
STREFA MĘŻCZYZNY 
 

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 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. 

 

PALIWO DLA MĘSKIEJ SKÓRY 

Czas ok. 45 min – 290 zł 

 

 Pięcioetapowy zabieg pielęgnacyjny do każdego typu męskiej cery. Działa odprężająco i 

relaksująco na skórę. Wygładza, koi podrażnienie, oczyszcza i zwęża pory. 

Produkty zastosowane podczas zabiegu pozostawiają efekt długotrwałego nawilżenia dzięki 

zdolności kumulowania wody w głębokich warstwach naskórka. 

 

CAVIAR POWER Zabieg intensywnie regenerujący z kawiorem 

Czas ok. 45 min – 260 zł 

 

 Ekskluzywny intensywny zabieg liftingująco-pielęgnujący dla każdego typu dojrzałej 

męskiej cery. W zabiegu wykorzystany jest wyjątkowo cenny kompleks z kawioru i naturalne 

biopeptydy, które pobudzają naturalny metabolizm skóry i dają zmęczonej cerze impuls do szybszej 

regeneracji w efekcie pozostawiając ją gładką, elastyczną i rozświetloną, bez głębokich zmarszczek 

i bruzd. 


