PIELĘGNACJA TWARZY
Dobry początek - kompleksowa kosmetyka twarzy łączącą
demakijaż, peeling oraz maskę dopasowana indywidualnie do
potrzeb każdej nawet
najbardziej wymagającej skóry.
Czas 40 min/ Cena: 140 zł
Oddech Karkonoszy - kompleksowa kosmetyka twarzy łączącą
demakijaż, peeling, ampułkę i maskę dopasowaną indywidualnie do
potrzeb każdej nawet
najbardziej wymagającej skóry. Daje efekt pełnego nawilżenia,
odżywienia i
regeneracji skóry.
Czas 50 min/ Cena: 180 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA
Energia minerałów - zabieg wygładzający skórę. Mikrokryształki
soli i aktywnych składników złuszczają naskórek, działają
remineralizująco i oczyszczająco a przy tym redukują widoczność
zmian skórnych. Natychmiastowa poprawa kolorytu skóry, dzięki
usprawnieniu mikrokrążenia dostępny w różnych wersjach
zapachowych:
energetyczny pomarańcza
rewitalizująca malina
odżywcza poziomka
Czas 30 min/ Cena: 130 zł

MASAŻE
Klasyczny Masaż Całego Ciała - Masaż klasyczny to zabieg
terapeutyczny, w którym wykorzystuje się najwięcej technik
opracowujących mięśnie. Szczególnie dobry efekt przynosi on w
stanach napięcia, bólów pleców i kręgosłupa spowodowanych
przemęczeniem oraz stresem.
Czas: 50 min/Cena: 180 PLN
Masaż Relaksacyjny - Relaksacyjny masaż jest idealnym sposobem
aby zniwelować zmęczenie zarówno fizyczne jak i psychiczne.
Spokojne, harmonijne ruchy niesamowicie odprężają, pobudzają
naturalną energię i witalność.
Czas: 50 min/Cena: 180 PLN
Masaż Częściowy - Masaż klasyczny
skoncentrowany na wybranym obszarze ciała.
Czas: 25 min/ Cena: 90 PLN
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Masaż Aromaterapeutyczny - Niezwykle relaksujący masaż z
użyciem naturalnych olejków eterycznych to odnowa dla ciała i
duszy. Wprowadzeniem do zabiegu jest dobór aromatu tak by,
przyjemność płynąca z wdychania woni olejku wspomagała jego
dobroczynne działanie na cały organizm i kondycję psychofizyczną.
Aromaterapia stosowana jest od tysiącleci by skutecznie działać na
schorzenia ludzkiego organizmu. Po masażu ciało jest ukojone a
umysł wraca do równowagi.
Czas: 25/50 min/ Cena: 100/190 PLN
Aksamitny Masaż Świecą - Ekskluzywny masaż pielęgnacyjny,
niezwykle relaksujący ciało i zmysły. Specjalna świeca do masażu
wykonana jest z najwyższej jakości składników a zawartość olejku z
kokosa, kiełków soi i wosku pszczelego pozostawiają skórę
odżywioną i wygładzoną. Po rozpuszczeniu świeca zamienia się w
olejek do aromatycznego masażu ciała, który nawilża skórę i
pozostawia ją jedwabistą w dotyku.
Czas: 50 min/ Cena: 190 PLN
Zmysłowy Masaż Mleczna Czekolada - Propozycja masażu, który
łączy pielęgnację oraz relaks z działaniem na zmysły. Zabieg
wykonujemy na naturalnej czekoladzie o niezwykłych
właściwościach. Zawiera caobrominę i teobrominę poprawiające
krążenie oraz przepływ limfy co wpływa na szybsze spalanie
depozytów tłuszczu. Sole mineralne i witaminy A, E, F i H zawarte w
czekoladzie uzupełniają ich braki w skórze, poprawiają jej jędrność i
elastyczność. Masaż może być wykonany w celu relaksacyjnym, co
w połączeniu z aromatem czekolady wprowadzi w błogi nastrój.
Czas: 50 min/ Cena: 200 PLN

Rozpieszczający Masaż Malinowy - Propozycja masażu, który łączy
pielęgnację oraz relaks z działaniem na zmysły. Zabieg wykonujemy
na malinowym kremie lub oleju o niezwykłych właściwościach.
Wprowadzamy w głąb naskórka dwa silne antyutleniacze w postaci
oleju migdałowego i różanego, które chronią skórę przed stresem
oksydacyjnym Masaż może być wykonany technikami
relaksacyjnymi lub intensywniejszymi technikami klasycznymi.
Aromat naturalnej maliny pobudzi zmysły i da siłę do działania.
Czas: 50 min/Cena: 200 PLN
Masaż Bambusami - Egzotyczny masaż łączący techniki manualne z
użyciem bambusowych pałeczek. Intensywne doznania podczas
zabiegu dają przyjemność oraz rozluźnienie nawet najbardziej
spiętym mięśniom. Po masażu ciało jest głęboko odprężone i lekkie.
Czas: 50 min/Cena: 170 PLN
Intensywny Masaż Antycellulitowy - Energiczny masaż
ujędrniająco-modelujący połączony z masażem bańką chińską.
Masaż ten posiada również działanie drenujące dzięki czemu
wzmaga krążenie krwi i limfy w organizmie ułatwiając jego
detoksykację.
Czas: 50 min/Cena: 170 PLN

