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ZABIEGI NA TWARZ KLAPP
PIELĘGNACYJNE:
ZABIEG ŁAGODZĄCY DLA CERY WRAŻLIWEJ I NACZYNIOWEJ
Składniki aktywne występujące w kosmetykach stosowanych podczas zabiegu
wpływają na przywrócenie równowagi hydro-lipidowej naskórka, dzięki czemu
zostaje wsparty proces łagodzenia podrażnień. Mają one na celu również
wzmocnienie, uszczelnienie i uelastycznienie naczyń krwionośnych, co skutkuje
zniwelowaniem rumienia. Skóra jest zabezpieczona przed działaniem czynników
zewnętrznych. Nienasycone kwasy tłuszczowe poprawiają nawilżenie skóry oraz
likwidują szorstkość i łuszczenie się naskórka.
KATEGORIE: łagodzenie, regeneracja, wzmocnienie, nawilżenie

ZABIEG WYCISZAJĄCY DLA CERY ALERGICZNEJ
Podstawowy składnik linii wykorzystywanej w zabiegu – beta glucan, pobudza
układ immunologiczny skóry aktywując komórki odpowiedzialne za ochronę przed
alergenami. Zabieg idealny dla osób, u których został przekroczony próg tolerancji
skóry na czynniki zewnętrzne.
KATEGORIE: regeneracja, łagodzenie, ukojenie

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY DLA CERY TŁUSTEJ
Składniki aktywne normalizują pracę gruczołów łojowych i wydzielanie sebum
przy jednoczesnym zniwelowaniu efektu wysuszenia skóry. Składniki używanych
w zabiegu preparatów, działają przeciwgrzybiczo oraz przeciwbakteryjnie na
P. acnes. Skóra staje się oczyszczona, matowa, lecz nie przesuszona. Ewentualne
zmiany trądzikowe zostają zniwelowane.
KATEGORIE: oczyszczenie, regeneracja
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UPIĘKSZAJĄCE:
ZABIEG INTENSYWANIE DOTLENIAJĄCY
Aby nasza cera była promienna, dobrze ukrwiona o jednakowym kolorycie
i świeżym wyglądzie, należy dostarczyć jej odpowiednich składników z zewnątrz.
Kosmetyki używane w zabiegu dotleniającym zawierają kompleks aktywnego
tlenu, który sprawia, że nasza skóra promienieje zdrowym wygładem. Stymulacja
funkcji życiowych komórek i podwyższenie zdolności absorbcji tlenu sprawia,
że cera jest dobrze nawilżona i odświeżona.
KATEGORIE: nawilżenie, regeneracja, odżywienie, wzmocnienie,
EXPRESS LIFT
Przeznaczony dla każdego typu cery wymagającej błyskawicznej odnowy
i regeneracji. Zabieg oparty jest na autorskim masażu tkanki mięśniowej
połączonego z biologiczną aktywnością peelingu zawierającego enzymy
drożdżowe i ekstrakty z cytrusów. Peeling ten oczyszcza skórę z martwego
naskórka, spłyca zmarszczki, rozjaśnia drobne przebarwienia oraz stymuluje
głębsze warstwy skóry do produkcji nowych komórek, kolagenu i elastyny.
Widoczny i natychmiastowy efekt liftu twarzy już po pierwszym masażu.
Regularnie powtarzany gwarantuje niewiarygodne efekty liftingu, poprawę
tekstury skóry i owalu twarzy.
KATEGORIE: nawilżenie, regeneracja, odmłodzenie, lifting
ZABIEG BANKIETOWY
Ekstrakt z aloesu - występujący w kosmetykach użytych do zabiegu- bogaty
w enzymy, minerały i witaminy stymuluje wzrost komórki oraz wyzwala
mechanizmy samonaprawcze. Po zabiegu skóra jest świeża, doskonale nawilżona
i odprężona.
KATEGORIE: nawilżenie, regeneracja, odżywienie, wzmocnienie
ZABIEG ANTI AGE
Składniki aktywne wchodzące w skład produktów wykorzystanych w tym zabiegu
wykazują silne działanie wygładzające – redukują zmarszczki. Matrixyl® aktywuje
syntezę kolagenu a tym samym tworzenie się nowych włókien kolagenowych.
