
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MALINOWE MARZENIE 
Silnie regenerujący rytuał ciała, oparty na dobroczynnych właściwościach malin. 

Zabieg rozpoczyna peeling na bazie naturalnego masła Shea oraz cukru, który 

pozostawia skórę idealnie gładką i oczyszczoną. Bogaty w witaminy i minerały 

ekstrakt z pestek malin, zawarty w maśle do masażu, w widoczny sposób odżywi 

skórę, a także ochroni ją przed wolnymi rodnikami nadając jej jędrność  

i witalność. Unoszący się podczas zabiegu owocowy zapach ukoi zmysły  

i wprowadzi w stan pełnego relaksu. Składniki aktywne: masło shea, olej  

z pestek malin, ekstrakt z malin. Czas: 80 minut. Cena: 340 zł.  

 

REGENERUJĄCA MOC POZIOMKI 
Naturalny peeling cukrowy o zapachu poziomki oparty na maśle shea z dodatkiem 

oleju kokosowego i arganowego doskonale oczyszcza i usprawnia mikrokrążenie, 

intensywnie nawilża i regeneruje. Nasiona poziomki delikatnie złuszczają 

zrogowaciały naskórek oraz zawierają sporą ilość polifenoli, organicznych 

związków neutralizujących wolne rodniki, przeciwzapalnych i stymulujących 

odnowę komórkową. Składniki aktywne: masło shea, olej kokosowy, olej 

arganowy, pestki poziomki. Czas: 40 minut. Cena: 160 zł.  

 

OWOCOWE SMOOTHIE 
Aromatyczny rytuał na całe ciało zapewniający intensywne nawilżenie oraz 

regenerację skóry. Peeling cukrowy o przyjemnie truskawkowym zapachu 

skutecznie usuwa martwe komórki naskórka, sprawiając, że skóra staje się 

miękka i gładka. Silnie odżywczy krem borówkowy na bazie połączenia 

naturalnych składników: oleju migdałowego oraz różanego o wygładzających        

i regeneracyjnych właściwościach, pozostawiają skórę gładką, zregenerowaną                

i odżywioną. Składniki aktywne: masło shea, ekstrakt z truskawek i borówek, 

witamina E, olej arganowy, olej różany, olej kokosowy. Czas: 60 minut. Cena: 

270 zł. 
 

PIŻMOWY OGRÓD 
Aromatyczny rytuał skutecznie przeciwdziałający utracie nawilżenia skóry. 

Składniki aktywne regulują wydzielanie sebum oraz normalizują proces 

rogowacenia naskórka, hamują procesy starzenia, dostarczają i uzupełniają 

niedobory składników odżywczych oraz wykazują działanie nawilżające  

i regenerujące. Masaż na aromatycznych olejkach pomaga w rozładowaniu stresu 

i wyciszeniu. Skóra po zabiegu pozostanie odpowiednio nawilżona i jedwabiście 

gładka, a nuty piżmowe zapewnią jej piękny zapach. Składniki aktywne: oliwa  

z oliwek, kwas linolowy, masło kakaowe, masło shea, fitosterole, olej 

słonecznikowy. Czas: 60 minut. Cena: 290 zł.  

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
EXPRESS LIFT 
Wspaniały rytuał twarzy, który zapewnia ekspresowy zastrzyk energii i witalności 

cerze dojrzałej. Peeling na bazie kwasu migdałowego doskonale oczyszcza skórę  

i przygotowuje ją do masażu na bogatym, odżywczym kremie z kwasem 

hialuronowym i ekstraktem z alg. Bogata maska odmładzająca w płacie  

z hybrydowej nano biocelulozy, wykorzystując swoją opatentowaną formułę 

błyskawicznie napina i wygładza skórę, usuwając z niej objawy zmęczenia. 

Doskonały zabieg przed „wielkim wyjściem”. Składniki aktywne: kwas 

migdałowy, kwas hialuronowy, ekstrakt z otrębów ryżowych, neuropeptyd  

HAPA-5, olej sezamowy, olej z pestek winogron, laminaria hyperborea. Czas:  

60 minut. Cena: 320 zł.  


