DETOX
Aktywuje naturalny proces detoksykacji komórek, pobudza skórę do oczyszczenia
i regeneracji. Wykorzystywany w zabiegu 51+3 HYALU COMPLEXTM silnie nawilża
skórę oraz odbudowuje jej płaszcz hydrolipidowy. Składniki aktywne: cell
detoxium, bakuchiol, kwas hialuronowy, kompleks witamin B plus, pantenol.
Cena: 190 zł. Czas: 60 minut.

HYDRATION
Zabieg przeznaczony dla cery suchej oraz z pierwszymi oznakami starzenia.
Dzięki nawadniającemu kompleksowi HYALU4PLUMP, który zawiera kwas
hialuronowy nisko-, średnio-, wysoko- i minicząsteczkowy, niweluje widoczność
zmarszczek mimicznych, wygładza i wypełnia skórę. Składniki aktywne: cell
detoxium, pantenol, kwas hialuronowy, kwas migdałowy 10%, kompleks
oczyszczonych enzymów (puri-enzym), kwas glicyretynowy, masło shea, olej
z męczennicy, olej acai, olej babassu. Cena: 250 zł. Czas: 60 minut.

PLATINUM
Regeneruje zmęczoną, pozbawioną jędrności skórę. Zwiększa jej zdolność do
odnawiania poprzez stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny. Zwieńczeniem
zabiegu jest maska, która przywraca równowagę komunikacji komórkowej dzięki
innowacyjnemu połączeniu peptydów z platyną koloidalną. Zabieg przeznaczony
dla cery dojrzałej i pozbawionej blasku. Składniki aktywne: peptyd pro derma,
peptyd no-A.G.E.s, platynowa macierz skóry, kwas hialuronowy, glikany, GABA.
Cena: 360 zł. Czas: 60 minut.

POMARAŃCZOWO-MALINOWE MARZENIE
Aromatyczny rytuał na całe ciało o owocowym zapachu, stworzony dla skóry
wrażliwej, przesuszonej, potrzebującej regeneracji i nawilżenia. Peeling z soli
z Morza Martwego skutecznie usuwa martwe komórki naskórka, sprawiając, że
skóra staję się miękka i gładka. Masło malinowe, na którym wykonany jest
masaż, dzięki odżywczemu masłu shea intensywnie natłuszcza i nawilża skórę,
chroniąc ją przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Olej
z awokado dzięki zawartości steroli roślinnych doskonale koi wrażliwą
i podrażnioną skórę. Składniki aktywne: sól z Morza Martwego, masło shea,
wosk pszczeli, olej winogronowy, olej z awokado, witamina E i F. Cena: 270 zł.
Czas: 80 minut.

ZIELONA HERBATA Z MANGO
Silnie regenerujący rytuał ciała oparty na dobroczynnych właściwościach zielonej
herbaty i mango. Zabieg rozpoczyna peeling przygotowywany na bazie soli
z Morza Martwego z ekstraktem z zielonej herbaty, który pozostawi skórę idealnie
gładką i oczyszczoną. Odżywcza moc mango zawarta w masce do masażu sprawi,
że po zabiegu skóra będzie jędrna, elastyczna i doskonale nawilżona. Składniki
aktywne: olej z zielonej herbaty, masło shea, olej z mango, sól z Morza
Martwego, witamina C. Cena: 270 zł. Czas: 80 minut.

OWOCOWY RELAKS
Wyciszający masaż całego ciała na bazie olejków aromatycznych o owocowym
zapachu. Ciepły olej przeniesie w świat relaksu, a skóra po zabiegu pozostanie
silnie nawilżona, miękka i gładka w dotyku. Naturalnie występująca witamina E
hamuje procesy starzenia się skóry oraz zwiększa jej elastyczność. Składniki
aktywne: witamina E, olej ze słodkich migdałów, olej słonecznikowy, olej
makadamia, pomarańcza, cynamon, masło shea. Cena: 180 zł. Czas: 50 minut.