Dzięki temu zwiększa się nawilżenie, wzmacniane są naturalne funkcje obronne
skóry, ulega poprawie stan napięcia skóry, a zmarszczki ulegają wygładzeniu.
KATEGORIE: odmłodzenie, nawilżenie, wzmocnienie
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LUKSUSOWE:
LUKSUS DLA SKÓRY – CAVIOR POWER
Zabieg oczyszcza skórę z obumarłego naskórka, jednocześnie odświeżając
i nawilżając cerę. Koncentrat w skład którego wchodzi bogactwo morza, takie jak
wyciąg ze skorupy ostryg, alg oraz ikry rybiej powoduje wyrównanie nawilżenia
wszystkich, nawet tych najgłębiej położonych warstw skórnych, wspomaga
właściwy skórze system regeneracji i prowadzi do rewitalizacji skóry.
KATEGORIE: oczyszczenie, odżywienie, nawilżenie, regeneracja, rewitalizacja

THALMARIN FACE TREATMENT
Zabieg Thalmarin jest bogatym źródłem składników przyspieszających odnowę
komórkową. Zwalcza podrażnienia, reguluje mikrocyrkulację krwi i niezwykle
skutecznie zapobiega szkodliwym efektom działania wolnych rodników.
Regeneruje i oczyszcza skórę dzięki sile dwufazowego peelingu. Wykazuje silne
działanie nawilżające, ujędrniające i napinające. Jedwab morski i ekstrakt z pereł
spowalniają proces starzenia się skóry i wygładzają naskórek.
KATEGORIE: oczyszczenie, regeneracja, nawilżenie, ujędrnienie,

HIALURONOWA INFUZJA
Zabieg, którego działanie polega na zapewnieniu skórze optymalnej wilgotności.
Wykorzystano w nim biopeptydy, aminokwasy, filmotwórcze składniki alg
morskich oraz kwas hialuronowy, by odbudować integralność naskórka,
eliminować przeznaskórkową utratę wody, a także wzmacniać zasoby kolagenu
i elastyny. Wykazuje działanie ochronne przed szkodliwym działaniem środowiska
zewnętrznego, promieniowanie UV, deficytem minerałów i witamin. Działa jak
orzeźwiająca fontanna młodości dla każdej cery wymagającej nawilżenia
i perfekcyjnej ochrony.
KATEGORIE: wzmocnienie, ujędrnienie, wygładzenie, nawilżenie
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ZABIEGI NA OKOLICE OCZU I USTA:
ZABIEG Z WITAMINĄ NA OKOLICE OCZU
W zabiegu wykorzystana jest maska o lekkiej konsystencji oparta na bazie silnie
działającego masła shea. Zawiera bogactwo morza w postaci DNA – marine
i unikalny kompleks z kawioru oraz witamina A przeciwdziałają powstawaniu
zmarszczek oraz wygładzą istniejące już drobne linie.
KATEGORIE: regeneracja, odmłodzenie

ZABIEG UPIĘKSZAJĄCY NA OKOLICE OCZU
Zabieg wskazany jest dla osób, których skóra wokół oczu jest zmęczona,
podrażniona, opuchnięta, występują „kurze łapki”. Kolagen morski dzięki bardzo
dużej zdolności do wiązania wody, prowadzi do poprawy właściwego napięcia
skóry. Poprawia jej elastyczność i wizualnie wygładza jej powierzchnię. Pozwala
zminimalizować tworzenie się przedwczesnych, drobnych zmarszczek
powstających pod wpływem światła słonecznego.
KATEGORIE: wzmocnienie, poprawa elastyczności, wygładzenie

ZABIEG REGENERACYJNO – PIELĘGNACYJNY NA USTA
Suche, łuszczące się i popękane usta to częsta przypadłość szczególnie
w okresie zimowym. Obecność bogactwa substancji aktywnych
w produktach w postaci kompleksu DNA-marine, olejów roślinnych, witamin A, E,
C oraz panthenolu i allantoiny wyrównują niedobory, zniwelują efekt łuszczenia
oraz będą wsparciem w procesie regeneracji. Zabieg może być wykonywany bez
względu
na
rodzaj
cery
w
każdym
wieku.
