Menu SPA Beauty
KĄPIELE RELAKSACYJNO-PIELĘGNACYJNE
przygotowywane na bazie ożywionej wody Grandera w pokojach hotelowych z wannami
w godzinach od 1000 do 1800 (w piątki i soboty do godz. 2100)
KĄPIEL: * w WANNIE OFURO

Cena 180 zł

* w DWUOSOBOWEJ WANNIE w Pałacu Odrowążów lub w Stajni Platera

Cena 230 zł

.

Rodzaje aromatycznych kąpieli:
KĄPIEL MIODOWO-MLECZNA (z cytrusami)
Kąpiel dodaje energii, nawilża i wygładza skórę, która staje się miękka i delikatna. Użyte w kąpieli cytrusy wspaniale relaksują
i uspokajają. Plastrami cytryny można wykonać peeling całego ciała. Szklanka naturalnego soku dostarczy dodatkowych składników
odżywczych.
KĄPIEL W CZERWONYM WINIE (z pomarańczą)
Kąpiel w wodzie z dodatkiem czerwonego wina i soku malinowego działa odżywczo, ujędrniająco i energizująco. Winoterapia
doskonale napina skórę, nawilża i wygładza naskórek. Zabieg winoterapii uzupełni podany kieliszek czerwonego wina, który
dostarczy taninę również od wewnątrz. Dzięki zawartym przeciwutleniaczom zostaną oczyszczone naczynie krwionośne. Unoszący
się zapach malin rozpieszcza nozdrza.
KĄPIEL W KORZENNYCH MIODACH PITNYCH (z grejpfrutem i herbatą)
Kąpiel w korzennych miodach pitnych wytwarzanych według staropolskich receptur dodaje energii i działa na skórę ujędrniająco.
Użyty w kąpieli grejpfrut uczyni skórę bardziej sprężystą oraz zrelaksuje i uspokoi. Kamienna czarka miodu pitnego uzupełni
doznania.
KĄPIEL W CIEMNYM PIWIE (z jabłkami i cytrusami)
Drożdże piwne i dwutlenek węgla to wysokowartościowe składniki piwa kąpielowego. Drożdże piwne pozwalają zadbać o jędrność
ciała, zapobiegają przetłuszczaniu się skóry, która staje się po nich wygładzona, delikatna i miękka. Zaś dwutlenek węgla pobudza
ukrwienie skóry. Unoszący się w powietrzu zapach chmielu wpływa uspokajająco. Podany kufel zimnego piwa uzupełni doznania.

OKŁADY PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO
ZABIEG INDYWIDUALNY w gabinecie zabiegowym

Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 300 zł /1 os.

Rodzaje okładów:
OKŁAD Z GLINKI ZIELONEJ*
Zabieg dwufazowy dla cery tłustej, trądzikowej. Posiada wspaniałe właściwości dezynfekujące, absorpcyjne i gojące. Regeneruje
cerę, odkaża ją i wzmacnia. Najsilniej działająca ze wszystkich glinek.
OKŁAD Z GLINKI CZERWONEJ*
Zabieg dwufazowy dla cery naczynkowej. Odżywia, łagodzi trądzik, zapobiega pękaniu naczynek krwionośnych, łagodnie ściąga
pory, odświeża i wygładza skórę, która staje się aksamitna, świeża i gładka. Glinka czerwona nadaje skórze przyjemny
brzoskwiniowy kolor.
OKŁAD Z GLINKI ŻÓŁTEJ*
Zabieg dwufazowy dla cery dojrzałej. Ujędrnia, utrzymuje młodość ciała, odżywia, odświeża, w łagodny sposób oczyszcza i wygładza
skórę. Pobudza krążenie, przywraca blask i młody wygląd skóry.
OKŁAD Z GLINKI BIAŁEJ*
Zabieg dwufazowy dla cery delikatnej i wrażliwej. Łagodnie ściąga pory, odświeża i wygładza skórę, łagodzi podrażnienia.
Dostarcza potrzebnych mikroelementów i soli. Glinka biała jest jedną z najdelikatniejszych glinek.

OKŁAD Z BŁOTA Z MORZA MARTWEGO*
Zabieg nawilżający, regenerujący i oczyszczający skórę, odnawia i regeneruje komórki skóry, skuteczny w zwalczaniu cellulitu
oraz rozstępów.
* Po zmyciu okładu i osuszeniu ciała nakłada się odżywczy balsam (z wyjątkiem „Okładu z Błota z Morza Martwego”).

