KOKOSANKA
Słodki rytuał ciała rozpoczynający się peelingiem cukrowym o aromatycznym
połączeniu orzecha laskowego z kakao. Zawarta w nasionach kakaowca kofeina
wspomaga redukcję cellulitu oraz przywraca skórze uelastycznienie. Relaksujący
masaż na
oleju
macadamia o zapachu kokosa wygładza i nawilża skórę,
pozostawiając aksamitny film. Zabieg stanowi idealną propozycję dla skóry
przesuszonej, potrzebującej szybkiej regeneracji.
Składniki aktywne: orzech laskowy, ekstrakt z kakaowca, masło shea, witamina A
i E, kokos, olej macadamia.
Czas: 60 minut. Cena: 230 zł.

MOCCA
Rytuał ciała, który wprowadza w stan głębokiej relaksacji dzięki połączeniu
aromatycznej kawy z czekoladą. Cukrowy peeling na bazie naturalnego masła shea
skutecznie usuwa martwe komórki naskórka, sprawiając, że skóra staje się miękka
i gładka. Relaksacyjny masaż gorącą czekoladą pobudzi produkcję endorfin oraz ukoi
zmęczone ciało.
Składniki aktywne: kawa, masło shea, kakaowiec, olej macadamia.
Czas: 70 minut. Cena: 290 zł.

CELLDREN BY DIEGO DALLA PALMA
Zabieg odtruwający, poprawiający natlenienie organizmu. Wykorzystywane w zabiegu
sole drenujące regulują pracę układu limfatycznego, poprawiają wygląd skóry,
skutecznie redukują ilość zatrzymanej wody w organizmie. Bandażowanie ciała
w strategicznych miejscach modeluje ciało. Zabieg dedykowany jest osobom
borykającym się z nadmiernym gromadzeniem wody, cellulitem obrzękowym i skórką
pomarańczową.
Składniki aktywne: sole morskie, olej jojoba, masło shea, kofeina, peruwiański żeńszeń, sole epsom, kurkuma, szałwia.
Czas trwania: 70 minut. Cena: 290 zł.

ALGOWE ROZŚWIETLENIE
Rozjaśniający zabieg dedykowany skórze potrzebującej szybkiego odświeżenia
i rozjaśnienia. Peeling na bazie ekstraktu z żółtych owoców usunie martwy naskórek
pozostawiając skórę sprężystą i gładką. Maska z algi palmaria palmata rozjaśni
i wyrówna koloryt skóry, dzięki czemu będzie wyglądać na wypoczętą i pełną blasku.
Składniki aktywne: Papaja, ananas i mango, ekstrakt z algi palmaria palmata.
Czas: 40 minut. Cena: 160 zł.

DETOX
Aktywuje naturalny proces detoksykacji komórek, pobudza skórę do oczyszczenia
i regeneracji. Wykorzystywany w zabiegu 51+3 HYALUCOMPLEXTM silnie nawilża
i odbudowuje płaszcz hydrolipidowy.
Składniki aktywne: cell detoxium, bakuchiol, kwas hialuronowy, kompleks witaminy
B plus, pantenol.
Czas: 60 minut. Cena: 190 zł.

EXPRESS LIFT
Wspaniały rytuał twarzy, który zapewnia ekspresowy zastrzyk energii i witalności
cerze dojrzałej. Peeling na bazie kwasu migdałowego doskonale oczyszcza skórę
i przygotowuje ją do masażu na bogatym odżywczym kremie z kwasem hialuronowym
i ekstraktem z alg. Bogata maska odmładzająca w płacie z hybrydowej nano
biocelulozy, wykorzystując swoją opatentowaną formułę błyskawicznie napina
i wygładza skórę usuwając z niej objawy zmęczenia. Doskonały zabieg przed „Wielkim
Wyjściem”.
Składniki
aktywne:
kwas
migdałowy,
kwas
hialuronowy,
ekstrakt
z otrębów ryżowych, neuropeptyd HAPA-5, olej sezamowy, olej z pestek winogron,
laminaria hyperborea.
Czas: 60 minut. Cena: 320 zł.