KATEGORIE: nawilżenie, regeneracja, odżywienie, wzmocnienie
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ZABIEGI NA CIAŁO KLAPP
PEELING Z SOLI MORSKIEJ I ALG NA CIAŁO
Dzięki zastosowaniu konceptu Thalasso i wykorzystaniu pochodzących
z głębi oceanu naturalnych substancji aktywnych THALMARIN, zabieg stabilizuje
skórę i nadaje jej świeży wygląd. Sól morska działająca oczyszczająco na skórę,
dodatkowo usuwa obumarłe komórki naskórka.
KATEGORIE: odprężęnie, złuszczenie

REPAGEN BODY- ZABIEG REDUKUJĄCY CELLULIT
Błyskawiczny zabieg dający efekt napinający i wygładzający skórę ciała. Bazując na
kompozycji wyciągów z alg, soli morskiej oraz bluszczu w znaczący sposób
wspomaga redukcję cellulitu i nadmiernej tkanki tłuszczowej. Kompozycja
synephryny z kofeiną intensywnie wspomaga proces spalania tkanki tłuszczowej
przy jednoczesnym pobudzeniu mikrokrążenia krwi i limfy. Zabieg występuje
w dwóch wersjach: z wykorzystaniem drenażu manualnego lub bańki chińskiej.
KATEGORIE: wygładzenie, redukcja cellulitu, relaks, odprężenie

SLIM SHILHOUETTE – ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY
Zabieg o działaniu wyszczuplającym i modelującym sylwetkę. Znajdująca się
w kosmetykach mieszanka alg morskich i błota morskiego, silnie stymuluje
procesy przemiany materii i blokuje namnażanie się komórek magazynujących
tłuszcze. Podczas zabiegu z organizmu usuwane są toksyny, pobudzona zostaje
mikrocyrkulacja, która ułatwia eliminację wody oraz zwiększa przepustowość
naczyń limfatycznych. Kuracja polepsza strukturę skóry oraz poprawia jej
napięcie. Aktywuje biologiczne funkcje organizmu, poprawia kondycję tkanki
łącznej, ujędrnia zwiotczałe partie ciała, np. po ciąży lub intensywnym
odchudzaniu. Po nałożeniu maski i zawinięciu w folię można udać się na krótki
trening do naszej sali fitness, aby wzmocnić działanie kosmetyków.
KATEGORIE: ujędrnienie, wygładzenie, odprężenie
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ZABIEGI NA TWARZ I OKOLICE OCZU
ORGANIQUE
ZŁOTY ELIKSIR
Zabieg bazujący głównie na masażu twarzy, z użyciem maski, która działa silnie
przeciwzmarszczkowo, regenerująco i nawilżająco. Zawarte w kosmetyku
składniki aktywne takie jak masło Shea, olej z hiszpańskiej lawendy oraz ekstrakty
z nagietka i chmielu wzmacniają i odbudowują warstwę hydrolipidową skóry.
Zabieg dedykowany skórze dojrzałej.
KATEGORIE: nawilżenie, regeneracja, odmłodzenie
MLECZNY KOKTAJL
Zabieg bazujący głównie na masażu twarzy, z użyciem dwufazowej maski.
Pierwszą fazę odżywczo-odmładzającą stanowi koktajl oleju rzepakowego,
arganowego i roślinnej gliceryny. Bogaty w kwasy omega i witaminy doskonale
zmiękcza, nawilża, regeneruje i poprawia elastyczność skóry i chroni przed
starzeniem. Drugą fazę maski stanowi ekstrakt z koziego mleka, który odnawia
i wzmacnia skórę. Aloes i pantenol łagodzą podrażnienia, niwelują
zaczerwienienia i uczucie ściągnięcia skóry zaś wyciąg z owocu liczi zapobiega
procesom starzenia. Zabieg polecany do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej
i zniszczonej.
KATEGORIE: nawilżenie, regeneracja, odżywienie, odmłodzenie, wzmocnienie,
łagodzenie
CZEKOLADOWA POKUSA
Zabieg bazujący głównie na masażu twarzy, z użyciem dwufazowej maski.
Pierwszą fazę odżywczo-odmładzającą stanowi koktajl oleju rzepakowego,
arganowego i roślinnej gliceryny. Bogaty w kwasy omega i witaminy doskonale
zmiękcza, nawilża, regeneruje i poprawia elastyczność skóry i chroni przed
starzeniem. Drugą fazę maski stanowi ekstrakt z kakaowca, źródło substancji
detoksykujących i relaksujących, tonizuje i rewitalizuje skórę. Słodki czekoladowy
zapach uwalnia endorfiny, odpręża i poprawia nastrój. Zabieg dedykowany skórze
szarej, zmęczonej, niedotlenionej.
