JAPOŃSKIE RYTUAŁY MENARD
TSUKIKA Rytuał Nawilżający
– Hydrating Treatment
Czas ok. 60 min – 200 zł
Japoński, podstawowy
rytuał pielęgnacyjny o silnym
efekcie nawilżającorewitalizującym. Głębokie
nawilżenie zapewnia kwas
hialuronowy, natomiast ekstrakt z
gardenii dostarcza energii
niezbędnej do prawidłowego
funkcjonowania skóry. Zabieg
łączy w sobie masaż ujędrniający
z japońskimi technikami
akupresury. Przeznaczony dla
wszystkich typów cery.

TSUKIKA – Rytuał Japońskiego
Oczyszczenia
Czas ok. 60 min – 240 zł
Specjalny rytuał oczyszczający,
który doskonale detoksykuje i łagodnie
oczyszczę skórę. Spektakularne
właściwości zapewnia kompleks
naturalnych składników aktywnych,
których potrójne działanie usuwa
zanieczyszczenie, eliminuje obumarłe
komórki i czyni skórę gładką, świetlistą
i nawilżoną. Ważną częścią rytuał jest
japoński masaż z elementami
SHIATSU, który dodatkowo
detoksykuje skórę. Zabieg szczególnie
polecany cerze tłustej i mieszanej z
widocznymi niedoskonałościami.

TSUKIKA Nawilżający Rytuał
Ujędrniający – Firming Treatment
Czas ok. 90 min – 350 zł
Głęboko odprężający rytuał, który
zapewnia silne nawilżenie oraz
wymodelowanie owalu twarzy. Łączy w
sobie zalety linii TSUKIKA bogatej w kwas
hialuronowy oraz poprawiający metabolizm
komórkowy ekstrakt z gardenii, jak również
korzyści płynące ze składników pochodzenia
morskiego które stymulują produkcję włókien
kolagenowych. Oprócz masażu modelującego
kontur twarzy, w trakcie zabiegu, stosowane
są techniki SHIATSU dla pełnego relaksu i
głębokiego odprężenia. Dla skóry wokół oczu
stosowany jest dodatkowy masaż, dzięki
któremu staje się ona bardziej promienna i
ujędrniona.

EMBELLIR Podstawowy Rytuał
Przeciwstarzeniowy – Anti-Aging
Standard Treatment
Czas ok. 60 min – 320 zł
Japoński podstawowy rytuał
pielęgnacyjny regeneruje i odmładza
pozostawiając skórę intensywnie nawilżoną,
elastyczną i pełną blasku. Dzięki
zastosowaniu tradycyjnego japońskiego
masażu SHIATSU i specjalnej techniki antiaging skóra zostaje starannie odżywiona,
owal twarzy napina się, zmarszczki ulegają
spłyceniu. Unikalny masaż łączący techniki
wschodu i zachodu zapewnia doskonały
relaks i uczucie głębokiego odprężenia.
Zabieg idealny dla wszystkich typów cery w
szczególności polecany dla skóry dojrzałej.

EMBELLIR Przeciwstarzeniowy
Rytuał Rozświetlający – Anti-Aging
Brightening Treatment
Czas ok. 90 min – 430 zł
Specjalistyczny japoński rytuał dla cer
szarych, zmęczonych z przebarwieniami.
Przywraca blask, rozjaśnia, niweluje
przebarwienia oraz zapobiega ich
ponownemu pojawianiu. Dzięki
bogactwu linii EMBELLIR skóra jest
zregenerowana i zdetoksykowana.
Unikalny japoński masaż gwarantuje
znakomity relaks i spektakularne efekty.
Na okolice oka stosowany jest odrębny
masaż, dzięki któremu staje się ona
bardziej promienna, powieki odzyskują
swoją elastyczność a zmarszczki wokół
oczu stają się mniej widoczne.

EMBELLIR Przeciwstarzeniowy Rytuał
Liftingujący – Anti-Aging Lifting Treatment
Czas ok. 90 min – 460 zł
Kompleksowy rytuał dający silny efekt
liftingująco-nawilżający, dzięki wysokiej zawartości
kwasu hialuronowego oraz kolagenu pochodzenia
morskiego. Doskonały efekt zabiegu potęguje siła
czarnych i czerwonych grzybów REISHI, które
skutecznie oczyszczają komórki skóry z toksyn. Na
okolicę oka stosowany jest dodatkowy masaż, dzięki
któremu staje się ona bardziej promienna, a
zmarszczki wokół oczu widocznie się zmniejszają.
Zastosowanie japońskich technik akupresury ułatwia
odprowadzenie limfy z okolicy oka a tym samym
redukcję cieni i obrzęków.
Zabieg przeznaczony głównie dla skór
wymagających silnego odżywienia i poprawy
napięcia.

AUTHENT Spektakularny Rytuał
Przeciwzmarszczkowo-Ujędrniający –
Supreme Authent Treatment
Czas ok. 110 min – 590 zł
Absolutnie luksusowy japoński rytuał
prezentujący spektakularny efekt wypełnienia
zmarszczek, ujędrnienia skóry i
wymodelowanie owalu twarzy oraz nadający
niepowtarzalne uczucie komfortu nawilżenia
oraz oczyszczenia skóry. Łączy w sobie zalety
linii EMBELLI bogatej w czarne i czerwone
grzyby REISHI, jak również korzyści płynące
ze składników pochodzenia morskiego, które
zwiększają produkcję włókien kolagenowych
w skórze. W trakcie rytuału aplikowana jest
również unikatowa maska AUTHENT
stworzona w oparciu o przełomową i
innowacyjną technologię, która umożliwia
stymulowanie rozmnażania komórek. Dzięki
doskonałemu połączeniu składników
aktywnych zabieg dba o skórę
wielowymiarowo: detoksykuje i oczyszcza
komórki we wszystkich warstwach skóry,
uzupełnia wszelkie niedobory, nawilża, odżywia, modeluje a przede wszystkim zwiększa ilość
komórek aby zapewnić skórze jak najskuteczniejszą regenerację. Twoja skóra po zabiegu staje się
gładka, rozświetlona, doskonale odżywiona i napięta. Daj się rozpieścić i podaruj swojej skórze
maksymalną dawkę luksusu.