MASAŻE RELAKSUJĄCO-ENERGETYCZNE
MASAŻ POLINEZYJSKI
Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 290 zł
Masaż, który nie tylko działa rozluźniająco na mięśnie, ale usuwa wewnętrzne blokady i napięcia. Bardzo głęboko relaksuje
i odpręża. Wykonywany jest powolnymi, obejmującymi ruchami prowadzącymi do głębokiej relaksacji dzięki harmonijności
i delikatności.
MASAŻ ORIENTALNY
Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 290 zł
Masaż wykonywany jest na delikatnym olejku jaśminowym, ruchy są mocne, dogłębne, z efektem odtoksycznienia organizmu,
przyspiesza przemianę materii. Przynosi relaks mięśniom, usprawnia krążenie żylne i limfatyczne, uelastycznia przyczepy mięśni.
Olejek jaśminowy pozostawia skórę odżywioną, delikatną i gładką w dotyku.
MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI BAZALTOWYMI (wykonywany na: * całe ciało Czas zabiegu ok. 80 minut | Cena 345 zł
* plecy) Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 230 zł
Masaż ciepłymi kamieniami jest zabiegiem łączącym w sobie elementy masażu klasycznego, aromaterapii oraz termoterapii.
Rozgrzane kamienie w kontakcie z ciałem oddają swoją energię i przywracają jej prawidłowy przepływ w kanałach energetycznych
ciałach. Ciepło płynące z nich rozluźnia napięte mięśnie i pobudza krążenie krwi, co sprzyja dotlenieniu skóry. Masaż relaksuje
i odpręża.
„MASAŻ ŚWIECĄ” – AROMATERAPIA (wykonywany na: * całe ciało
Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 290 zł
* plecy)
Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 170 zł
Wykonywany olejkiem wytapianym ze świecy. Niepowtarzalny aromat, konsystencja i ciepło olejku wprowadzają nas w stan relaksu,
pozostawiając skórę jedwabistą i pachnącą.

ZABIEGI MODELUJĄCE
ZABIEG PERMANENTNIE OCZYSZCZAJĄCY
Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 450 zł
Wspomaga redukcję toksyn, uwalnia wodę z organizmu
Zabieg trójfazowy. Rozpoczyna się od nałożenia napotnego żelu eliminującego toksyny z organizmu, wspomaga usuwanie nadmiaru
wody z tkanek, co prowadzi do naturalnego procesu oczyszczania. W drugiej fazie następuje nałożenie maski z glinki zielonej –
o właściwościach absorpcyjnych i działaniu rewitalizującym – z kompozycją mieszanki z mentolu, która wspomaga redukcję toksyn.
Trzecia faza to nałożenie intensywnie nawilżającej maski z wyciągu z perły.
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-WYSZCZUPLAJĄCY
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Modeluje talię, biodra, uda i pośladki
Trójfazowy, manualny zabieg rozpoczynający się peelingiem całego ciała. Drugi etap to intensywny masaż brzucha, pośladków, ud
przy zastosowaniu olejku o właściwościach rozgrzewających z papryki. Zabieg kończy się nałożeniem antycellulitowego, silnie
ujędrniającego kremu z kofeiną i wyciągiem z alg na partie ciała poddane zabiegowi.
ZABIEG ANTYCELLULITOWY Z MASAŻEM CHIŃSKĄ BAŃKĄ
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 230 zł
Zabieg oparty na rozgrzewającym, modelującym masażu ud, pośladków i brzucha chińską bańką przy użyciu olejku z ekstraktem
z papryki. Zakończony nałożeniem kremu antycellulitowego z kofeiną i z algami na partie ciała poddane zabiegowi.
ZABIEG MORSKI DETOX
Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 290 zł
Drenujący układ limfatyczny i odżywczy dla skóry
Zabieg oparty na masażu limfatycznym całego ciała przy użyciu olejku z wyciągiem z alg, kopru morskiego oraz morszczynu.
Zakończony nałożeniem masła o właściwościach rewitalizująco-ujędrniających.
ZABIEG REGENERUJĄCO-ODNAWIAJĄCY
Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 290 zł
Poprawia stan skóry, koi bóle mięśniowe, odpręża
Zabieg oparty na masażu klasycznym całego ciała z użyciem regenerującego olejku, zakończony nałożeniem maski na bazie wosku
pszczelego, perły i masła Shea.

