MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ
Masaż z wykorzystaniem gumowej bańki, która
działa na zasadzie zasysania tkanki pod ciśnieniem.

uda i pośladki
seria

30 min
8 sesji

80 zł
480 zł

DZIAŁANIE

antycellulitowe / modelujące / stymuluje mikrokrążenie oraz przepływ
limfy / zmniejszenie widoczności rozstępów i blizn

ZABIEG KAWOWY
Zabieg antycellulitowy i wyszczuplający.
DZIAŁANIE

całe ciało
seria

90 min
5 sesji

249 zł
1199 zł

poprawa i silne pobudzenie mikrokrążenia / eliminacja toksyn / poprawa
przemiany materii / działanie antyrodnikowe / energetyzacja i rewitalizacja
PRZEBIEG

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

ZABIEG DRENUJĄCO
–DETOKSYKUJĄCY

całe ciało

70 min

seria
5 sesji
Zabieg skierowany dla osób z problemem
zatrzymywania wody w organizmie, cellulitu i tworzących się obrzęków.
Połączenie specjalistycznego masażu z techniką bandażowania,
która wspomaga efekt końcowy dzięki zawartości substancji aktywnych.

M E N U

199 zł
989 zł

DZIAŁANIE

poprawa mikrokrążenia oraz przepływ limfy / pobudza drenaż i eliminację
toksyn / ogranicza stagnację płynów / wzmacnia elstyczność tkanki
PRZEBIEG

peeling cukrowy / serum detoksykujące / masaż drenujący / maska
na bazie koncentratu z alg brunatnych / masaż reﬂeksologiczny stóp /
krem antycellulitowy

ZABIEG CELLU CONTOUR
na bazie alg i kofeiny

Zabieg skierowany na zlokalizowany
problemem (uda, brzuch, pośladki).

brzuch
uda
pośladki

60 min

169 zł

seria

min. 5 sesji

819 zł

DZIAŁANIE

wyszczuplające i antycellulitowe / detoksykujące / stymuluje mikrokrążenie i
przepływ limfy / dotlenia i odżywia skórę / stymuluje lipolizę a także likwiduje
uporczywe złogi tkanki tłuszczowej / wzmacnia elastyczność tkanki
PRZEBIEG

diagnoza cellulitu / serum / krem modelujący / Cellu contour masaż /
maska na bazie koncentratu z alg brunatnych / krem antycellulitowy

EKSPRESOWY ZABIEG modelujący
par e brzucha, ud i pośladków, z masażem
Zabieg modelujący, drenujący i wyszczuplający.
PRZEBIEG

koncentrat modelujący do masażu w postaci pereł
smukłości / serum antycellulitowe

brzuch
uda
pośladki

30 min

109 zł

NOWOŚĆ

