, syrop kukurydziany*, biolipidy masła shea*, luksusowe oleje: Tsubaki*, arganowy*, z nasion
chia*, ochronny olej SPF*.
Czas: 50 minut.
Cena: 230 zł.

YOUTH ON DEMAND BY ALKMIE (MŁODOŚĆ NA ŻĄDANIE)

…………………………………….

Intensywny, kompleksowo odmładzający zabieg przeznaczony dla cery z oznakami starzenia, utratą
elastyczności, dojrzałej oraz skłonnej do tworzenia się zmarszczek. Dzięki zestawieniu wyjątkowo
aktywnych składników naturalnych posiada moc cofania zegara biologicznego skóry i jej bezpiecznego
odmłodzenia na poziomie komórkowym. Efekt to wygładzenie zmarszczek, widoczna poprawa jędrności
skóry, lifting i podniesienie owalu twarzy, długotrwałe nawilżenie i rozświetlenie cery.
Składniki aktywne: Filmexel®*, wyciąg z alpejskiej śnieżnej algi*, olej z hiszpańskiej lawendy*,
C-Infusion, Luminescine*, Aquaxyl™*, Fucocert®*, Glycohyal LW, Gatuline® Expression*,
Beautifeye™*, Algomega NP®*, adenozyna liposomalna, luksusowe oleje m. in. Tsubaki*, Kahai™*,
jojoba*, awokado*, olej SPF*.
Czas: 60 minut.
Cena: 260 zł.

SNOW WHITE BY ALKMIE (KRÓLEWNA ŚNIEŻKA)

…………………………………………………………...

Aktywny, neurokosmetyczny zabieg, stworzony z myślą o skórze z problemem przebarwień i utraty
jędrności. Działa wielokierunkowo: widocznie odmładza i liftinguje skórę, dodaje jej energii oraz
skutecznie rozjaśnia przebarwienia, hamując przy tym ich powstawanie na poziomie wewnętrznej
aktywności komórek. Powoduje zahamowanie zniszczeń wywołanych wolnymi rodnikami, zanieczyszczeniem środowiska i promieniami UV. Skóra staje się gładka, jędrna, rozjaśniona i pełna blasku.
Składniki aktywne: EPS White PA, Riboxyl™*, Snow White Complex*, Luminescine*, Filmexel®*,
wyciąg z alpejskiej śnieżnej algi*, Fucocert®*, Peelmoist™, witamina C, wyciąg ze śliwki kakadu*,
Beautifeye™*, luksusowe oleje: Babassu*, Kahai™*, ryżowy*, ochronny olej SPF*.
Czas: 60 minut.
Cena: 240 zł.

SKIN SUPERFOOD BY ALKMIE

……………………………………………………………………………………………..

Urzekający zapachem zabieg o niezwykłej mocy przeciwstarzeniowej, antyoksydacyjnej i rewitalizującej skórę. Działa jak uderzeniowa eko-dieta dla skóry szarej, zmęczonej i niedotlenionej. Nasycony
wyciągami z superowoców, łatwo przyswajalną witaminą C i ekskluzywnymi olejami spowalnia procesy
starzenia, rozjaśnia, wzmacnia i ujędrnia cerę. Przywraca skórze energię i promienny, świeży wygląd.
Składniki aktywne: organiczne wyciągi z superowoców (guarany*, aceroli*, rokitnika*, żurawiny*
i camu camu*), witamina C w kilku formach (olejowa C-Infusion, stabilna C–AA2G, wyciągi ze śliwki
kakadu* i aceroli*), ekstrakt z nawrotu lekarskiego*, wosk z borówki*, masło moringa*, witaminy E
i PP*, luksusowe oleje: arganowy*, Tsubaki*, Annato*, babassu*, z nasion chia i z pestek moreli*.
Czas: 60 minut.
Cena: 240 zł.

MORELOWE SADY

……………………………………………………………………………………………………………

Subtelna morelowa ceremonia na ciało, którą rozpoczyna intensywny peeling na bazie złuszczających
kryształków cukru trzcinowego oraz zmielonych gorzkich pestek moreli bogatych w witaminę B6, B1
i niezbędne minerały. Zawarta w nasionach cenna amigdalina wzmacnia organizm oraz symbolizuje
długowieczność i nieśmiertelność. Odprężający masaż całego ciała na ekologicznym oleju sprawi,
że skóra nabierze blasku, a delikatny zapach moreli będzie Ci towarzyszył przez cały dzień.
Składniki aktywne: cukier trzcinowy*, zmielone pestki moreli*, oleje: ryżowy*, z pestek moreli*.
Czas: 60 minut.
Cena: 250 zł.

ORGANICZNY PEELING CUKROWO-KOKOSOWY

……………………………………………….

Niepowtarzalny zabieg na bazie cukru trzcinowego, oleju ze słodkich migdałów i kokosa poprzez
złuszczenie martwego naskórka pozostawia skórę gładką, nawilżoną i odświeżoną, bez uczucia
ściągnięcia. Olej ze słodkich migdałów wzmacnia barierę hydrolipidową, działa nawilżająco
i ujędrniająco. Dodatek zmielonego miąższu kokosa odsłania piękną i zdrową skórę. Wszystkie
składniki peelingu są w pełni naturalne i bez konserwantów.
Składniki aktywne: cukier trzcinowy*, olej ze słodkich migdałów*, wiórki kokosowe*.
Czas: 40 minut.
Cena: 150 zł.

PODRÓŻ Z KARITE

……………………………………………………………………………………………………………………………

Relaksujący masaż pleców i tylnej części nóg na bazie naturalnego masła shea rozluźnia mięśnie
i układ krążenia, równoważy negatywne reakcje ciała na stres, likwiduje mimowolne napięcia
mięśniowo–nerwowe. Masło shea skutecznie zmiękcza i nawilża skórę.
Składniki aktywne: masło shea*, witamina A i E*.
Czas: 40 minut.
Cena: 170 zł.

WYPRAWA W HIMALAJE

……………………………………………………………………………………………………………

Wyjątkowe połączenie oczyszczającego peelingu ciała oraz relaksującego masażu z dodatkiem
aromatycznych olejów. Naturalny gorący peeling różową solą himalajską z rejonu Karakorum
(najzdrowszą i najczystszą solą dostępną na ziemi) oczyszcza skórę i pobudza krążenie bez efektu
podrażnienia. Sól ta, nazywana halitem, a dawniej „solą króla”, zarezerwowana była wyłącznie dla
rodzin królewskich. Zawiera aż 84 składniki w formie koloidalnej niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania naszego organizmu. Wykorzystane podczas zabiegu gorące solne sakiewki
błyskawicznie regenerują nawet najbardziej spięte mięśnie, a odpowiednio dobrane kompozycje
olejków eterycznych czynią ten zabieg niezwykle odprężającym.
Składniki aktywne: różowa sól himalajska*, olej ryżowy*, sakiewki solne*, olejki eteryczne*.
Czas: 60 minut.
Cena: 250 zł.

*składnik pochodzenia naturalnego