ZABIEGI PIELĘGNUJĄCE

Wyjątkowe, aromatyczne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające na całe ciało
z zastosowaniem wyselekcjonowanych kosmetyków na bazie naturalnych składników
MORSKA EKSFOLIACJA
Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 180 zł
Peeling remineralizujący na bazie krystalicznej morskiej soli
Zabieg na całe ciało złuszczający obumarłe komórki naskórka. Usuwa zanieczyszczenia i szorstkość skóry, nadając jej jedwabisty
wygląd.
SŁODKA EKSFOLIACJA
Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 180 zł
Peeling cukrowy na bazie olejku z winogron, masła Shea i wosku pszczelego
Zabieg na całe ciało, który delikatnie złuszcza naskórek, a baza olejowa peelingu pozwala na zachowanie elastyczności nawet mocno
wysuszonej skórze.
PERŁOWY DOTYK
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Perła – symbol idealnego piękna
Zabieg dwufazowy rozpoczyna się pobudzającym odnowę skóry peelingiem cukrowym całego ciała na bazie oleju winogronowego,
masła Shea, witaminy C i wosku pszczelego. W drugiej fazie na ciało zostaje nałożona nawilżająca maska na bazie wyciągu z perły,
wosku pszczelego i masła Shea, na bazie której wykonywany jest relaksacyjny masaż całego ciała. Wyciąg z perły to naturalny morski
kompleks, który napina, odmładza i dotlenia skórę.
TERAPIA ETERNAL GOLD
Czas zabiegu ok. 70 minut | Cena 390 zł
3-fazowa: I. peeling, II. tonik, III. masaż
Terapia stworzona z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej, również wrażliwej, wymagającej regeneracji. 24-karatowe
złoto w zmikronizowanej formie zwiększa syntezę kolagenu, przyczyniając się do rekonstrukcji naskórka. Wyciąg z szałwii
muszkatołowej zapewnia natychmiastowy efekt nawilżenia. Bogactwo ekstraktów i naturalnych olei roślinnych zapewnia
natychmiastowy efekt wygładzenia i rozświetlenia.
TERAPIA KAWOWA (stymulacja, energia i wyszczuplanie)
Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 450 zł
5-fazowa: I. peeling, II. tonik, III. serum, IV. maska, V. masaż, VI. masło do ciała
Terapia kawowa od początku do końca przepełnia zmysły aromatycznym zapachem świeżo palonych ziaren kawy. Kawa, bogata
w kofeinę, posiada właściwości antycellulitowe i wyszczuplające. Przyspiesza przemianę materii, wspomaga usuwanie toksyn
z organizmu. Unikalny, pozyskiwany z alg, kompleks PEPHA®-CTIVE energetyzuje komórki skóry, a co za tym idzie – przyspiesza
ich regenerację. Każdy zabieg rozpoczyna peeling cukrowy. Oczarowy tonik, kofeinowe serum i maska z prawdziwą kawą
dostarczają skórze energii, intensywnie wyszczuplają i detoksykują. Zmysły rozpieszcza relaksacyjny masaż. Na zakończenie ciało
pielęgnowane jest odżywczym antycellulitowym masłem, którego kawowy aromat otula skórę przez długie godziny.
TERAPIA Z KOZIM MLEKIEM I LYCHEE (ukojenie i regeneracja)
Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 450 zł
5-fazowa: I. peeling, II. tonik, III. serum, IV. maska, V. masaż, VI. masło do ciała
Terapia oparta na kozim mleku i śliwce chińskiej lychee to królewska uczta dla ciała i ducha. Produkty wzbogacone o ekskluzywny
wyciąg z perły i łagodzący kompleks IRCALMIN. Kozie mleko dostarcza bogactwa składników odżywczych, lychee witamin,
a ekstrakt z perły ochrony i regeneracji. Zabieg niweluje podrażnienia, koi przesuszoną skórę i zapewnia jej komfort oraz nawilżenie.
Zabieg rozpoczyna się łagodnym peelingiem cukrowym, tonizacją. Następnie jedwabiste, łagodzące serum przygotowuje skórę do
otulenia kojąco-regenerującą maską, na której wykonany jest rozpieszczający zmysły masaż relaksacyjny. Na zakończenie ciało
pielęgnowane jest regenerującym balsamem. Skóra pozostaje zregenerowana, rozjaśniona, widocznie odmłodzona i nieskazitelnie
gładka.
TERAPIA MORSKA ESENCJA
Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 450 zł
4-fazowa: I. peeling, II. tonik, III. masaż, IV. masło
Odświeżająca terapia na bazie składników aktywnych pochodzących z głębin mórz i oceanów. Przeznaczona szczególnie dla skóry
zmęczonej, narażonej na stres, pozbawionej energii, wymagającej rewitalizacji i poprawy nawilżenia. Ekstrakty z alg i roślin,
morszczynu i kopru morskiego zapewniają skórze wzmocnienie, odżywienie i stymulują do odnowy. Terapia zapewnia
natychmiastowe uczucie odświeżenia, wygładzenia, pozostawiając skórę nawilżoną i napiętą. Zabieg polecany również dla mężczyzn.
ZABIEG CZEKOLADOWY Z MASAŻEM RELAKSACYJNYM (całego ciała)
Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 450 zł
Zabieg na bazie czekolady poprawiający kondycję skóry, dostarczający cennych składników aktywnych – witamin: A, B1, B2, C, D, E,
K i minerałów: Mg, Ca, Na. Przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zabieg rozpoczyna się peelingiem, następnie na całe
ciało zostaje nałożona maska czekoladowa, na bazie której wykonywany jest energetyzująco-relaksujący masaż. W końcowej fazie
zostaje nałożony krem z wyciągiem z perły. Zabieg wzmaga witalność, odżywia cały organizm, modeluje sylwetkę, poprawia
kondycję skóry, dodaje energii, koi zmysły i stymuluje produkcję endorfiny.