KATEGORIE: nawilżenie, regeneracja, odmłodzenie, detoks
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NAWILŻAJĄCE MUŚNIĘCIE
Masaż twarzy wykonany na masce w formie delikatnego, puszystego musu.
Połączenie aktywnych składników nawilżających i uszczelniających cement
komórkowy epidermy, gwarantuje skuteczna poprawę nawodnienia, zapobiega
odparowywaniu wody i przywraca równowagę hydrolipidową skóry. Zabieg
przeznaczony dla każdego typu skóry.
KATEGORIE: silne nawilżenie, regeneracja
FOR MEN
Zabieg dla mężczyzn o właściwościach detoksykujących i mineralizujących.
Przeznaczony dla skór zanieczyszczonych, zmęczonych i niedotlenionych,
narażonych na stres oksydacyjny.
KATEGORIE: oczyszczenie, mineralizacja skóry, detoks
GŁĘBOKIE NAWODNIENIE
Zabieg intensywnie nawilżający i odżywiający dla każdego rodzaju skóry. Formuły
kosmetyków zainspirowane zostały bogactwem roślinnych składników aktywnych
występujących w przyrodzie. Wiodącym surowce wykorzystywanym w zabiegu
jest ekstrakt z miąższu dyni oraz kwas hialuronowy. Skóra po tym zabiegu jest
napięta, promienna, zdrowo wyglądająca a także chroniona przed procesami
starzenia.
KATEGORIE: nawilżenie, regeneracja, odżywienie, odmłodzenie, poprawa
kolorytu skóry
ZŁOCISTY POWIEW
Zabieg został przygotowany z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej.
Naturalny „eliksir młodości” z efektem rozświetlenia cery powstał z połączenia
wyjątkowych składników aktywnych takich jak: koloidalne złoto, olej
z hiszpańskiej lawendy oraz wyciąg z szałwii muszkatołowej. Po zabiegu skóra jest
nawilżona, promienna, pozbawiona przebarwień i niedoskonałości. Widoczne jest
wygładzenie skóry oraz spłycenie bruzd i zmarszczek.
KATEGORIE: odmłodzenie, regeneracja, lifting, odżywienie, rozświetlenie
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OCZY PEŁNE BLASKU
Ekspresowy zabieg na okolice oczu dla skóry dojrzałych, poprawiający napięcie
skóry, dający efekt rozświetlenia. Zabieg dedykowany dla osób
z cieniami i opuchlizna okolic oczy, zmęczonych oczu.
KATEGORIE: odmłodzenie, rozświetlenie, lifting
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ZABIEGI NA CIAŁO ORGANIQUE
AROMATYCZNE ODPRĘŻENIE
Zabieg dedykowany zarówno mężczyznom i kobietom potrzebującym szybkiego
i efektywnego odprężenia. Peeling doskonale złuszczy zrogowaciały naskórek,
natomiast masaż na podgrzanym balsamie z masłem Shea zniweluje uczucie
napięcia i stresu, doskonale odżywi i nawilży skórę.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, złuszczenie
SZCZĘŚLIWA SKÓRA
Wyrównująca koloryt terapia brązująca ujędrnia i wygładza. Nadaje odcień
opalonej skóry bez pozostawiania smug. Zawarty w kosmetykach ekstrakt
z kakaowca dodatkowo pobudza i stymuluje mikrokrążenie oraz produkcję
endorfin skórnych. Terapię rozpoczyna się od czekoladowego peelingu
cukrowego, który doskonale oczyści i odświeży wysuszoną skórę. Pachnąca
czekoladowa maska zredukuje cellulit, odżywi i ujędrni ciało. Masło czekoladowe
zaś na zakończenie ceremonii pozostawi apetyczny zapach czekolady, który długo
utrzymuje się na skórze. Terapia połączona z zabiegiem czekoladowym na twarz
pozostawi skórę twarzy gładką, napiętą z efektem delikatnej opalenizny. Terapia
polecana jest szczególnie dla skóry suchej i skłonnej do wiotczenia. Głównymi
składnikami aktywnymi są: kakao, masło kakaowe, olej arganowy, olej
rzepakowy, gliceryna roślinna, masło Shea, erytruloza.
