
PIELĘGNACJA TWARZY
INFUSION SUPERLIFT
300 zł (55 minut)

Superintensywny zabieg z retinolem infuzyjnym, 
silnie liftingujący i ujędrniający cerę dojrzałą 40+

Silnie liftinguje, ujędrnia, wygładza, redukuje widoczność 
zmarszczek. Cera staje się doskonale napięta, młodzieńczo 
sprężysta, gładka, nawilżona, rozjaśniona.

BIOFUSION SECOND SKIN
300 zł (55 minut)

Zabieg z witaminą C biologicznie regenerujący 
skórę dojrzałą suchą i odwodnioną.

Intensywny zabieg do cery suchej i normalnej, dojrzałej, odwod-
nionej, skłonnej do ściągania i podrażnień. Cera ma wyrównany 
koloryt, jest rozjaśniona i młodzieńczo rozświetlona.

CONTRA-REDNESS
250 zł (50 minut)

Zabieg rewitalizujący, obkurczający naczynka 
z zastosowaniem farmaceutycznej eskuliny.

Zabieg przeznaczony do cery naczynkowej, poprawiający wygląd 
i  komfort skóry z widoczną kruchością naczynek i  tendencją 
do  ich rozszerzania się, wrażliwej, nadreaktywnej, skłonnej 
do  podrażnień. Doskonale redukuje zaczerwienienia skóry, 
rozjaśnia ją, regeneruje i wygładza naskórek.

CONTRA - SEBUM
250 zł (50 minut)

Zabieg przeciwłojotokowy, 
z kwasem migdałowym i witaminą C.

Idealny zabieg do  cery mieszanej, tłustej, grubej. Doskonale 
oczyszcza i matuje skórę, rewelacyjnie wygładza jej powierzchnię 
i  redukuje widoczność rozszerzonych porów. Reguluje pracę 
gruczołów łojowych, złuszcza martwe komórki naskórka i stymu-
luje powstawanie nowych. Nawilża, rozjaśnia i wyrównuje koloryt 
cery, nadaje jej świeży wygląd.

HYBRID MANDEL SUPER LIFT PEEL
450 zł (75 minut)

Hybrydowy zabieg superliftingujący 
z kwasem migdałowym i mikronakłuwaniem.

CAŁOROCZNY zabieg do każdego rodzaju skóry, polecany szcze-
gólnie do  mieszanej, tłustej i  problematycznej. Spektakularnie 
wygładza skórę, zwiększa jej elastyczność i jędrność. Daje dosko-
nałe efekty w przypadku cery o nierównym kolorycie, z zaburze-
niami równomiernego rozłożenia melaniny.



PIELĘGNACJA CIAŁA
MASAŻE PEELINGUJĄCE LUX 2 W 1

•	 SILK BIO-REVITAL 230 zł (55 minut)
Peelingujący masaż ciała o działaniu relaksującym i rewitalizującym. 
Doskonałe połączenie masażu odprężającego oraz wszechstron-
nego działania kosmetyków poprawiających jakość i wygląd skóry. 
Masaż pomaga pozbyć się skutków stresu i dolegliwości bólowych 
związanych z nadmiernym napięciem mięśni. Kosmetyki spekta-
kularnie wygładzają, nawilżają i regenerują płaszcz hydrolipidowy. 
Aromaterapeutyczny olejek ze skórek mandarynki urzeka pięknym 
zapachem i wyzwala pozytywne emocje. Polecamy szczególnie 
osobom zmęczonym, z  przesuszoną, podrażnioną skórą, jak 
również kobietom w ciąży i po porodzie.

•	 SILK PERFECT CONTOUR 230 zł (55 minut)
Peelingujący masaż ciała o  działaniu modelującym i  odpręża-
jącym. Doskonały, kiedy ciało potrzebuje pobudzenia procesów 
związanych z  modelowaniem sylwetki, a  skóra – intensywnej 
kompleksowej pielęgnacji i  wzmocnienia. Silnie działające 
kosmetyki specjalistyczne stymulują funkcje skóry, dając efekt 
anti-aging. Zmysłowe zapachy o wyrafinowanych nutach perfu-
miarskich zapewniają aurę luksusu i  wyjątkowości. Polecamy 
szczególnie w trakcie kuracji odchudzających oraz w profilaktyce 
cellulitu, rozstępów i wiotczenia. Zabieg może być wykonywany 
u kobiet w okresie karmienia naturalnego. 

ZABIEGI PIELĘGNUJĄCE NA CIAŁO

•	 VELVET BEAUTY / NOWOŚĆ / 250 zł (75 minut)
Luksusowy zabieg kompleksowo odnawiający skórę ciała, otula-
jący pięknymi zapachami o działaniu wygładzającym i odżyw-
czym. Połączenie indywidualnie dobranych synergistycznie 
działających ze sobą produktów oczyszczających i odżywczych 
oraz technik manualnych ekspresowo poprawiają jakość skóry, 
jednocześnie wprowadzając całe ciało w  błogie odprężenie. 
Polecamy wszystkim czującym potrzebę odzyskania pięknie 
wygładzonej skóry ciała i przywrócenia dobrego nastroju jak 
również kobietom w ciąży i po porodzie.

•	 MASAŻ	BALIJSKI / NOWOŚĆ / 250 zł (60 minut) 
Balijska terapia masażem daleka jest od delikatnych typowo euro-
pejskich zabiegów. Dzięki swojej intensywności jest on skuteczny 
w sięganiu w głąb napiętych i obciążonych mięśni, aby złagodzić 
ich skurcz. W celu dotarcia do głębszej tkanki mięśni, w masażu 
balijskim stosuje się silny ucisk akupunkturowy na zmianę z ener-
gicznym rozbijaniem i  rozcieraniem tkanki mięśniowej. Masaż 
balijski pobudza krążenie krwi i system limfatyczny. Polecany jest 
w szczególności dla osób spędzających wiele godzin przed kompu-
terem, dla osób z bólami kręgosłupa, sportowców, w migrenach 
i  innych bólach głowy, jako lek na  bezsenność, na  chroniczne 
i ostre dolegliwości oddechowe wywołane astmą lub alergią, stres, 
niepokój oraz depresję.