ZABIEGI MINERALNE NA CIAŁO FIRMY THALI(sens
TERAPIA MAGNEZOWA
Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 450 zł
Zabieg 4-fazowy na całe ciało: I. peeling mineralny, II. okład glinka biała + magnez, III. masaż pleców, IV. Booster magnezowy
W zabiegu użyte są preparaty z chlorkiem magnezu ekstrahowanym bezpośrednio z wody morskiej.
Magnez wzmacnia mięśnie i koi nerwy, poprawia jakość snu, wzmacnia układ odpornościowy. Bierze udział w ponad 300 reakcjach
metabolicznych.
Sposób aplikacji przez skórę ułatwia bezpośrednie przenikanie dawki preparatu do włókien mięśniowych dzięki zjawisku osmozy.
Nasze ciało chłonie tyle magnezu ile potrzebuje, przy niedoborach możemy odczuwać pieczenie lub mrowienie.
TERAPIA WAPNIOWA
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 300 zł
Zabieg 3-fazowy na całe ciało: I. peeling mineralny, II. Koncentrat wyrównujący niedobór wapnia, III. okład glinka biała
z mikroelementami
W zabiegu użyte są produkty z morskim wapniem – czyli ekstraktem z algi Lithothamium – czerwonego koralowca, znanego ze
swoich właściwości ujędrniających i odnawiających. Wapń jest niezbędny do tworzenia i wspierania wytrzymałości kości i zębów.
Bierze udział w wymianie komórkowej i służy do regulacji pH ciała. Aplikacja przezskórna jest szczególnie interesująca, ponieważ
pozwala na bezpośrednie przejście przez skórę i zapobiega utracie dawki.
ORIENT (oczyszczająca wyprawa) – THALI (sens – oceans &marvels)
Czas ceremonii ok. 90 minut | Cena 540 zł
Zabieg 4-fazowy: I. peeling, II. tonik, III. maska, IV. masaż orientalny
Ceremonia ma na celu odtoksycznienie organizmu. Pierwszym krokiem oczyszczającym skórę i nadającym jej „satynową gładkość”
jest peeling „Burza piaskowa” przy użyciu złuszczającego kremu bogatego w olejki z alg i olejek arganowy. Kolejnym etapem
orientalnej podróży jest nałożenie uwalniającej organizm od toksyn maski z ziół i alg, która powoduje głębokie rozgrzanie oraz
detoksykację ciała. Następnie, przy użyciu olejku jaśminowego wysubtelniającego skórę i relaksującego zmysły, wykonywany jest
masaż orientalny, który dopełnia podróż w oczyszczającej wyprawie po zdrowie i urodę.
POLYNESIA (relaksująca podróż) – THALI (sens – oceans &marvels)
Czas ceremonii ok. 90 minut | Cena 540 zł
Zabieg 5-fazowy: I. masaż, II. peeling, III. tonik, IV. maska, V. masaż polinezyjski, VI. krem
Ceremonia relaksuje i uspokaja. Przywraca radość i piękno życia. Rozpoczyna się masażem powitalnym głowy. Blask skórze całego
ciała przywraca peeling „Kryształowa pokusa” przygotowany z miąższu kokosów i alg. Następnie skóra delektuje się woskowym
kokonem „Ukryta wyspa”. Dopełnienie rozkoszy stanowi „Magiczna laguna” – modelujący żel dający początek magii masażu
polinezyjskiego. Całą ceremonię kończy wtopiony w ciało „Perłowy krem rozświetlający” dający niebywałą gładkość i opalizujący
kolor.

ZABIEGI URZĄDZENIEM ZEMITS COOLRESTORE*
Urządzenie posiada kilka trybów, dzięki odpowiednim ustawieniom
możemy wykonać zabieg wyszczuplający lub lifting twarzy.
FROZEN BEAUTY BODY

Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 170 zł
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 260 zł
To nowoczesna, skuteczna i bezbolesna metoda odchudzania poprzez kontrolowane chłodzenie tkanki tłuszczowej. W efekcie tkanka
tłuszczowa, która ma dużą podatność na działanie zimna, zostaje trwale zniszczona i ulega stopniowemu usunięciu z organizmu
drogami limfatycznymi.
Impulsowe schładzanie konkretnych partii ciała uruchamia szereg wewnątrzkomórkowych reakcji i stymuluje apoptozę – naturalną
sieć komórek tłuszczowych. Wynikiem jest ogólna redukcja tkanki tłuszczowej w obszarze poddanej zabiegowi.
Po zabiegu należy pić dużą ilość wody, nie korzystamy z sauny, opalania, zabiegów z użyciem lasera.
Zabieg wykonywany na wybrane partie ciała rozszerzony o elementy drenażu limfatycznego:
Uda, pośladki, boczki, brzuch, ramiona.
FROZEN BEAUTY FACE: * Zabieg pod oczy
Czas zabiegu ok. 20 minut | Cena 120 zł
* Podbródek
Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 150 zł
Zabieg krioterapii na twarz poprawia miejscowy metabolizm skóry, co sprzyja poprawie krążenia krwi i limfy oraz redukcji obrzęków
i przebarwień. Zabieg skutecznie pobudza produkcję kolagenu i elastyny. Daje efekt natychmiastowego ujędrniania i rozjaśniania
twarzy.
* Po zabiegach urządzeniem Zemits CoolRestore zalecane są masaże limfatyczne.

BIOTHERAPY ANTI-AGING – NIEINWAZYJNA SZTUKA UPIĘKSZANIA
Zabiegi infuzji tlenowej z wykorzystaniem kosmeceutyków Chrissie Cosmetics