KATEGORIE: ujędrnienie, poprawa kolorytu skóry, odżywienie
MLECZNA ODNOWA
Terapia ta została oparta na składnikach aktywnych zawartych w kozim mleku
oraz ekstrakcie z śliwki chińskiej – liczi. Kozie mleko regeneruje
i wzmacnia, zaś liczi – źródło witaminy C – odmładza. Kuracja gwarantuje
odbudowę i wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej . Przyjemny, luksusowy
zabieg zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia, nawilżenia i długotrwałego
komfortu. Ceremonia połączona jest z zabiegiem na twarz, który odnawia
i wzmacnia skórę.
Terapia polecana jest dla każdego rodzaju skóry,
a w szczególności dla wrażliwej, skłonnej do podrażnień i wymagającej
regeneracji.
KATEGORIE: odżywienie, regeneracja, silne nawilżenie, redukcja podrażnień
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MORSKI DETOKS
Zabieg głęboko detoksykująco – oczyszczający na bazie linii z ekstraktem
z alg wapiennych i Wakame, morszczynu oraz kopru morskiego. Morszczyn
oczyszcza, działa przeciwzapalnie oraz stymuluje mikrokrążenie, zaś algi Wakame
łagodzą podrażnienia, nawilżają, działają odmładzająco. Kuracja przeznaczona
jest
dla
skóry
pozbawionej
energii,
narażonej
na
stres
i zanieczyszczenia.
KATEGORIE: rewitalizacja, wygładzenie, detoks
LUKSUSOWE ODMŁODZENIE
Terapia twarzy i ciała została stworzona z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry
dojrzałej. Głównym składnikiem aktywnym jest 24-karatowe złoto
w zmikronizowanej formie, które zwiększa syntezę kolagenu, przyczyniając się do
rekonstrukcji naskórka. Wyciąg z szałwii muszkatołowej zapewnia
natychmiastowy efekt nawilżenia już po pierwszej aplikacji. Efektem terapii jest
doskonale zregenerowana, promienna, jedwabiście gładka i jędrna skóra.
KATEGORIE: odmłodzenie, rozświetlenie, odżywienie, wygładzenie
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MASAŻE
MASAŻ RELAKSACYJNY
Ciągłe napięcie psychiczne, codzienne sprawy i problemy oraz bardzo szybkie
tempo życia powodują, że czujemy się zmęczeni i pozbawieni energii. W takiej
chwilach wskazany jest masaż relaksacyjny. Jest idealny na zmęczenie zarówno
fizyczne, jak i psychiczne. Masaż sprawia, że możemy się w pełni odprężyć,
zapomnieć o kłopotach i nabrać energii potrzebnej do codziennego
funkcjonowania. Nie tylko rozluźnia mięśnie, relaksuje, ale także łagodzi napięcie
i ból.
KATEGORIE: odprężenie, nawilżenie, łagodzenie
MASAŻ KLASYCZNY
Masaż klasyczny jest najpopularniejszą formą masażu. Ma on ogromne znaczenie
w profilaktyce, odnowie biologicznej i usprawnianiu organizmu. Łagodzi napięcia
mięśni oraz poprawia kondycję fizyczną ciała. Stosuje się go w stanach
wyczerpania, rekonwalescencji oraz w leczeniu wielu schorzeń. Masaż klasyczny
poprawia przemianę materii, reguluje krążenie krwi oraz poprawia wygląd skóry
- jest ona lepiej dotleniona i ukrwiona.
KATEGORIE: odprężenie, nawilżenie, rekonwalescencja
MASAŻ UJĘDRNIAJĄCY
Masaż ujędrniający wykonuje się w celu stymulacji osłabionych mięśni oraz
poprawy elastyczności skóry. Masaż pozwala osiągnąć efekt liftingujący poprzez
przywrócenie jędrności i sprężystości. Poprawia krążenie, liftinguje opadające
pośladki oraz ujędrnia uda, brzuch i ramiona. Masaż ujędrniający jest szczególnie
polecany przy nagromadzeniu opadającej i nieco zwiotczałej skóry i tkanki (np. po
ciąży lub po gwałtownym schudnięciu).
