ZABIEGI LECZNICZE I RELAKSACYJNE:
Masaż leczniczy, rozluźniający pleców masaż częściowy 20 min 60 zł, masaż
całościowy 45 min 140 zł
Masaż stóp , nóg i pleców masaż częściowy 20 min 60 zł, masaż całościowy
45 min 140 zł
- silnie relaksuje i odpręża, szczególnie polecany po szaleństwach na stoku lub
wycieczkach po
górach lub kiedy po prostu potrzebujesz odprężenia i rozluźnienia.
Masaż klasyczny masaż częściowy 20 min 60 zł, masaż całościowy 45 min 140 zł
- masaż całego ciała, pozwala się głęboko odprężyć, rozluźnić i zrelaksować.
Masaż relaksacyjny 25 min 70 zł
Masaż ze świecą relaksacyjny 25 min 75 zł lub 45 min 150 zł
- masaż na bazie gorącego , aromatycznego olejku wprost ze świecy. Olejek na bazie naturalnych
składników : masła shea i olejków eterycznych i pielęgnacyjnych. Po masażu oprócz głębokiego relaksu i
odprężenia skóra jest wygładzona, nawilżona, miękka i pachnąca.
Masaż Breussa czas do 40 min 140 zł
- to wyjątkowy, specjalistyczny manualno-energetyczny masaż pleców na bazie olejku ze świeżych kwiatów
dziurawca. Pomaga w bólach kręgosłupa zwłaszcza odcinka krzyżowego, rwie kulszowej, usprawnia proces
regeneracji krążków międzykręgowych. Mimo, że jest to masaż leczniczy jest też bardzo przyjemny.
Tybetański masaż dla kobiet w ciąży ok.30 min 90 zł
- holistyczny masaż prenatalny, który działa na kanały limfatyczne, odpręża i relaksuje.
Bezpieczny dla przyszłych mam i ich dzieci.
Nauka Masażu dla Dwojga do 60 min 180 zł
- romantyczna sesja dla dwojga w trakcie ,której nauczysz się jak wykonać bezpiecznie i przyjemnie
masaż swojej połówce tak aby przyjemność nie kończyła się za drzwiami gabinetu.
W trakcie wspólnej nauki można zasmakować masażu na 4 ręce.
Masaż Gorącymi Kamieniami 30 min 75zł , 45 min 140 zł
- niezwykle przyjemny masaż ,który łączy w sobie zdrowotne właściwości masażu klasycznego z ciepłem i
relaksem. Łagodzi bóle mięśniowe, wspiera układ krążenia , maksymalnie odpręża i relaksuje.
Szczególnie polecamy w miesiącach jesienno – zimowych.
Masaż klasyczny z bańką chińską 20 min 60 zł
- połączenie masażu klasycznego z maksymalnie rozluźniającą techniką wałkowania co pozwala
zintensyfikować efekt masażu i rozluźnienia mięśni.
Refleksoterapia stóp ok.50 min 160 zł
- wyjątkowa , prawdziwa refleksoterapia. Masaż wykonywany jest na bazie ciepłego miodu naturalnego,
który ma właściwości odtoksyczniające. Poprzez ucisk specjalnych punktów na stopach pobudzamy do
samo regeneracji cały organizm. Refleksoterapia leczy całe ciało.

ZABIEGI DLA NIEJ
Zabieg na receptę ok .1 h od 150 zł
- zindywidualizowany zabieg, idealnie dobrany do Twojej skóry wraz z jej
precyzyjną analizą.
Ryżowy blask 1 h 150 zł
- zabieg idealny dla cer dojrzałych na bazie alpejskich roślin, oczyszcza z
toksyn, skóra nabiera blasku i witalności, rozjaśnia przebarwienia i działa
p\starzeniowo.
Zabieg na naczynka 150 zł
- zabieg wzmacnia naczynka ,koi powstałe zmiany i zaczerwienienia, łagodzi , nawilża i wzmacnia.
Zabieg oczyszczający 150 zł
- zabieg dla skór tłustych, mieszanych i trądzikowych w każdym wieku. Działa wielokierunkowo na
wszystkie przyczyny powstawania trądziku , zaburzenia rogowacenia, nadprodukcję sebum,
nadmierny rozwój bakterii i wysuszenie skóry.
Złota Ceremonia 150 zł
- jest to zabieg oparty na złocie, szampanie i kawiorze. Uelastycznia skórę i pobudza procesy produkcji
kolagenu. Rozświetla, redukuje zmarszczki, ujędrnia skórę i nawilża.
Zabieg z witaminą C i kwasem felurowym 190 zł
- bestseller wśród zabiegów kosmetycznych. Skóra po zabiegu jest oczyszczona, rozświetlona, świeża ,
nawilżona i napięta. Witamina C wzmacnia naczynka krwionośne i działa p/starzeniowo. Zabieg polecany
do każdego typu cery i wieku.
Zabieg DNA Ekspert 150 zł
- zabieg silnie przeciwstarzeniowy, neutralizuje szkodliwa oksydację, redukuje oznaki fotostarzenia,
nawilża i przywraca blask skórze.
Zabieg liftingujący 160 zł
- zabieg silnie napinający skórę z maską gipsową, która wtłacza głęboko substancje aktywne zawarte w
serum i maseczce i jednocześnie napina skórę podnosząc owal twarzy.
Zabieg na okolicę oczu 80 zł
- jest to zabieg chłodzący i nawilżający wrażliwą skórę wokół oczu
Zabieg R-Peel 200 zł
- retinolowy 2 fazowy system złuszczająco – odmładzający. Dzięki Age Defying Complex i 4% retinolu
skóra staje się gładka , głębokość zmarszczek się zmniejsza, zwiększa się gęstość skóry i jej napięcie,
wyrównuje koloryt skóry i redukuje niedoskonałości. Polecany dla skór szarych , matowych , dojrzałych, z
przebarwieniami i niedoskonałościami.
Zabieg F-Peel 150 zł
- zabieg oparty na kwasie felurowym 10%, 5% kwasie mlekowym i 5% floretynie.
Zabieg wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia, odmładza, spłyca zmarszczki,
zwiększa jędrność skóry. Dla cer z przebarwieniami i oznakami fotostarzenia , zmarszczkami i
nierównym kolorytem.
Zabieg A-Peel 140 zł
arginina 20%, kwas mlekowy 20% i mocznik 5%
- zabieg dla skór odwodnionych , zmęczonych z objawami foto uszkodzenia i wrażliwych.
Silnie regeneruje skórę, nawilża i wygładza, przywraca blask i zdrowy wygląd. Świetny jako zabieg
bankietowy przed wielkim wyjściem.
* Zabiegi kosmetyczne wykonujemy zawsze dobierając zabieg indywidualnie do potrzeb i oczekiwań
klientki . Pracujemy na kosmetykach francuskiej , renomowanej marki PURLES.

ZABIEGI DLA NIEGO
Zabieg kosmetyczny męski styl
- zabieg zindywidualizowany składający się z peelingu, masażu twarzy,
odżywienia za pomocą serum i maseczki. Produkty dobieramy indywidualnie
do rodzaju skóry, do 50 min. 150 zł
Zabieg parafinowy na dłonie 40 zł
Zabieg parafinowy na stopy 40 zł
*Panom polecamy również masaże z naszej oferty.