Ideą Biotherapy Anti-Aging jest młodo, zdrowo i promiennie wyglądająca skóra. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki
bezpiecznym i nieinwazyjnym działaniom opartym na biokosmetologii (dziedzinie nauki skupiającej się na oddziaływaniu
produktów kosmetycznych na komórki nerwowe skóry, poprawieniu komunikacji między warstwami skóry) oraz sile tlenu.
Już sam tlen dawkowany na skórę działa niezwykle skutecznie: zmniejsza kolonie bakterii beztlenowych, wycisza pracę
gruczołów łojowych, wspomaga gojenie stanów zapalnych skóry, ujędrnia, uelastycznia oraz przywraca skórze jej promienny
i zdrowy wygląd. System poprzez dostarczenie skoncentrowanego tlenu zwiększa mikrokrążenie krwi i limfy, dostarczając
jednocześnie w głąb skóry skoncentrowane składniki aktywne zawarte w kosmeceutykach laboratorium Vivipharma
Chrissie Cosmetics, Jeunesse O2. Produkty te bazują na wodzie magnetyzowanej (wodzie poddanej działaniom pola
magnetycznego), co zwiększa ich biodostępność. Wykorzystywana w nich korneoterapia działa ochronnie na warstwę rogową
naskórka chroniąc ją tym samym przed czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a zawarte w nich minerały (złoto,
malachit, krzem, turmalin, platyna) działają zbawiennie na naszą skórę.
ZABIEGI INFUZJI TLENOWEJ

Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 470 zł

Rodzaje zabiegów:
ZABIEG ODŻYWCZY
Dedykowany dla cer wrażliwych potrzebujących dotlenienia, wzmocnienia i odżywienia. Nawilża, regeneruje i pomaga ograniczyć
utratę wody z warstw skóry w ciągu dnia. Ekstrakt z tarczycy bajkalskiej ujędrnia i działa przeciwstarzeniowo. Złoto koloidalne
reaktywuje syntezę neokolagenu i kwasu hialuronowego. Zabieg harmonizuje funkcje skóry, przywraca równowagę i blask.
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-LIFTINGUJĄCY
Polecany dla skór z pierwszymi oznakami starzenia oraz skór dojrzałych. Dzięki ujędrniającym, nawilżającym i ochronnym
właściwościom kigelii afrykańskiej i mydłoki spłycamy zmarszczki, poprawiamy napięcie skóry i owal twarzy. Biotechnologiczny
składnik aktywny Lifting 3 i unikatowa mieszanka tetrapeptydów poprawiają napięcie, relaksują mięśnie i wpływają na poprawę
układu przestrzennego włókien kolagenowych.
ZABIEG NORMALIZUJĄCY
Zalecany dla osób z cerą mieszaną, tłustą i skłonną do zmian trądzikowych. Działa oczyszczająco, antybakteryjnie, wycisza stany
zapalne. Dodatkowo delikatnie złuszcza i rozjaśnia, wyrównuje koloryt skóry. Obecność polifenoli z drzewa herbacianego chroni
skórę przed wczesnym starzeniem. Zawarte drożdże działają antyseptycznie i bakterioseptycznie, likwidują zaskórniki
i przyspieszają gojenie.

ZABIEGI URZĄDZENIEM MAGIC WATER LIFT

Urządzenie MAGIC WATER LIFT posiada funkcje:
• Oczyszczanie wodorowe
• RF 3D – ujędrnianie
• OXY spray – nawilżanie
• EMS + NANOMEZOTERAPIA – lifting
• PLASMA + RF – lifting
• GŁOWICA ZIMNA – zwężanie porów
ZABIEGI INFUZJI TLENOWEJ
Czas zabiegu ok. 90 minut | Cen
DOGŁĘBNE OCZYSZCZANIE
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 250 zł
Oczyszczanie wodorowe to nowoczesna i bezinwazyjna metoda dogłębnego oczyszczenia skóry. Zabieg składa się z dwóch etapów:
I etap to wprowadzenie w głębsze partie skóry maleńkich cząsteczek wodoru, które neutralizują wolne rodniki,.
II etap to peeling wodny, zwany też hydrabrazją (inaczej mikrodermabrazją wodną). Dzięki ruchom cyrkulacyjnym głowicy
uwodorowana woda złuszcza martwy naskórek i delikatnie pozwala pozbyć się zaskórników, pozostawiając skórę miękką i gładką.
Zabieg jest przyjemny i bezpieczny, polecany głównie osobom ze zmęczoną, poszarzałą, zanieczyszczoną cerą oraz z problemami
trądzikowymi. Działa odmładzająco i rewitalizująco, poprawia jędrność i sprężystość skóry, równocześnie rozświetla i wyrównuje
koloryt, reguluje także wytwarzanie sebum, wpływa na procesy regeneracji i łagodzi stany zapalne oraz dotlenia, odświeża i nadaje
cerze blasku.
MAGIC WATERLIFT
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Zabieg oparty jest na głębokim oczyszczeniu i rewitalizacji skóry. Każdy zabieg jest unikatowy i niepowtarzalny, przeprowadzony
według potrzeb skóry klientki. Odpowiednie dobranie kosmetyków i głowic urządzenia działa liftingująco, nawilża, odżywia
i pomaga w walce z trądzikiem oraz działa przeciwzapalnie i regenerująco.
I etap to oczyszczanie wodorowe, działa antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo.
II etap to Aqua spray – nawilżanie.
III etap dobrany jest według indywidualnych potrzeb. Do wyboru elektrostymulacja lub fala radiowa.
IV etap z wykorzystaniem głowicy chłodzącej, która ma za zadanie wyciszyć skórę, ukoić ją i zrelaksować.
Dla osób ze skłonnością do trądziku pospolitego lub przy stanach zapalnych może zostać użyta kolejna głowica wytwarzająca ozon,
która działa odkażająco, bakteriostatycznie i antyseptycznie.