KATEGORIE: ujędrnienie, nawilżenie, odprężenie
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MASAŻ CIEPŁYMI OLEJAMI
Masaż jest szczególnie polecany osobom, którym dokuczają nieustanne napięcia
i stresy, chroniczne bóle głowy lub pleców. Ciepły olej, aplikowany bezpośrednio
na ciało wprawia w stan absolutnego relaksu oraz wyciszenia. Celem masażu jest
wprowadzenie naszego ciała i ducha w stan równowagi, będącej podstawą
dobrego samopoczucia i zdrowia fizycznego. Masaż oczyszcza organizm,
zapewnia głęboki relaks, eliminuje stres i związane z nim negatywne emocje.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie
MASAŻ BAMBUSAMI
Masaż bambusami to niezwykle relaksujący i energetyzujący masaż wykonywany
za pomocą pałeczek bambusowych. Zabieg rozpoczyna się tradycyjnym masażem
relaksacyjnym, następnie masażysta wprowadza techniki masażu bambusem.
Wykorzystywane są różne grubości pałeczek, zależnie od partii ciała. Masaż
bambusami jest bardzo skuteczny w walce z cellulitem. Ma działanie drenujące
i modelujące, doskonale eliminuje napięcia i wzmacnia mięśnie. Ponadto nie
powoduje uczuleń i nie wpływa negatywnie na skórę człowieka.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, ujędrnienie
MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ
Masaż bańką chińską doskonale sprawdza się jako zabieg antycellulitowy,
ujędrniający oraz modelujący sylwetkę ciała, a także zmniejszający napięcie
mięśniowe, które powoduje np. bóle kręgosłupa. W tym masażu wykorzystuje się
metodę próżniowego zasysania skóry i znajdujących się pod nią tkanek, doskonale
poprawia ich ukrwienie, wyraźnie zmniejszając nie tylko skórkę pomarańczową,
lecz także rozstępy. Ogromną zaletą tego masażu jest uzyskanie
satysfakcjonujących rezultatów w stosunkowo krótkim czasie.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, ujędrnienie
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MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY
Masaż aromaterapeutyczny jest uznawany za jeden z najprzyjemniejszych
spośród wszystkich masaży. Połączenie technik masażu relaksacyjnego
z zastosowaniem naturalnych balsamów z masłem Shea, pozwala uzyskać efekt
maksymalnego relaksu i odprężenia, jednocześnie działając kojąco na różnego
rodzaju dolegliwości ciała, jak i umysłu. Balsamy użyte do masażu działają
zarówno na zmysł powonienia, jak i na zakończenia nerwowe radząc sobie
skutecznie ze stanem stresu, dolegliwościami bólowym, uczuciem napięcia,
a także korzystnie wpływając na stan skóry.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie
MASAŻ ŚWIECĄ
Masaż wykonywany jest ciepłym olejkiem ze świec, składających się całkowicie z
naturalnych składników. Masaż ciepłym woskiem aromatycznej świecy to
znakomity sposób na odprężenie i relaks. Polecany szczególnie osobom
zmęczonym, borykającym się z problemami i stresem dnia codziennego. Ponadto
delikatnie nawilża i odżywia skórę, jest dobroczynną kuracją dla ciała i zmysłów.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie
MASAŻ CZEKOLADĄ
Czekolada obfituje w żelazo, magnez, cynk, wapń oraz teobrominę i kofeinę.
