ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE WYKONYWANE
Z ZASTOSOWANIEM KAPSUŁY SPA
Działają wygładzająco i uelastyczniająco na skórę, nadają jej piękny zdrowy koloryt. Oferujemy warianty z kosmetykami firmy Secret Soup o szerokiej gamie
zapachów i właściwości. Zabieg składa się z trzech części: peeling całego ciała,
następnie nałożenie maski żelowej o konsystencji musu oraz odprężający seans
pod lampami na podczerwień w kapsule spa. Proponowane aromaty:
ARGAN ZE ZŁOTEM – odżywiający zabieg na ciało z dodatkiem 24-karatowego
złota. Delikatnie oczyszczający i silnie odżywiający, dla skóry suchej, bardzo suchej, dojrzałej lub przy regeneracji skóry po długich kąpielach słonecznych.
PASSIFLORA – zabieg relaksacyjno-kojący, dodający skórze gładkości. Ma ciepły,
słodkawy, urzekający zapach, który fantastycznie relaksuje i wycisza.
ZMYSŁOWA MALINA – wygładza i uelastycznia skórę całego ciała. Dzięki zawartości naturalnych kwasów owocowych, poprawia koloryt i strukturę skóry,
szczególnie polecany do skóry zwiotczałej i poszarzałej.
ŚWIEŻA POMARAŃCZA – odżywczo-regenerujący zabieg na ciało. Polecany dla
skóry problematycznej wymagającej zabiegów antycellulitowych i ujędrniających. Poprawia strukturę i ukrwienie skóry.
CZEKOLADA Z GORZKĄ POMARAŃCZĄ – intensywnie natłuszczający, nawilżający i odżywiający skórę. Wprawia w błogi nastrój zwiększając produkcję serotoniny. Wspomaga działanie wyszczuplające i ujędrniające.
MELON LOVE – nawilżająco-odświeżający zabieg, nadający skórze piękny, świeży wygląd. Doskonały do pielęgnacji skóry suchej, pozbawionej elastyczności.
Zawiera naturalne antyoksydanty, które poprawiają jej wygląd i napięcie.

BOROWINA Z ROZMARYNEM – zabieg o właściwościach oczyszczających i poprawiających ukrwienie skóry. Borowina wykazuje działanie rozgrzewające, dlatego ułatwia detoksykację skóry. Polecany do skóry z widocznymi oznakami
działania czynników zewnętrznych.
DRZEWO CEDROWE – męski aromat o właściwościach ujędrniająco –nawilżających. Linia regenerująco nawilżająco ujędrniająca dla mężczyzn o zmysłowym
drzewnym zapachu cedru. Kompleks nawilżający, odżywczy i przyspieszający
odnowę naskórka dzięki aktywnym składnikom Drzewa Masłowego i Drzewa
Tara.
TYTOŃ Z WHISKY – męski aromat o właściwościach ujędrniająco-nawilżających. Zabieg nawilżający, regenerujący i relaksujący. Polecany do pielęgnacji męskiej skóry, która z natury ma szczególne wymagania.
EKSFOLIACJA CAŁEGO CIAŁA
Intensywnie złuszczenie, odświeżenie i przygotowanie skóry do pielęgnacji. Zabieg, dzięki któremu skóra szybko odzyskuje gładkość. Szczególnie polecany
przed masażem.
RYTUAŁ BŁOGI LUKSUS VIP
Masaz peelingujący LUX 2 w 1 Silk-ReVital lub Silk Perfect Contour + dobrany
indywidualnie zabieg ekspresowy na twarz marki Yonelle. Do wyboru: Metamorfoza, Rewitalizacja lub Mandel Exspress Peel (szczegołowe opisy zabiegow
w zakładce "Masaze" oraz "Zabiegi na twarz").