ZABIEGI URZĄDZENIEM RF-EMS MESO GUN
Podczas zabiegu równocześnie działają dwie technologie: fala radiowa i mikroprądy,
dodatkowo przez nanopiny podawana jest ampułka z preparatem.
LIFTING RAPIDE
Czas zabiegu ok. 45 minut | Cena 299 zł
Krótki zabieg bankietowy 2 w 1, który przynosi szybki efekt liftingu, ujędrnienia i poprawy owalu twarzy. Łączy dwa parametry
EMS+ RF. Po zabiegu skóra staje się bardziej napięta, nawilżona i odżywiona, a zmarszczki ulegają spłyceniu.
Podczas jednej terapii jednocześnie stymulujemy tkanki mięśniowe prądem zmiennym, dozujemy przepływ serum, ułatwiamy
przenikanie aktywnym składnikom preparatu w głąb skóry, a jednoczenie podgrzewamy tkanki i stymulujemy odnowienie struktur
kolagenu. Następuje szybka poprawa w elastyczności i gęstości skóry, przepływie limfy oraz mikrocyrkulacji krwi. Skóra staje się
świetlista, napięta, zmniejszają się cienie pod oczami, a owal twarzy ulega poprawie. Dzięki wysokiej jakości kosmetykom możemy
zadziałać długofalowo. Wprowadzone do głębszych warstw skóry wpływają na procesy regeneracji na poziomie komórkowym
i pobudzą ją od wewnątrz.

ZABIEGI NA TWARZ FIRMY CAUDALIE – PIĘKNO POCHODZĄCE Z WINOROŚLI
Kosmetyki produkowane na bazie cennych składników występujących w winogronach, które doskonale zwalczają oznaki
starzenia się skóry. Sekretem młodości zawartym w winogronach są występujące w nich polifenole, które doskonale radzą
sobie w walce z wolnymi rodnikami, hamując proces starzenia się skóry. Najcenniejszym z nich jest tanina zawarta w pestkach
winogron, o działaniu ściągającym i przeciwzapalnym. Doskonałe właściwości antyoksydacyjne wykazują również
flawonoidy. Chronią materiał genetyczny, enzymy oraz lipidy błon komórkowych przed utlenianiem. Tym samym
zapobiegają powstawaniu zmarszczek i sprawiają, że skóra nabiera młodego wyglądu oraz blasku. Kolejnym silnym
antyoksydantem pochodzącym z winogron jest resweratrol (pochodzący z pędów winorośli), który przywraca jędrność.
Viniferin, pozyskiwany z soków winorośli, który rozświetla i przeciwdziała przebarwieniom. Woda winogronowa bio,
pochodząca z wyciągu z organicznych winogron, która działa nawilżająco oraz kojąco. Wyjątkowy skład kosmetyków jest
zgodny z nowym trendem Clean Beauty, który odnosi się do każdego kosmetyku wolnego od substancji potencjalnie
szkodliwych i drażniących, a w zamian zawierającego ekstrakty i składniki pochodzenia roślinnego, witaminy i minerały.
PREMIER CRU (kuracja anti-aging) – cera dojrzała
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 390 zł
Wyjątkowo skuteczny zabieg o kompleksowym działaniu odmładzającym, który w widoczny sposób ujędrnia skórę. Zabieg ten to
połączenie wszystkich patentów Caudalie: resweratrol, viniferin, flawonoidy, polifenole oraz najbardziej efektywne składniki
w ich optymalnych stężeniach. Połączenie substancji aktywnych z liftingująco-ujędrniającym masażem rollerem poprawia
elastyczność skóry. Zmarszczki i drobne linie są wyraźnie wygładzone. Cera nabiera blasku i promienności.
RESVERATROL LIFT (odmładzająco-liftingujący) – cera dojrzała
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Zabieg przeznaczony dla skór z utratą jędrności. Formuła zabiegu oparta o największe bogactwo winorośli, jakim jest resweratrol.
Opatentowana kompozycja resweratrolu z kwasem hialuronowym pozwala zwiększyć trzykrotnie produkcję naturalnego kwasu
hialuronowego wytwarzanego przez komórki skóry. W efekcie skóra staje się jędrniejsza i gęstsza. Połączenie substancji aktywnych
z liftingująco-ujędrniającym masażem rollerem poprawia elastyczność skóry.
VINOSOURCE (nawilżający) – cera sucha i wrażliwa
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Zabieg przeznaczony do skór odwodnionych, wymagających intensywnego nawilżenia. Kompleksowa kuracja wykorzystująca
doskonałe właściwości wody winogronowej bio. Ta roślinna woda jest pełna substancji czynnych, bogata w łagodzące
mikroelementy, Zawiera także nawilżające cukry. Pobudza ona naturalny system nawadniający naskórek, aby zapewnić stałe
rozprowadzanie wody i pomóc w ten sposób w ograniczeniu odwodnienia skóry. Badania wykazały jej właściwości nawilżające,
łagodzące i przeciwutleniające. Nawilżenie skóry rośnie o 127%, a jej wrażliwość spada o 61%. Zabieg głęboko nawilża, ujędrnia
oraz daje uczucie komfortu.
VINPERFECT (rozświetlający) – cera z przebarwieniami
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Idealna pielęgnacja rozjaśniająco-rozświetlająca dla skóry poszarzałej, o niejednolitym kolorycie. Opatentowany Viniferin –
naturalny wyciąg z pędów winnych 62 razy bardziej skuteczniejszy od witaminy C, działa na wszelkiego rodzaju przebarwienia,
redukuje i skutecznie przeciwdziała ich ponownemu pojawianiu się.
VINOPURE (oczyszczający) – cera tłusta, mieszana
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Zabieg detoksykujący, eliminuje zgromadzone zanieczyszczenia i toksyny, a także wzmacnia barierę ochronną skóry. Chroni skórę
przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Przywraca jej zdrowy i świeży wygląd. Polifenole z pestek winogron i ekologiczne
olejki eteryczne zmniejszają niedoskonałości. 100% kwas salicylowy odblokowuje i ściąga pory a ekologiczny hydrolat z róży,
przeciwdziała błyszczeniu.
VINEACTIV (antysmogowy) – każdy typ cery
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Zabieg o działaniu przeciwzmarszczkowym i aktywującym blask skóry. Jest to doskonała propozycja dla osób chcących chronić skórę
przed zanieczyszczeniem, stresem, promieniowaniem UV, dymem papierosowym, smogiem, które odpowiedzialne są za
przedwczesne starzenie skóry. Siła polifenoli z pestek winogron połączona z wyciągiem ze świerku, witaminami E i C, maską
detoksykacyjną z różowej glinki, kawy, tworzą antyoksydacyjny kompleks o wielkiej mocy, wzmacniający warstwę ochronną skóry.
Zabieg nawadnia, przeciwdziała starzeniu się skóry, usuwa zanieczyszczenia i toksyny, dodaje blasku i tworzy barierę chroniącą
skórę przed zanieczyszczeniami środowiska i stresem. Skóra staje się zrelaksowana i wygładzona

