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P I E L Ę G N A C J A T WA R Z Y
ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

PIELĘGNACJA KLASYCZNA		

Profesjonalne zabiegi, które dają odpowiedź na wszystkie potrzeby
skóry, multisensoryczne rytuały, które zabierają w cudowną podróż
po świecie piękna i dobrego samopoczucia. Wszystkie zabiegi
oparte są na specjalistycznym masażu manualnym opracowanym
przez najlepszych konsultantów Spa & Wellness. Oryginalne
i ekskluzywne zabiegi, które zapewniają świetne samopoczucie
i skuteczne działanie oraz gwarantują widoczne i trwałe efekty.

Zabiegi indywidualnie dobrane do rodzaju i specyficznych potrzeb
skóry, poprawiające kondycję i zapewniające jej piękny wygląd.
Łączą w sobie fazę oczyszczania i peelingu z aplikacją intensywnie
działającej maski, która pobudza skórę do odbudowy i pomaga
w wyeliminowaniu problemów. Wykonywany w trakcie zabiegu
masaż twarzy zwiększa skuteczność użytych preparatów oraz ma
działanie relaksujące.

Optymalne nawilżanie

Dotyk ziemi

290 zł | 50 min

To prawdziwa nawilżająca kąpiel dla odwodnionej skóry. Rewelacyjny,
nawilżający zabieg oparty na czystej wodzie z jabłek, który błyskawicznie
nawadnia i zatrzymuje nawilżenie w skórze. W czasie zabiegu wygładzają
się zmarszczki spowodowane odwodnieniem, a skóra staje się gładka i
miękka oraz promienieje blaskiem.

Zabieg z maską kolagenową

380 zł | 80 min

To prawdziwy zastrzyk młodości dla skóry. Głęboko nawilża, wygładza
i rozjaśnia skórę. Spłyca zmarszczki i napina, dając uczucie liftingu.
Ten wyjątkowy zabieg daje spektakularne rezultaty już po pierwszym
zastosowaniu. Jego efekt trwa przez wiele tygodni po zakończeniu kuracji.
Zabieg z maską kolagenową szczególnie polecany jest przed wielkim
wyjściem.

Kwitnąca lipa

Zabieg dotleniająco - stymulujący

290 zł | 50 min

Ten zabieg to jak prawdziwe wakacje dla skóry. Idealna propozycja
dla zmęczonej, poszarzałej skóry, zwłaszcza dla osób palących i dla
mieszkańców dużych miast, którzy na co dzień zmagają się ze skutkami
zanieczyszczonego środowiska, stresu i promieni UV. Dzięki sile
skoncentrowanych wyciągów roślinnych, zabieg błyskawicznie rozjaśnia
skórę, dotlenia ją, przywraca świeży, wypoczęty wygląd. Wzmacnia
naturalną barierę ochronną skóry.

280 zł | 50 min

Zabieg obkurczający naczynka krwionośne przeznaczony dla skóry
szczególnie wrażliwej i naczyniowej. Usuwa nadmiar wody z tkanek
oraz wzmacnia naczynka krwionośne. Łagodzi zaczerwienienia oraz
podrażnienia skóry.

Morelowy spokój

280 zł | 50 min

Zabieg witaminowy dla każdego rodzaju skóry, doskonały dla cery
normalnej i mieszanej. To prawdziwy ekspresowy zabieg piękności.
Błyskawicznie usuwa zmęczenie i rozświetla skórę.

Herbaciany ogród

ZABIEG NA TWARZ DLA MĘŻCZYZN

280 zł | 50 min

Zabieg oczyszczający przeznaczony dla skór tłustych, z nadprodukcją
sebum. Natychmiast oczyszcza, regeneruje oraz zmniejsza wydzielanie
gruczołów łojowych, a użyta ampułka z propolisem zmniejsza rozwój
bakterii. Skóra pozostaje długo matowa i świeża.

280 zł | 50 min

Zabieg przeznaczony dla skóry dojrzałej. Zawiera koktajl składników
aktywnych przeciwdziałających starzeniu się skóry, takich jak retinol, kwas
felurowy czy koenzym Q10, które w połączeniu z wyciągiem z białej herbaty
o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwdziała tworzeniu się zmarszczek
oraz silnie regeneruje i pobudza procesy naprawcze w skórze.

Miodowa pokusa

280 zł | 50 min

Prawdziwa nawilżająca kąpiel dla każdego rodzaju skóry odwodnionej.
Kwas hialuronowy, kwasy omega 3-6-9 oraz wyciąg z miodu natychmiast
nawilżają, przywracają komfort oraz spłycają zmarszczki powstałe
w wyniku odwodnienia skóry.

ZABIEGI NA CIAŁO
Od ponad 30 lat brytyjska marka Aromatherapy Associates specjalizuje się w odnajdywaniu i badaniu właściwości leczniczych najlepszych
naturalnych składników roślinnych oraz najczystszych wyciągów i olejków esencjonalnych, aby wykorzystywać je w swoich recepturach.
Wieloletnie doświadczenia terapeutów dowodzą, jak skutecznie olejki esencjonalne potrafią poprawiać zarówno fizyczne, jak i emocjonalne
samopoczucie człowieka. Znane i wielokrotnie nagradzane produkty i zabiegi Aomatherapy Associates przekształciły doświadczenie
aromaterapii w niezwykle skuteczną, a także w wyjątkową i luksusową pielęgnację ciała.
Wygładzenie na zamówienie

190 zł | 30 min

Doskonałe ciało

310 zł | 60 min

Relaksujący peeling całego ciała oraz wmasowanie odżywczych
produktów, pozostawiają skórę promienną i cudownie gładką w dotyku.

Ujędrniający i wyszczuplający zabieg, który poprawia kontury ciała oraz
eliminuje nadmiar płynów. Pozostawia szczuplejsze ciało i gładką skórę.

Różane nawilżenie

Intensywne odżywienie

310 zł | 60 min

Ten intensywnie nawilżający zabieg zawiera bogate w wyciąg z róży
serum, olej i krem, które pozostawiają skórę promienną i miękką. Skóra
jest otulona poprawiającym nastrój zapachem.

Różana regeneracja dla kobiet po ciąży

310 zł | 60 min

To głęboko regenerujący i relaksujący skórę zabieg na całe ciało.
Zastosowane podczas zabiegu złuszczanie oraz produkty na bazie róży
natychmiast wzmacniają skórę i przywracają jej piękny wygląd.

MASAŻE
Masaż twarzy

Masaż tkanek głębokich

110 zł | 30 min

250 zł | 60 min

Masaż pleców klasyczny

Masaż kamieniami

120 zł | 30 min

260 zł | 60 min

Masaż klasyczny całego ciała

Masaż świecą

250 zł | 60 min

260 zł | 60 min

Masaż aromaterapeutyczny

Hawajski masaż Lomi Lomi

280 zł | 60 min

280 zł | 60 min

Masaż uwalniający napięcia
280 zł | 60 min

380 zł | 80 min

Głęboka rewitalizacja dla suchej i pozbawionej blasku skóry. Zabieg
intensywnie odżywia i wygładza. W zabiegu wykorzystuje się peeling oraz
aksamitne, nawilżające masło do ciała zawierające algi morskie.
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TYLKO 13 KM OD GRANICY WARSZAWY!

