Menu zabiegowe
Mom & Baby
Eco SPA

WSPAniałe oczekiwanie
Ciąża to wyjątkowy czas dla każdej kobiety, dlaczego więc nie powinna zadbać o swoje samopoczucie
i skorzystać z relaksacyjnego masażu opracowanego specjalnie dla przyszłych mam? Intensywne serum
przeciw rozstępom użyte podczas zabiegu uelastycznia skórę oraz przywraca jej jędrność i aksamitną
gładkość. Masaż na naturalnym, ciepłym maśle shea przywraca skórze równowagę hydrolipidową
i wprowadza organizm w stan błogiego ukojenia. Zrelaksowana mama to także spokojne maleństwo.
Składniki aktywne: Lipout, olej tsubaki, olej różany, Camaderm, masło shea, betaina, olej
słonecznikowy, naturalna witamina E.
Cena: 160 zł
Czas: 50 minut

Raj dla przyszłych mam
Subtelna ceremonia dla przyszłych mam rozpoczynająca się delikatnym, organicznym peelingiem
cukrowo-kokosowym. Wiórki kokosa doskonale usuwają obumarły naskórek odsłaniając piękną i zdrową
skórę. Ujędrniające serum do biustu bogate w składnik pochodzący z Kigelia Africana (ekstrakt z drzewa
kiełbasianego o cudownych właściwościach ujędrniających) wzmacnia włókna podporowe skóry i
stymuluje ją do produkcji kolagenu i elastyny. Delikatny masaż na naturalnym maśle shea pomoże
przyszłej mamie odprężyć się i zrelaksować.
Składniki aktywne: olej kokosowy, olej migdałowy, wiórki kokosowe, cukier trzcinowy, masło shea,
betaina z buraka cukrowego, Kigelia Africana.
Cena: 240 zł
Czas: 60 minut

S.O.S. Kids SPA
Zabieg S.O.S. Kids SPA to specjalistyczny zabieg mający na celu ukojenie i regenerację suchej, wrażliwej,
a także alergicznej i atopowej skóry dziecka. Ziołowe masełko pielęgnacyjne użyte podczas zabiegu
zawiera innowacyjne Cellike i bioaktywny kompleks 7 ziół, który błyskawicznie łagodzi wszelkie objawy
zapalne, podrażnienia i zaczerwienienia. Łagodny masaż na maśle shea zapewnia skórze ochronę przed
czynnikami zewnętrznymi oraz dogłębnie i długotrwale ją nawilża. Działa kojąco po nadmiernej ekspozycji
na słońce.
Składniki aktywne: olej tsubaki, olej różany, biokompleks 7 ziół, betaina z buraka cukrowego, masło
shea, roślinne substancje myjące.
Cena: 120 zł
Czas: 60 minut

Mom & Baby Care
Nawilżający zabieg całego ciała przeznaczony do wspólnej celebracji chwil mamy i dziecka. Kąpiel
w magicznym olejku bogatym w biolipidy roślinne oraz organiczne oleje błyskawicznie odbudowuje barierę
ochronną naskórka. Delikatny masaż na naturalnym maśle shea doskonale łagodzi podrażnienia,
a aplikacja delikatnego mleczka pielęgnacyjnego odżywia i nawilża nawet najbardziej delikatną skórę.
Składniki aktywne: masło shea, kompleks biolipidów roślinnych, olej arbuzowy, olej makadamia, olej
babassu, skwalan z oliwek, prebiotyk - inulina, betaina z buraka cukrowego.
Cena: 160 zł / 200 zł
Czas: 45 minut / 60 minut

Skrzydła motyla
Relaksacyjny masaż na owocowym masełku shea dla najmłodszych. Masło shea jest bogatym źródłem
witaminy A i E, idealnie natłuszcza oraz odżywia delikatną skórę dziecka przywracając jej komfort
i nawilżenie.
Składniki aktywne: masło shea, witamina A i E, ekstrakt owocowy.
Cena: 60 zł
Czas: 20 minut
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