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MENU SPA DLA DZIECI
KLAPP COSMETICS

K

raina wiecznej szczęśliwości

Chromoterapia – terapia kolorami, należy do najstarszych metod leczniczych na świecie.
Już w starożytności sam ojciec medycyny – HIPOKRATES doceniał i wykorzystywał wpływ
barw na organizm człowieka. Od wielu lat coraz częściej interesują się nią zarówno psychologia, medycyna niekonwencjonalna jak i konwencjonalna. Naukowo udowodniono, że
barwy mają istotny wpływ na nasz nastrój, zdolności intelektualne, a nawet zachowanie.
Każda barwa to w rzeczywistości drganie fali elektromagnetycznej o określonej częstotliwości, reagujemy na to drganie przez zmysł wzroku, ale dopiero w mózgu określone drganie
przybiera konkretną barwę.
Zaproponowany rytuał z magicznej krainy kolorów może być wykorzystany do regulowania
poziomu pobudzania dziecka w formie przyjemnej i wesołej zabawy. Podobne znaczenie ma
zastosowanie odpowiedniej stymulacji zapachowej oraz dźwiękowej.
Maluch widzi świat w kolorach – kolorach emocji. Udowodniono naukowo, że barwy w dużym stopniu mogą wpływać na emocje i zachowanie dziecka. Kolory, które je otaczają kształtują jego poczucie estetyki i wspomagają rozwój emocjonalny oraz wrażliwość na bodźce.

S ung rei – magic rainbow for kids
To propozycja kolorowego, radosnego, stymulującego wkroczenia w świat SPA i Welness dla najmłodszych. Rytuał to wesoła kąpiel stópek w kolorowej wodzie, masaż rączek i nóżek przyjemnie
ciepłym olejem na bazie naturalnego i bezpiecznego dla delikatnej skóry dziecka masła shea
z unoszącą się w tle nutką olejków eterycznych i dźwiękach natury.
Spersonalizowana pielęgnacja umożliwia wybór jednego z 4 magicznych rytuałów:

RELAXING GREEN – zabieg dla „małego łobuziaka” (nerwuska)
Kolor zieleni ma kojący wpływ na układ nerwowy, uspokaja, relaksuje, zmniejsza odczucie
stresu, wycisza.
LUCKY ORANGE – propozycja dla „małego niejadka”
Kolor słońca, radości, wibracje w mózgu wywołane tym kolorem powodują zwiększone
uwalnianie serotoniny – nazywanej hormonem szczęścia. Żółty kolor przyspiesza metabolizm
i obudzi wilczy głód w Małym Niejadku.
VIVID RED – propozycja dla „małego śpioszka”
Kolor czerwieni – energia i radość. Wspomaga krążenie, pobudza, ożywia. Będzie idealnym
wyborem dla dzieci ospałych i zmęczonych. Duchowo, barwa czerwona wzmacnia wolę
i dodaje odwagi, zwiększając siłę przebicia.
MYSTIC VIOLET – propozycja dla „małego odkrywcy”
Kolor lawendy – przenosi świadomość na wyższe poziomy, zachęca do odkrywania, pogłębia
intuicję, zmniejsza pobudzenie nerwowe i jednocześnie wspomaga wysiłek umysłu.

J eszcze więcej przyjemności

CHOCOSPA

Czekoladowy masaż plecków na bazie ciepłej czekolady w połączeniu
z degustacją czekolady

TĘCZOWY MANICURE
SUNG-REI

Masaż plecków dziecka z wykorzystaniem kolorowych olejków na bazie
bezpiecznego masła SHEA

CENA KAŻDEGO Z ZABIEGÓW

50 PLN za 20 min