ZABIEGI NA TWARZ I SZYJĘ FIRMY THAL'ION

Laboratorium THAL'ION, czołowy ekspert morskiej kosmetyki i thalassoterapii, zawarł najcenniejsze skarby morskich głębin
w profesjonalnych rytuałach i unikalnych produktach, oferując Twojej skórze zdrowie, relaks i niepowtarzalne piękno.
BEAUTY ENHANCER (zabieg upiększający)
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 299 zł
Błyskawiczny efekt promiennej i zrelaksowanej cery, zabieg dedykowany dla aktywnych kobiet. Pozwala na silną stymulację
metabolizmu komórkowego, zapewnia większe dotlenienie komórek skóry i lepsze odżywienie, przyspiesza procesy regeneracji,
wzrost nawilżenia, skóra staje się gładka, nabiera zdrowego blasku i promiennej świeżości. Wysoka koncentracja składników
dotleniających przynosi oczekiwane rezultaty w rekordowo krótkim czasie.
ABSOLUTE LIFT – INSTYTUTOWY (zabieg liftujący owal)
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Błyskawiczny lift i natychmiastowa poprawa wyglądu i stanu skóry cery dojrzałej. Oparty na unikalnych kompleksach
ujędrniających, opracowanych przez laboratorium Thalion, pozyskanych z alg zielonych Ulva lactuca i Palmaria palmata - Skin
Repulp, które zapobiegają degradacji włókien kolagenowo-elastylowych, stymulują fibroblasty do zwiększonej produkcji kolagenu,
modelują i podnoszą owal twarzy. Absolute Lift polecany jest jako zabieg bankietowy z błyskawicznymi efektami działania przed
tzw. wielkim wyjściem. Cera odzyskuje wigor, sprężystość i młodzieńczy blask.
INTENSE NUTRITION (zabieg odżywczy)
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Zabieg wzmacniający dla skóry suchej, ubogiej lipidowo, wrażliwej. Łączy w sobie regenerujące i witalizujące właściwości
ekstraktów morskich. Poprawia stopień wiązania wody w skórze, zwiększa elastyczność i miękkość naskórka. Zapewnia komfort
ściągniętej, silnie przesuszonej i podrażnionej skórze, dostarcza niezbędnych oligoelementów i witamin. Efektem zabiegu jest wzrost
zdolności obronnych, wilgotności i jędrności skóry, silna regeneracja i odbudowa zniszczonego naskórka, wzmocnienie płaszcza
hydro-lipidowego. Pozwala odzyskać utracony blask i naturalne piękno.
ALGO CALM (zabieg łagodzący)
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Prebiotyczny zabieg łagodzący dla cery wrażliwej i naczyniowej. Wzmacnia naturalne funkcje obronne, chroni skórę przed
niekorzystnym wpływem środowiska. Zabieg kontroluje reaktywność cery wrażliwej, skłonnej do alergii, uczuleń i podrażnień.
Zawarty w zabiegu Sensibiote® Complex wzmacnia skórę, podnosi próg wrażliwości, łagodzi stany zapalne, reguluje florę bakteryjną
skóry, wycisza alergie, łagodzi i nawilża, przywraca komfort.

