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

OWOCOWA KRAINA - zabieg dla nastolatków
Zabieg przeznaczony dla nastolatków z cerą suchą, wrażliwą
a także typu mieszanego. Zapewnia głębokie nawilżenie oraz
ukojenie dla skóry, dając promienny i zdrowy wygląd. Pełna
kontrola nad trądzikiem i zapobieganie powstawaniu zaskórników,
dzięki czemu nastoletnia cera będzie jasna i promienista.
Czas 40 min/ Cena: 140 zł
ELASTO FIRM MASK
Zabieg dla skóry szarej, poluźnionej, pozbawionej napięcia
mięśniowego. Wzmacnia skórę, zapobiega jej wiotczeniu,
przywraca napięcie i jędrność oraz modeluje i poprawia owal
twarzy.
Czas 50 min/ Cena: 280 zł
OXY-VITAL MASK
Zabieg będący rozwiązaniem w przypadku skóry nadwrażliwej
bądź naczyniowej. Połączenie wysoko skoncentrowanych
składników aktywnych i włókien kolagenowych wspomaga procesy
wykorzystania tlenu przez komórki, łagodząc zaczerwienienia
i przynosząc skórze ulgę.
Czas 50 min/ Cena: 270 zł

MAGIA RÓŻY
Kompleksowe rozwiązanie dla skóry naczyniowej, z rumieniem czy
trądzikiem różowatym. Przynosi natychmiastową ulgę, dając
jednocześnie widoczne efekty w walce z rozszerzonymi
naczynkami, zaczerwienieniem i wysuszoną, podrażnioną skórą.
Kojące i lecznicze składniki, takie jak zielona herbata, rumianek,
algi i lukrecja, sprawią, że skóra znowu będzie wyglądać pięknie
i zdrowo.
Czas 50 min/ Cena: 280 zł
MOXY CAVIOR
Intensywnie rewitalizuje, redukuje zmarszczki, nawilża i poprawia
teksturę skóry. Dzięki działaniu kolagenu i ekstraktu z kawioru
oraz hibiskusa skóra staje się bardziej jędrna, napięta i pełna
blasku.
Czas 50 min/ Cena: 280 zł
HYDRA CLOUD
Idealnie sprawdzi się w przypadku skór odwodnionych, dojrzałych,
wrażliwych, cierpiących na trądzik różowaty, ze względu na
działanie głęboko nawilżające, wyciszające i odmładzające. Efekt
głębokiego oczyszczenia docenią posiadacze skóry tłustej,
mieszanej i trądzikowej. Zabieg polecany jest kobietą w okresie
około menopauzalnym, ponieważ kompleksowo zabezpiecza przed
starzeniem oraz pozostawia przyjemne orzeźwienie i schłodzenie
skóry.
Czas 56 min/ Cena: 290 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

MALINA Z CYTRYNĄ
Aromatyczny peeling łączący soczystą malinę z oczyszczającą
cytryną. Perfekcyjnie oczyszcza i pielęgnuje Twoje ciało. To
najbardziej naturalny i bardzo przyjemny sposób na przywrócenie
skórze zdrowia i blasku. Peeling złuszcza i wygładza, pomaga skórze
odzyskać energię i witalność.
Czas: 30 min/Cena: 130 PLN
POMARAŃCZA Z CYNAMONEM
Aromatyczny peeling łączący słodką pomarańczę z oczyszczającym
i rozgrzewającym cynamonem. Perfekcyjnie oczyszcza i pielęgnuje
Twoje ciało. To najbardziej naturalny i bardzo przyjemny sposób na
przywrócenie skórze zdrowia i blasku. Peeling rozgrzewa, złuszcza
i wygładza, pomaga skórze odzyskać energię i witalność.
Czas: 30 min/Cena: 130 PLN
BAŚNIOWY HAMAM
Wspaniały zabieg dla rodziny lub przyjaciół. W otoczeniu
niezwykłych aromatów łączymy seans w łaźni parowej
z rozgrzewającym peelingiem. Na koniec delikatny masaż na
aromatycznym
oleju.
Posiada
intensywne
działanie
aromaterapeutyczne. Bogactwo witamin i minerałów działa
odżywczo, nawilżająco i wzmacniająco. Unoszący się aromaty
malin, pomarańczy z cynamonem i czekolady ukoi zmysły
i przeniesie w baśniowy świat relaksu.
Czas: 90 min/Cena: 199 PLN

TRADYCYJNY HAMAM
Tradycyjny Hammam wykorzystujący czarne afrykańskie mydło
i marokańskie błoto.
Czas: 90 min/Cena: 199 PLN
KUSZĄCA MALINA Z CYTRYNĄ
Wspaniały nawilżająco-odżywczy zabieg z peelingiem i maską na
całe ciało zakończony wtarciem oleju. Opóźnia procesy starzenia
się komórek. Posiada intensywne działanie aromaterapeutyczne.
Bogactwo witamin i minerałów działa odżywczo, nawilżająco
i odtruwająco. Wzmacnia, odpręża i energetyzuje ciało i umysł.
Czas 90 min/ Cena: 240 zł
KUSZĄCA POMARAŃCZA Z CYNAMONEM
Odprężający nawilżająco-odżywczy zabieg z peelingiem i maską na
całe ciało zakończony wtarciem oleju. Posiada intensywne działanie
aromaterapeutyczne i odprężające. Bogactwo witamin i minerałów
działa odżywczo i nawilżająco. Wzmacnia, odpręża i energetyzuje
ciało i umysł.
Czas 90 min/ Cena: 240 zł