Substancje te pobudzają krążenie krwi w skórze, wiążą w niej wodę i wygładzają
cerę, poprawiając jej wygląd. Pachnący słodyczą i gorącą czekoladą masaż
w jednej chwili wprawia w doskonały nastrój, odpręża i nastawia pozytywnie do
życia.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, wygładzenie, ujędrnienie,
odmłodzenie
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MASAŻ Z ELEMENTAMI LOMI LOMI
Wszystko, co nas otacza, zdąża do jedności i współbrzmienia z energią
wszechświata. W hawajskiej świątyni, w rytm tańca wykonywanego przez
Kahunów wokół kamiennego ołtarza, dokonywał się rytuał odnowy Ceremonia
oczyszczenia i uzdrowienia ciała, psychiki, duszy... Dziedziczony z pokolenia na
pokolenie masaż szamanów z Wysp Hawajskich usuwa napięcia i uporczywe
blokady psychofizyczne, poprawia ogólny stan organizmu, odnawia poczucie
równowagi, wewnętrznego spokoju, jedności z sobą i ze światem. Taneczna
płynność dotyku masażysty przekazuje tropikalne ciepło oraz pozytywną energię
dającą moc i chęć życia. Charakterystyczne dla tej techniki jest masowanie
przedramionami
i wykonywanie tanecznych, pełnych gracji ruchów, przez co charakteryzuje się
wyjątkową harmonią i pięknem. Jest to masaż bardzo zmysłowy ze względu na
wykonywanie płynnych, posuwistych ruchów wzdłuż ciała osoby masowanej.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Za kolebkę masażu gorącymi kamieniami uważa się Indie. Idealny masaż dla osób
obarczonych codziennymi zmartwieniami, stresem, przemęczeniem, napięciem
mięśniowym oraz dolegliwościami bólowymi. Wskazany jest dla każdej osoby
poszukującej wyciszenia, głębokiego relaksu i odprężenia. Relaks płynący z tego
rodzaju masażu opiera się głównie na dotyku i cieple, które dodatkowo pobudza
krążenie, redukuje napięcie mięśniowe i emocjonalne, działa przeciwzapalnie
i przeciwbólowo, odżywia i dotlenia skórę. Masaż wykonywany jest
z użyciem kamieni bazaltowych pochodzenia wulkanicznego. Masaż kamieniami
oparty jest na filozofii obejmującej terapię meridian znajdujących się w ciele
człowieka. Gorące kamienie w kontakcie z ciałem oddają swoją energię
przywracające jej prawidłowy przebieg w kanałach i czakrach całego ciała.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie
MASAŻ GŁOWY
Klasyczny masaż głowy poprawia krążenie krwi, skutecznie likwiduje ból głowy
i zmęczenie. Ponadto ten rodzaj masażu powoduje wzmocnienie włosów i
sprawia, że są lepiej odżywione. U osób, u których nadmierne wypadanie włosów
związane jest z problemami krążenia, może nawet zatrzymać proces łysienia.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie
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MASAŻ TWARZY
Jest świetną formą relaksu dla zabieganych i zmęczonych osób. Masaż twarzy
dobroczynnie oddziałuje na receptory czuciowe skóry. W połączeniu
z odpowiednimi kosmetykami, potrafi zdziałać cuda. Koi skórę twarzy, poprawia jej
koloryt i doskonale dotlenia, uelastycznia i wygładza. Jest pomocny w walce
z
opuchlizną i
workami
pod
oczami,
odmładza
rysy
twarzy.
Jego właściwości lecznicze zmniejszają bóle głowy i sztywnienie karku, łagodzą stres
i napięcie mięśni. Masaż zapewnia prawidłowy przepływ energii, usprawnia krążenie
krwi oraz limfy, dzięki czemu działa ujędrniająco na skórę twarzy. Przy regularnym
stosowaniu, jest nawet w stanie zapobiegać utrwalaniu zmarszczek, dzięki
rozluźnieniu mięśni między brwiami, czy na czole.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie
MASAŻ CHŁODZĄCY
Masaże:




CHŁODZĄCY TWARZ,
SZYJA I
CHŁODZĄCY NÓG
CHŁODZĄCY ANTYCELLULITOWY

DEKOLT

wykonywane są za pomocą specjalnych szklanych kul, wypełnionych płynem, który
spełnia rolę chłodzącą. Gładka powierzchnia kul zapewnia delikatny
i przyjemny masaż spełniający funkcję drenującą. Kule mogą być wykorzystane do
masażu twarzy i dekoltu, poprawiając tym samym jędrność skóry i niwelując obrzęk
twarzy. Można je używać również na dolnych partiach ciała do zabiegów
antycellulitowych, ponieważ masaż ten pobudza układ limfatyczny wspomagając
usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Masaż zimnymi kulami jest
