TERAPIA
MAGNEZOWA

ciało

75 min

249 zł

Zabieg mineralny będący połączeniem 100 % naturalnego okładu
magnezowego, o wysokiej biodyspozycji białej glinki, o silnych
właściwościach oczyszczających i detoksykujących.
DZIAŁANIE

wyrównuje niedobory magnezu w organizmie / równoważy system
nerwowy / poprawia sen / zwalcza bóle mięśni / likwiduje skurcze /
reguluje metabolizm energetyczny / ułatwia wiązanie wapnia / wspomaga
detoksykację organizmu
PRZEBIEG

peeling cukrowy / okład mineralny / olejek wyrównujący niedobór
magnezu / emulsja nawilżająca

HERBACIANY
OGRÓD

ciało

90 min

249 zł

Rytuał z okładem herbacianym i olejkiem
z zielonej herbaty, połączony z masażem gorącymi kamieniami.
Podróż do krainy łagodności i harmonii. Inspirację czerpie
z kulturowej mądrości, sztuki życia zgodnej z prawami natury.
PRZEBIEG

peeling herbaciany / maska z chińskich liści i alg morskich / masaż
kamieniami pleców na olejku herbacianym / herbata antyoksydacyjna

RYTUAŁ
KWIATU JAŚMINU

ciało

90 min

249 zł

Zabieg z okładem z bawełny i olejkiem
jaśminowym, połączony z masażem.
DZIAŁANIE

Rytuał oczyszczania i eliminacji toksyn, dający uczucie lekkości
i wolności. Ciało uwolnione od zanieczyszczeń odzyskuje subtelną
miękkość i gładkość skóry
PRZEBIEG

peeling z kryształkami soli morskiej / okład bawełniany kokon z aloesem /
masaż całego ciała z użyciem olejku jaśminowego / herbata

ZABIEG KAWOWY
Zabieg antycellulitowy i wyszczuplający.

ciało

90 min

DZIAŁANIE

poprawia i silnie pobudza mikrokrążenie / eliminuje toksyny / poprawia
przemianę materii / działa antyrodnikowo / energetyzuje i rewitalizuje
PRZEBIEG

peeling cukrowy / serum kawowe / kofeinowa maska
wyszczuplająco - antycellulitowa / masaż masłem o kawowym
aromacie

249 zł

RYTUAŁ
BOUNTY

ciało

90 min

249 zł

Zabieg z gorącą czekoladą i olejkiem kokosowym.
Rytuał przenosi myśli w spokojne, przezroczyste wody oceanu.
Atmosfera rajskich wysp prowadzi do relaksu i doświadczenia głębokiego
ukojenia.
PRZEBIEG

woskowy żel peelingujący z miąższu kokosa i kryształków soli / masaż
czekoladowy tylnej strony ciała / perłowy krem rozświetlający /
herbata antyoksydacyjna

PEELING
CAŁEGO CIAŁA
Do wyboru szeroka gama peelingów cukrowych.

ciało

30 min

89 zł