ŻAR TROPIKÓW
Relaksujący i kojący zabieg z retinolem przepełniony ekstraktami
z owoców papai i ananasa, który przeniesie Cię myślami na
tropikalną plażę. Otula zniewalającym aromatem owoców
tropikalnych, dostarczając wspaniałych zmysłowych wrażeń. Skóra
staje się aksamitnie wygładzona i odżywiona, a ciało wygląda młodo
i promiennie.
Czas 90 min/ Cena 280 zł

BANDAŻE AROSHA
Zabieg przeznaczony do walki z cellulitem, wiotkością skóry oraz
redukcji obrzęków i zastojów wodnych. Seans rozpoczyna się
suchym peelingiem wykonanym szczotką o włosiu pochodzenia
roślinnego i oczyszczeniem skóry za pomocą kwasu glikolowego.
Intensywny masaż obszarów objętych celulitem rozbija złogi
tłuszczowe i napina skórę, całość wieńczy zawinięcie w bandaże
nasączone składnikami aktywnymi.
Czas: 90 min/Cena: 290 PLN

ROMANS MALINY Z CYTRYNĄ - RYTUAŁ DLA DWOJGA
Wspaniały zabieg dla dwojga połączony z seansem w łaźni parowej
oraz peelingiem malinowym, zakończony masażem całego ciała.
Posiada intensywne działanie aromaterapeutyczne. Bogactwo
witamin i minerałów działa odżywczo, nawilżająco, odtruwająco
i wzmacniająco.
Czas 75 min/ Cena: 350 zł
ROMANS SOCZYSTEJ POMARAŃCZY Z CYNAMONEM
RYTUAŁ DLA DWOJGA
Wspaniały zabieg dla dwojga połączony z seansem w łaźni parowej
oraz peelingiem pomarańczowym, zakończony masażem całego
ciała. Posiada intensywne działanie aromaterapeutyczne. Bogactwo
witamin i minerałów działa odżywczo, nawilżająco, odtruwająco
i wzmacniająco.
Czas 75 min/ Cena: 350 zł

MASAŻE
NOWOŚĆ - KOBIDO
Intensywnie liftingujący masaż twarzy. Japoński masaż Kobido to
starożytna technika, która w nieinwazyjny sposób poprawi owal
twarzy, ujędrni skórę i wygładzi zmarszczki. Masaż działa na
głębokie struktury skóry, mięśnie i powięzi - jest alternatywą dla
zabiegów medycyny estetycznej. Masaż Kobido to wywodząca się
z Japonii sztuka łącząca w sobie techniki tkanek głębokich,
relaksacyjnych, liftingujących i akupresury w pełni odprężająca
i niosąca ukojenie w strefie cielesnej, duchowej i mentalnej.
Czas 75 min/ Cena: 220 zł
SYNERGIA KORKONOSKICH LASÓW – MASAŻ AUTORSKI
Silnie relaksujący i odprężający masaż całego ciała i twarzy na
niezwykle aromatycznym oleju autorskiej kompozycji. Dodaje
energii, poprawia nastrój i łagodzi napięcia mięśniowe, Redukuje
stres i rozluźnia ciało, uwalnia umysł od negatywnych myśli.
Czas 75 min/ Cena: 220 zł

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 lub relaksacyjny skoncentrowany na wybranym
obszarze ciała.
Czas: 25 min/ Cena: 90 PLN

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 CZEKOLADĄ
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
STAWIANIE BANIEK OGNIOWYCH
Bańki to doskonałe wsparcie przy różnego rodzaju chorobach,
takich jak przeziębienie, grypa lub zapalenie płuc. Nie od dziś
wiadomo, że stawianie baniek jest też dobrym pomysłem na walkę
z bólem kręgosłupa lub rwą kulszową czy też przy problemach
z stawami. Bańki wywodzą się z Dalekiego Wschodu. To właśnie
tam odkryto ich zbawienne dla zdrowia możliwości. Szybko
zrozumiano, że zmniejszają ból, stany zapalne, a także wzmacniają
odporność organizmu. Bańki łagodzą także napięcie i stres oraz
poprawiają krążenie, co sprawia, że mamy zdecydowanie więcej
witalnej energii.
Czas: 30 min/Cena: 100 PLN

MODELOWANIE UD I POŚLADKÓW ZA POMOCĄ BANIEK
OGNIOWYCH
Masaż antycelulitowy uzupełniony o podnoszenie i ujędrnianie
pośladków za pomocą baniek ogniowych. Zabieg daje widoczny
i długotrwały efekt ujędrnienia i uniesienia pośladków.
Czas: 60 min/Cena: 200 PLN
MASAŻ MIODEM
Intensywny masaż leczniczy naturalnym ciepłym miodem. Ciepły
miód usuwa martwy naskórek równie skutecznie jak peeling
jednocześnie działając regenerująco na skórę, zapobiega
powstawaniu cellulitu i rozstępów oraz łagodzi już istniejące
niedoskonałości skóry. Pobudza krążenie krwi i limfy, wzmacnia
naczynia krwionośne i ułatwia detoksykację organizmu. Zapach
miodu poprawia nastrój i łagodzi stres.
Czas: 50 min/Cena: 170 PLN

