EXPRESS RUBY LIFT

270zł
Natychmiastowo poprawi jędrność i elastyczność skóry, a także
o d ś w i e ż y i ro z ś w i e t l i . Z a b i e g ro z p o c z n i e s i ę p e e l i n g i e m
kawitacyjnym, następnie zostanie nałożona docelowa maska, po
czym na koniec wzmocnimy efekt liftingującą ampułką. (Pomimo
silnych działań liftingującyh, zabieg nie eliminuje nas z
normalnego funkcjonowania)

KOLAGENOWA REGENERACJA

240zł
Kolagenowa regeneracja to wyśmienita odbudowa! Zabieg
rozpocznie się indywidualnie dobranym peelingiem, aby składniki
aktywne mogły dotrzeć w głąb skóry. Maska kolagenowa będzie
kolejnym krokiem do uzyskania efektów. Na zakończenie za
pomocą sonoforezy zostanie wtłoczona ampułka witaminowa.

IDEAL PURE

190zł
To nic innego jak czysta i zdrowa cera! Wyciszenie i uspokojenie
stanów zapalnych. Rozpoczynamy peelingiem, aby dalsze
działania miały jeszcze lepszy efekt. Dostosowane serum
nakładamy przy lekkim masażu drenującym, skóra wyraźnie
poprawia swój wygląd, przez lepsze ukrwienie.

OPRAWA OKA

60zł
Brwi i rzęsy to bardzo ważne elementy naszego wizerunku. Dobrze
wyregulowane brwi i odpowiednio podkreślone rzęsy nadają
charakteru naszej twarzy.

MASAŻE
MASAŻ OLEJEM

150zł
Polepsza odżywianie tkanek, reguluje napięcie mięśniowe,
zapewnia odprężenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

MASAŻ MASŁEM SHEA

170zł
Masaż wykonany delikatnym masłem shea głęboko odżywia skórę
i pozostawia ją nawilżoną na długi czas.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

190zł
Masaż przy użyciu gorących kamieni głęboko odpręża oraz
uaktywnia przepływ krwi i limfy.

SPA MENU

ZABIEGI NA TWARZ

PIĘKNE PLECY

140zł
To zabieg relaksacyjny, a także dogłębnie oczyszczający i
nawilżający. Zabieg rozpoczynamy dostosowanym indywidualnie
peelingiem, aby oczyścić i pozbyć się "zużytego naskórka".
Nałożony następnie preparat złagodzi stany zapalne, nawilży i
uelastyczni skórę. Balsam nałożony poprzez delikatny masaż
relaksacyjny wyciszy i zneutralizuje stany zapalne.

ZADBANE DŁONIE

120zł
Dłonie to wizytówka każdego z Nas, dlatego nie zapominajmy o
nich. Ten zabieg zadziwiająco odpręża. Dzięki mechanicznemu
pozbycia się szorstkiego naskórka zregenerujemy jakże
wymagającą skórę dłoni poprzez maskę. Kończywszy masażem
aromatycznym olejkiem, dłonie dostaną drugie życie!

ODNOWA NÓG

190zł
Zabieg nie tylko delikatnie wymodeluje, ale również odpręży nogi
po długiej podróży. Tutaj zaczniemy od orzeźwiającej kąpieli i
peelingu. Lecznicze bandaże pod termoizolacją robią dosłowne
cuda! A końcowy masaż drenujący przyśpiesza krążenie i
przepływ limfy, co powoduje pozbycia się ciężkich i zmęczonych
nóg.
PAKIET SPA DLA DWOJGA
540zł
Całkowity relaks we dwoje to idealny pomysł na romantyczny
wieczór! Zabieg składający się z oczyszczenia całego ciała, masażu
gorącą czekoladą w towarzystwie aromatycznych świec z lampką
wina i kończywszy seansem w łaźni parowej 30min. Skóra po tym
zabiegu staje się miękka i aksamitna w dotyku, a zapach to jeden
wielki obłęd!

ŁAŹNIA PAROWA
SEANS Z OLEJKAMI 30min

25zł/os
Relaksujący seans w łaźni parowej z odżywczymi olejkami
eterycznymi do samodzielnego nałożenia.

SPA MENU

ZABIEGI NA CIAŁO

