Natura daje nam wszystko, czego
potrzebuje nasze ciało, trzeba tylko
wiedzieć gdzie to znaleźć!

ZMYSŁOWA BORÓWKA
Owoce borówki w czasie peelingu całego ciała reagują z kolagenem, co wzmaga spójność tkanek i
tym samym potęguje działanie wzmacniające. W zachowaniu odporności mechanicznej kapilar
bierze udział również zawarty w ekstraktach kwas askorbowy, czyli naturalna witamina C, którą
znajdziemy w borówkowej masce na ciało.
Dzięki właściwościom złuszczającym, hydroksykwasy zmniejszają również zmiany trądzikowe
i potrądzikowe, poprawiając stan i wygląd skóry tłustej. Ponadto w czasie relaksacyjnego masażu
kwasy owocowe zawarte w olejku zmniejszają suchość skóry wskutek stymulacji biosyntezy
ceramidów.
Czas trwania rytuału: ok. 75 min
Cena: 219 zł
SPIRULINOWE PRZEBUDZENIE
Hawajskie pochodzenie z głębin ultra czystej wody oceanicznej czyni spirulinę jednym
z najbogatszych naturalnych składników Ziemi.
Peeling z niebiesko-błękitnej mikroalgi naturalnie oczyszcza organizm z substancji toksycznych
i innych zanieczyszczeń, dotlenia i przyspiesza krążenie krwi. Zapewnia organizmowi impuls
do produkcji własnej energii, a tym samym zwiększy wytrzymałości naszego ciała.
Masaż leczniczy pleców na bazie mleczka ze spiruliny mniejszy objawy zmęczenia i skutecznie
przyczyni się do poprawy siły. Dla Pań proponujemy zamiennie
masaż antycellulitowy, spirulina wykazuje zdolności oczyszczające i usprawnia metabolizm
komórek.
Czas trwania rytuału: ok. 75 min.
Cena: 249 zł

BURSZTYN ELIKSIR MŁODOŚCI
Bursztynowy zabieg nazywany też złotą żywicą dla ciała. Wyjątkowo odżywczy rytuał dla cer,
które utraciły jędrność skóry, a ich koloryt przybrał barwę ziemistą i zszarzałą. Uelastycznia,
dodaje blasku i witalności, intensywnie nawilża oraz pobudza do wydzielania endorfin.
Peeling całego ciała i magia ukryta w składzie kwasu bursztynowego, który działa jak
biostymulator, zapobiega starzeniu się organizmu, polepsza ukrwienie komórek skóry oraz wpływa
na poprawę jej wyglądu i zdrowego kolorytu.
Dopełnieniem rytuału jest maska algowa ze złotem na twarz z ampułką KLAPP dobraną do rodzaju
cery.
Pył bursztynowy w olejku użyty do masażu głęboko rozluźniającego pozostawia skórę pięknie
pachnącą i rozświetloną złotymi drobinkami.
Czas trwania rytuału: ok. 100 min
Cena: 299 zł