doskonałą metodą łagodzącą obrzęki i zastoje limfatyczne. Jest masażem niezwykle
przyjemnym, a w okresie letnim daje przyjemne ukojenie zmęczonej skórze.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, ujędrnienie
MASAŻ STÓP
Masaż stóp jest jedną z form leczenia oraz relaksu. To jeden
z najprzyjemniejszych zabiegów - wprowadza ciało w stan odprężenia. Dzięki
masażowi pobudzane są fizjologiczne funkcje skóry, poprawia się krążenie krwi oraz
przemiana materii, a zbędne produkty usuwane są z organizmu. Masaż zalecany dla
kobiet w ciąży.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie
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RYTUAŁY SPA
DOTYK CIEPŁA
Stres, codzienna gonitwa, miliony obowiązków, praca przy komputerze oraz
spięte mięśnie szyi, karku i ramion, które często skutkują bólem głowy… Jeśli
brzmi to dla Ciebie znajomo to rytuał DOTYK CIEPŁA jest odpowiedzią, której
poszukujesz. Rytuał rozpoczyna obmycie pleców pianką z mydła savon noir oraz
wtłoczenie ampułki dotleniającej. Następnie wykonywany jest relaksacyjny
masaż pleców rozgrzanymi kamieniami. Zwięczeniem zabiegu jest masaż
refleksologiczny stóp. Zabieg wspaniale rozgrzewa i rozluźnia spięte mięśnie,
przynosi ulgę i odprężenie.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, złuszczenie
RELAKSACYJNY RYTUAŁ HUGO
Rytuał rozpoczyna peeling z soli morskiej i alg, który uwalnia skórę od martwego
naskórka oraz toksyn. Skóra zyskuje świeży wygląd i gładkość. Następnie
wykonywany jest masaż stóp. Kolejny etap rytuału to hawajski masaż lomi - lomi,
który charakteryzuje się płynnością i harmonią ruchów. Dopełnieniem rytuału jest
masaż twarzy wykonywany na dobranej do potrzeb skóry masce. Połączenie
wszystkich elementów występujących w Rytuale Hugo gwarantuje pełne
odprężenie, złagodzenie napięć oraz ogólną poprawę kondycji skóry.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, złuszczenie
RYTUAŁ ODNOWY CIAŁA
Połączenie seansów w saunie z peelingiem ciała, maseczką na twarz oraz olejem
kokosowym aplikowanym na włosy, ma za zadanie spotęgować ich działanie.
Maska nakładana na oczyszczoną i rozgrzaną w saunie skórę twarzy zapewnia
maksymalne wchłanianie składników pielęgnacyjnych zawartych w kosmetyku.
Morski peeling ciała doskonale usunie zrogowaciały naskórek i pozostawi skórę
świeżą oraz gładką. Zabieg olejowania włosów olejem kokosowym przywróci
włosom nawilżenie i sprężystość. Zakończeniem rytuału jest masaż ciała, który
zapewni odprężenie i wyciszenie.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, złuszczenie
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RYTUAŁ DETOKS
Zabieg idealny dla osób chcących zniwelować tkankę tłuszczową okolic ud
i pośladków oraz oczekujących działania oczyszczającego. Na Rytuał Detoks
składają się takie elementy jak: morsko - algowy peeling ciała, body wrapping w
błocie morskim i zielonych algach oraz masaż bańką chińską. Wykorzystywane w
zabiegu produkty pozwalają na pobudzenie mikrocyrkulacji i rozkład komórek
tłuszczowych oraz działają oczyszczająco i odtruwająco. Wykonywany na
zakończenie masaż bańką chińską ma działanie drenujące, dzięki czemu
wspomaga usuwanie zalegającej w tkankach wody, a także działa ujędrniająco na
skórę.
KATEGORIE: odprężenie, odżywienie, nawilżenie, złuszczenie, ujędrnienie,
wygładzenie

HAMMAM MAROKAŃSKI
Wywodzący się z marokańskich łaźni, luksusowy rytuał gwarantujący głębokie
oczyszczenie i odżywienie skóry w połączeniu z maksymalnym odprężeniem ciała
i ducha. Rytuał składa się z pobytu w łaźni parowej, peelingu ciała specjalną
rękawicą Kessa na pianie z czarnego mydła Savon Noir, odżywiającej błotnej maski
detoksykującej na ciało oraz odprężającego afrykańskiego masażu. Już nie musisz
podróżować daleko, aby doświadczyć egzotycznego rytuału z innego kontynentu!
Dodatkowym atutem tego zabiegu jest fakt, iż rękawicę Kessa można zabrać do
domu i wykorzystać za kilka dni w celu podtrzymania efektów zabiegu.
KATEGORIE: odprężenie, oczyszczenie, nawilżenie, wygładzenie
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