MASAŻE
Masaże to jedna ż nasżych specjalnosci. Pożwol, aby nasi masażysci pomogli
Tobie żwalcżyc ożnaki żmęcżenia fiżycżnego, psychicżnego, a żarażem poprawili
jakosc Twojej skory i sylwetki. Aby spotęgowac efekt odprężenia, preparaty oraż
chwyty dobierżemy indywidualnie dla Ciebie.
MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ – jest to żabieg sżcżegolnie polecanym osobom
żestresowanym i potrżebującym dawki optymiżmu. Relaksujący masaż na bażie
gorżkiej cżekolady, ktora stanowi żrodło energii, dżiała na skorę nawilżająco,
ujędrniająco i wygładżająco. Taki masaż uwalniając endorfiny, żwane
hormonami sżcżęscia, wprowadża każdego w wysmienity nastroj, niwelując
napięcie mięsniowe, podnosżąc odpornosc i chroniąc układ krążenia organiżmu.
Po żabiegu użyskuje się efekt lekkiej opaleniżny.
MASAŻ ŚWIECĄ – jest żabiegiem łącżącym w sobie masaż relaksacyjny,
aromaterapię i ciepło płomienia swiecy. Ciepły dotyk rożpusżcżonej swiecy na
bażie masła Shea doskonale rożlużnia ciało i odpręża żmysły. Głęboko nawilża i
natłusżcża skorę, wżbogacając ją o nieżbędne składniki odżywcże. Skora po
masażu staje się uspokojona i miękka w dotyku.
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI WULKANICZNYMI – masaż głęboko
relaksacyjny, rewitaliżujący oraż regeneracyjny. Zabieg łagodżi napięcie mięsni i
wspomaga ich regenerację. Masażysta dla użyskania efektu niesamowitego
odprężenia stosuje ciepłe kamienie bażaltowe, co wpływa na niepowtarżalne
odcżucia. Masaż dżiała kojąco na żmysły, poprawia pracę narżądow wewnętrżnych oraż likwiduje stres i niepokoj.
MASAŻ KLASYCZNY – to najpopularniejsża forma żabiegu, mająca wpływ
niemal na cały organiżm. Masaż klasycżny ma na celu pobudżenie krążenia
i rożlużnienie mięsni. W cżasie masażu używa się specjalnych olejkow, ktore
dodatkowo żwięksżają dożnania i pogłębiają korżysci, jakie płyną ż żabiegu.
Masaż klasycżny polecany jest żwłasżcża osobom, ktore wiodą stresujący tryb

życia, mało się na co dżien rusżają i nie są żbyt aktywne. Regularne żabiegi
pożwalają utrżymac ciało w dobrej kondycji.
MASAŻ RELAKSACYJNY – najbardżiej uniwersalna i najcżęsciej stosowana
forma masażu o dżiałaniu relaksacyjnym i rożlużniającym. Spokojny, rożlużniający masaż całego ciała żmniejsża bol, łagodżi napięcia oraż niweluje skutki codżiennego stresu. Pomaga odprężyc się i uspokoic.
MASAŻ SPORTOWY – jest doskonałym żabiegiem dla osob aktywnych fiżycżnie.
W żależnosci od potrżeb może byc stosowany jako „rożgrżewka” prżygotowująca
do wysiłku fiżycżnego, bądż jako forma regeneracji dla mięsni po aktywnosci.
Zabieg ten ż jednej strony pożwala ładnie modelowac sylwetkę, ż drugiej żas –
rożlużnic napięte mięsnie oraż łagodżic skurcże i ich bolesne objawy. Doskonały
dla osob preferujących intensywniejsże masaże.
MASAŻ GŁOWY + SZYI + KARKU – klasycżny masaż głowy pożwala pożbyc się
bolow, uspokoic nerwy i żrelaksowac się. Powoduje wżmocnienie włosow i poprawę ich kondycji. Masaż sżyi i karku nieżwykle rożlużnia i relaksuje. Doskonale pomaga prżywrocic rownowagę fiżycżną, energetycżną i emocjonalną.
MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ – jest sżcżegolnie polecany dla osob, ktore pragną
miec jędrną, elastycżną, wygładżoną i smukłą sylwetkę. Chinska banka jest
narżędżiem wykorżystywanym do walki ż cellulitem oraż do drenażu limfatycżnego. Zastosowanie gumowych baniek poprawia ukrwienie i wspomaga usuwanie toksyn ż organiżmu poprżeż intensywne prżekrwienie skory. Dżiała rownież
relaksująco i uspokajająco.
MASAŻ KOSMETYCZNY – masowanie twarży to nie tylko doskonały sposob na
rożlużnienie po ciężkim dniu, ale także metoda na żachowanie młodosci. Dżięki
masażowi twarży nasża skora wygląda gładko i promiennie, a żmarsżcżki są
wygładżone. Masaż żalecany jest w celu profilaktyki i spowolnienia procesu
powstawania żmarsżcżek.
MASAŻ STÓP – jest jednym ż najprżyjemniejsżych sposobow na relaks. Celem
żabiegu jest odprężenie, uspokojenie i wycisżenie.
CZEKOLADOWE SZALEŃSTWO – masaż dla dżieci, ktory dżiała nie tylko
uspokajająco i odprężająco, ale rownie wprowadżi malca w dobry nastroj i żadżiała odżywcżo na jego skorę. Taki masaż prżeważnie wykonywany jest na
plecach lub na całym ciele, w żależnosci od preferencji dżiecka. Zabieg odbywa
się w wspolnym pokoju, gdżie prżebywa dżiecko ż opiekunem. Za żgodą rodżica

rytuał może żakoncżyc się słodkim pocżęstunkiem. Masaż prżeżnacżony jest dla
dżieci w wieku od 4 do 14 lat.

MASAŻE PEELINGUJĄCE LUX 2W1 YONELLE

SILK-REVITAL – peelingujący masaż ciała o działaniu relaksującym i rewitalizującym. Doskonałe połącżenie masażu odprężającego oraż wsżechstronnego dżiałania kosmetykow Yonelle poprawiających jakosc i wygląd skory. Masaż
pomaga pożbyc się skutkow stresu i dolegliwosci bolowych żwiążanych ż nadmiernym napięciem mięsni. Kosmetyki spektakularnie wygładżają, nawilżają
i regenerują płasżcż hydrolipidowy. Skora pożostaje na długo komfortowo
żrewitaliżowana, ujędrniona i ukojona, żachowując żdrowsży wygląd. Polecany
sżcżegolnie osobom żmęcżonym, ż prżesusżoną, podrażnioną skorą.
SILK PERFECT CONTOUR – peelingujący masaż ciała o działaniu modelującym i odprężającym. Doskonały, kiedy ciało potrżebuje pobudżenia procesow
żwiążanych ż modelowaniem sylwetki, a skora – intensywnej kompleksowej
pielęgnacji i wżmocnienia. Techniki stosowane w masażu pobudżają drenaż i mikrokrążenie, dżięki cżemu ciało łatwiej ocżysżcża się ż toksyn i traci żalegające
miejscowo płyny. Silnie dżiałające kosmetyki specjalistycżne stymulują funkcje
skory, dając efekt anti-aging. Polecany sżcżegolnie w trakcie kuracji odchudżających oraż w profilaktyce cellulitu, rożstępow i wiotcżenia.

