
ZABIEGI KOSMETYCZNE
MASKA ALGOWA ultranawilżająca (każdy rodzaj cery , szczególnie sucha i odwodniona) – 25,00 zł

MASKA ALGOWO-ZELOWA , Granat nawadniająca – 25,00 zł

MASKA ALGOWA ŻURAWINOWA NAWILŻAJĄCA DO TWARZY – 25,00 zł
(cera wrażliwa, sucha, podrażniona)

MASKA ALGOWA Witaminowa (Każdy rodzaj cery, wit. E,C,B3,B6) – 25,00 zł

MASKA ALGOWA diamentowa (cera dojrzała ) – 25,00 zł

MASKA ALGOWA z kwasem hialuronowym(zapewnia intensywną pielęgnację cery suchej oraz jej 
głębokie odrodzenie w celu zwiększenia jędrności i gęstości,zapewnia skuteczną walkę ze zmarszczkami
i niedoskonałościami, które są rezultatem malejącej z wiekiem ilości kwasu hialuronowego w skórze – 
25,00 zł

MASKA ALGOWA z kozim mlekiem (cera sucha i bardzo wrażliwa) – 25,00 zł

PEELING ENZYMATYCZNY Oczyszcza skórę z martwych komórek naskórka. Po zastosowaniu 
peelingu skóra jest wygładzona, rozjaśniona, nawilżona i lekko napięta. – 20,00 zł

MASAŻ TWARZY (przeciwzmarszczkowy, ujędrniający) – 25,00 zł

Dodatkowo:

Peeling żurawinowy całościowy + kapsuła SPA cena promocyjna – 60 zł

Zabieg polegający na usunięciu martwych komórek naskórka. Peeling posiada doskonałe właściwości 
ścierające warstwy rogowej naskórka. Wygładza, po użyciu peelingu skóra jest aksamitnie gładka, 
miękka i delikatna.

Peeling zawiera:  proszek pumeksowy – delikatnie ale skutecznie złuszcza i wygładza naskórek;
 ekstrakt z żurawiny – stanowi bogate źródło vit. C. Wysoko ceniony za skuteczne spowalnianie 
procesów starzenia.

Dodatkowo po zabiegu, przewidziane jest skorzystanie z kapsuły spa – wypłukanie stosowanego 
kosmetyku, orzeźwienie i uelastycznienie skóry.

Po co wykonywać peeling ciała?
– aby usunąć martwe komórki naskórka;
– aby poprawić wchłanianie substancji aktywnych i odżywczych z kosmetyków w głąb skóry;
– aby dokładnie oczyścić skórę;
– aby wyrównać koloryt i rozjaśnić skórę;
– aby przyspieszyć proces odnowy (regeneracji) skóry- regularnie wykonywany peeling i masaż to krok 
do zachowania młodego wyglądu na dłużej;
– aby wygładzić skórę;
– aby odblokować ujścia gruczołów łojowych – zapobiega to powstawaniu zaskórników;



– aby pobudzić krążenie (mikrokrążenie w skórze);
– peeling i  systematyczny masaż zapobiegają zastojom limfy, redukują obrzęki i pobudzają krążenie;
– aby odmłodzić skórę i/lub przeciwdziałać jej starzeniu;
– aby uniknąć wrastających po depilacji włosków ( zapobiega powstawaniu stanów zapalnych mieszków
włosowych);
– pomocne w walce z cellulitem (pobudza mikrokrążenie, przyspiesza przemianę materii (ułatwia 
usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii i spalanie tłuszczu);

OGÓLNE PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW NA CIAŁO:

– ciąża
– uszkodzenia skóry
– stany zapalne skóry (alergiczne i zakaźne)
– nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu
– zaawansowana miażdżyca naczyń
– krwawienia i krwotoki
– żylaki
– wysokie nadciśnienie tętnicze
– miażdżyca
– zmiany trądzikowe krostkowe i ropne
– choroby zakaźne, wirusy
– wysoka temperatura ciała (39’C
– skóra mocno naczyniowa

Peeling całościowy – 40 zł

Zabieg polegający na usunięciu martwych komórek naskórka. Peeling posiada doskonałe właściwości 
ścierające warstwy rogowej naskórka. Wygładza, po użyciu peelingu skóra jest aksamitnie gładka, 
miękka i delikatna.
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