ZABIEGI FIRMOWE NA TWARZ, SZYJĘ DEKOLT I OCZY
ZŁOTA POŚWIATA
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł
Trójfazowy zabieg na bazie złota – intensywnie odmładza, odżywia oraz poprawia koloryt twarzy
Zabieg rozpoczyna peeling korundowy z koloidalnym złotem. Następnie wykonywany jest masaż kosmetyczny, po którym
aplikujemy serum ze złotem oraz maskę algową. Końcowym etapem jest nałożenie kremu, który rozświetli i odmłodzi skórę, a także
pozostawi ją satynowo gładką. Zabieg przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery dojrzałej.
MLECZNY KOKTAJL
Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 180 zł
Działanie nawilżające, rewitalizujące, łagodzące
Zabieg z masażem kosmetycznym twarzy na bazie maski łagodzącej z mleka i śliwki liczi. Przeznaczony dla skóry suchej i skłonnej
do podrażnień. Skład użytych kosmetyków obfituje w wyselekcjonowane surowce naturalne o działaniu odżywczym i łagodzącym.
Składniki aktywne maski: olej rzepakowy, olej arganowy, ekstrakt z koziego mleka i śliwki liczi, kwas hialuronowy, ekstrakt z aloesu.
ZABIEG NA BAZIE GLINKI
Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 145 zł
Glinka dobrana do rodzaju cery, maska poprzedzona jest peelingiem
Glinka zielona – wskazana dla cery tłustej i mieszanej. Poprawia napięcie skóry, wygładza, ściąga pory i wyrównuje koloryt. Działa
lekko peelingująco.
Glinka biała – wskazana dla cery suchej, delikatnej i wrażliwej. Wygładza zmarszczki, ma działanie ściągające i zabliźniające. Twarz
staje się promienna i świeża.
Glinka czerwona – wskazana dla cery naczynkowej. Obkurcza rozszerzone naczynka krwionośne skóry, regeneruje i wzmacnia ich
ścianki, zapobiegając ich ponownemu rozszerzeniu oraz wyrównuje koloryt skóry.
Glinka różowa – wskazana dla cery suchej, delikatnej z tendencją do rozszerzonych naczynek. Obkurcza rozszerzone naczynka skóry
oraz nawilża i wygładza drobne zmarszczki. Cera staje się rozjaśniona i świeża.
Glinka żółta – wskazana dla cery dojrzałej, zmęczonej, pozbawionej blasku. W łagodny sposób oczyszcza cerę, doskonale ją
remineralizuje i stymuluje, pozwalając na dotlenienie komórek. Pobudza krążenie, nadaje skórze blasku. Na zakończenie zabiegu
nakładany jest krem regeneracyjny.

ZABIEGI KOSMETYCZNE NA TWARZ I SZYJĘ DLA MĘŻCZYZN
Pielęgnacja męskiej cery nie powinna ograniczać się tylko do golenia i stosowania kosmetyków po goleniu.
Stosowanie odpowiednio dobranych preparatów pielęgnacyjnych sprawi, że twarz dłużej wyglądać będzie zdrowo i młodo.
OXYGEN BOOSTER (z masażem twarzy)
ZABIEG dla MĘŻCZYZN firmy THAL’ION
Czas zabiegu ok. 45 minut | Cena 299 zł
Nowoczesny system męskiej pielęgnacji łączy długotrwałe nawilżenie z rozbudowaniem funkcji ochrony skóry i przywróceniem
jędrności. Eliminuje oznaki zmęczenia i stresu, przywraca witalność i zdrowy wygląd.

ZABIEGI NA DŁONIE
JEDWABNE DŁONIE (zabieg nawilżający)
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 225 zł
Nawilżająca terapia dla przesuszonej i zniszczonej skóry dłoni. Zawiera zestaw specjalnie wyselekcjonowanych składników
aktywnych pochodzenia naturalnego: jedwab, perłę, proteiny ryżu. Przywraca gładkość oraz piękny wygląd dłoniom. Dodatkowo
podczas zabiegu wykonywany jest masaż relaksacyjny głowy.
NUTA DELIKATNOŚCI (zabieg łagodząco-regenerujący)
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 225 zł
Zabieg dedykowany dla każdego rodzaju dłoni. Kosmetyki użyte w zabiegu odżywiają i regenerują skórę, przywracając jej jędrność
i elastyczność. Zabieg idealnie nadaje się do skóry podrażnionej, łagodząc nieprzyjemne odczucie wywołane przesuszeniem skóry.
Dodatkowo podczas zabiegu wykonywany jest masaż relaksacyjny głowy.

ZABIEGI NA STOPY
PERŁOWY DOTYK (zabieg nawilżająco-regenerujący)
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 225 zł
Zabieg przeznaczony dla suchej, szorstkiej skóry z tendencją do pękania naskórka. Kosmetyki z wyciągiem z perły, wosku pszczelego,
masła Shea oraz oleju winogronowego głęboko nawilżają oraz regenerują spierzchniętą skórę stóp. Dodatkowo podczas zabiegu
wykonywany jest masaż relaksacyjny głowy.
AKSAMITNE MUŚNIĘCIE (zabieg regenerująco-łagodzący)
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 225 zł
Zabieg dedykowany dla każdego rodzaju stóp. W szczególności stóp wymagających regeneracji. Zabieg gwarantuje odbudowę
i wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej. Zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia i regeneracji. Dodatkowo podczas zabiegu
wykonywany jest masaż relaksacyjny głowy.

