Pakiet liftingujący

397,-

Peeling kawitacyjny - kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni wilgotnej skóry poddanej działaniu ultradźwięków. W efekcie dochodzi do rozbijania
martwych komórek naskórka, bez uszkodzeń w głębszych warstwach skóry. Peeling jest całkowicie bezbolesny. Efektami zabiegu jest usunięcie martwych
komórek naskórka oraz zalegających na skórze zanieczyszczeń, głębokie nawilżenie i odżywienie poprzez mikromasaż. | 30 min
Zabieg na twarz Nana&Gaba - intensywny zabieg o natychmiastowym efekcie liftingującym. Idealny przed wielkim wyjściem. Uwaga: nie jest dedykowany do
każdego rodzaju skory. Istnieje możliwość zamiany na inny zabieg dobrany do rodzaju skóry. | 75 min
Masaż wyszczuplający - masaż ujędrniający na brzuch, pośladki, przód i tył ud. Jest bardzo pomocny przy odchudzaniu, zapobiega powstawaniu fałd
skórnych. | 60 min

Pakiet ujędrniający 476,Masaż bańką chińską (uda, brzuch, pośladki). Podciśnienie wytwarzane w bańce powoduje zassanie skóry, pobudzając krążenie krwi i płynów ustrojowych.
Masaż pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii oraz toksyn z organizmu. Ma nieocenioną moc w zastosowaniu w kuracji
antycellulitowej. | 25 min
Antycellulitowy zabieg z falami radiowymi oraz wmasowanie regenerującego i odbudowującego strukturę skóry olejku liczi. | 60 min
Rytuał: Body Wrapping– rytuał, który ma za zadanie spalić tkankę tłuszczową i ujędrniać skórę , okład ma działanie nawilżające i antycellulitowe. Poprawia
elastyczność skóry, nadając jej gładkość i długotrwałe nawilżenie. | 60 min

DAY SPA

Pakiet relaksacyjny 327 ,-

Masaż ciała aromatyczną świecą: głęboko relaksacyjny masaż wykonywany przy pomocy aromatycznej świecy, której wosk zamienia się w
ciepły i zmysłowy olejek do masażu. | 60 min
SPA dla dłoni – odżywczy zabieg na dłonie: Zabieg obejmuje peeling oraz nałożenie na skórę dłoni preparatów regenerujących i
nawilżających (peeling, maska, ciepła parafina, rękawiczki). | 25 min
Masaż twarzy ciepłymi kamieniami na bazie odżywczej maski Organique. | 25 min

Pakiet oczyszczający 270,Detoksykująca kąpiel solankowa. | 25 min
Peeling całego ciała - do wyboru: ultranawilżający, arbuzowy bądź cukrowy. | 30 min
Peeling kawitacyjny. Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry poddanej działaniu ultradźwięków. W efekcie dochodzi do rozbijania
martwych komórek naskórka, bez uszkodzeń w głębszych warstwach skóry. Peeling jest całkowicie bezbolesny. Efektami zabiegu jest usunięcie martwych
komórek naskórka oraz zalegających na skórze zanieczyszczeń, głębokie nawilżenie i odżywienie poprzez mikromasaż. | 30 min

Pakiet nawilżający 330 ,-

Peeling ciała o zmysłowym zapachu czarnej orchidei – peeling oczyszcza, wygładza i przygotowuje skórę do przyjęcia aktywnych składników. Delikatny
masaż pobudza mikrocyrkulację i rozluźnia napięte mięśnie. | 30 min
Relaksacyjny masaż całego ciała z Marokańskim Olejem Arganowym i 24-karatowym złotem! | 60 min
Odżywczy masaż twarzy na bazie kremowej maski z dynią – niezwykle odprężający masaż twarzy na bogatym w składniki
aktywne preparacie Organique. | 25 min
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