NOWOŚĆ!!!

Kwas PQ-Age
Innowacyjność peelingu PQ-Age Evolution polega na tym,
że zapewnia głęboką stymulację bez naruszenia powierzchni
skóry właściwej. To zabieg kosmetyczny, dający efekt podobny
do mezoterapii. Gładsza I młodsza skóra widoczna jest natychmiast po zabiegu. Głównymi wskazaniami są przebarwienia
I blizny potrądzikowe, a także wypełnienie zmarszczek, ale
można go stosować na całym ciele – spłyca nawet rozstępy!
To nowa formuła będąca mieszanką TCA, kwasu kojowego
oraz kwasu migdałowego, która wywołuje silną reakcję
w najgłębszych warstwach skóry, a zawarty w niej koenzym
Q10 działa regenerująco I przeciwzmarszczkowo. PQ AGE
Evolution został wzbogacony o Komplex Glyne, będący
syntetycznym peptydem (DDB)hamującym skurcz mięśni.
Kwas trójchlorooctowy widocznie rozjaśnia i wygładza skórę,
zmniejsza wielkość porów, usuwa przebarwienia i drobne blizny,
a także leczy niektóre odmiany trądziku pospolitego.
Kwas kojowy znany jest ze swoich właściwości antybakteryjnych,
przeciwgrzybiczych I przeciwutleniających. Uznawany za jedną
z najskuteczniejszych substancji przy leczeniu plam pigmentacyjnych i ostudy, ponieważ jego działanie polega na hamowaniu aktywności tyrozynazy – enzymu uczestniczącego w
procesie syntezy melaniny – białka warunkującego koloryt skóry.
Koenzym Q10 bywa nazywany eliksirem młodości. Koenzym
Q10 odpowiada za wytwarzanie I magazynowanie energii w
organizmie i ma szerokie znaczenie dla organizmu. Z wiekiem
spada jego produkcja w organizmie, dlatego należy dostarczać
do zewnętrznie.

CENA: 300 zł (30')
350 zł (60') z maską
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Masaże
Masaż czekoladowo-pomarańczowy "Delicja" – uczta dla
skóry i zmysłów. Niezwykle relaksacyjny masaż pleców gorącą
czekoladą połączony z masażem reszty ciała ciepłym olejem
pomarańczowo-czekoladowym.
.

(60') 250 zł
Masaż ayurvedyjski – głęboko releksacyjny masaż oparty na
starohinduskim systemie medycyny naturalnej. Jej celem jest
przywrócenie człowiekowi naturalnej równowagi energetycznej
oznaczającej stan harmonii między ciałem, umysłem I duszą.
Masaż jest wykonywany na indywidualnie dobranych olejach
i zakończony peelingiem z ziemi wulkanicznej.
.

(120') 320 zł
Tajski masaż stóp – masaż o działaniu leczniczym, pielęgnacyjnym i relaksacyjnym. Polega na ucisku punktów akupresurowych na stopie oraz biernej gimnastyce i rozciąganiu stawów.
Na stopach znajduje się wiele zakończeń węzłów nerwowych,
których stymulacja przyczynia się do pobudzenia krążenia krwi,
oczyszczenia organizmu z toksyn i przywrócenia witalności.

(30') 120 zł
Tajski masaż stóp z kąpielą

(45') 150 zł

Masaż modelujący bańką chińską – masaż manualny
połączony z masażem stymulującym bańką chińską, który
przyczynia się do usuwania toksyn z organizmu, usprawnia
krążenie krwi i limfy, a także przyspiesza metabolizm w skórze
i tkance tłuszczowej.
.

(45') 160 zł
Masaż modelujący bańką chińską wybranej części ciała.

(30') 100 zł
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Sekrety Sothys

Pielęgnacja twarzy
Ekskluzywny zabieg z komórkami macierzystymi z róży Sothys
i cennym olejem z porcelanowych kwiatów Hoi dający efekt
odmłodzenia i twarzy promieniującej pięknem. Wyraﬁnowana
pielęgnacja dla najbardziej wymagających.
.
(90') 850 zł

Pielęgnacja ciała
Zabieg na ciało głęboko relaksujący, przepełniony elegancją i stylem.
Peeling i masaż z niezapomnianym doświadczeniem zmysłowym.
(60') 450 zł

