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Romantycznie na Mazurach

oferta zabiegów
Masaże | 25min:
•
•

•

MASAŻ PLECÓW KLASYCZNY, SZWEDZKI – masaż klasyczny,
poprawiający krążenie, rozluźniający mięśnie i uelastyczniający stawy.
MASAŻ PLECÓW AROMATERAPEUTYCZNY – to delikatny masaż
wykonywany przy użyciu stężonych olejków aromaterapeutycznych
wybieranych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Masaż
ten odpręża, relaksuje oraz przywraca równowagę.
MASAŻ PLECÓW GORĄCYMI KAMIENIAMI – masaż ten jest połączeniem
klasycznych technik z mocą gorącego kamienia. Harmonijnie dobrane
ruchy zwiększają siłę działania niwelując bóle i napięcie ciała. Równoważy
energię człowieka z naturą.

Zabiegi na ciało | 50min:

•

•

•

ELIKSIR MŁODOŚCI – luksusowy i pobudzający zabieg polega na
wmasowaniu w ciało rozgrzanych olejków roślinnych, a następnie
„zroszenie” ciała naturalnymi solami mineralnymi, które eksfoliują
naskórek i przyczyniają się do jego odnowy. Na zakończenie stosowany
jest ciepły prysznic wzbogacony specjalnym płynem kosmetycznym,
który nawilża i chroni ciało.
CZEKOLADOWA PRZYJEMNOŚĆ – zabieg czekoladowy zapewni
skórze i zmysłom poczucie głębokiego relaksu. Ma działanie drenujące,
antycellulitowe i przyśpieszające spalanie tkanki tłuszczowej. Dzięki
stymulacji endorfin powoduje poprawę nastroju, wyzwala pozytywną
energię i uczucie szczęścia.
JOGURTOWA ROZKOSZ – niezwykle relaksujący zabieg na ciało. Delikatny
masaż jogurtowo-miodowo-migdałowy pozostawi skórę wygładzoną,
intensywnie odżywioną i odmłodzoną. W trakcie zabiegu wykonywany
jest masaż twarzy z użyciem ciepłych, bazaltowych kamieni oraz masaż
skóry głowy usuwający stres.

Zabiegi na twarz | 50min:

(zabiegi dobrane po ocenie stanu skóry klientki/a)
• OPTIONS PURIFYING – zabieg oczyszczający dla cery tłustej i mieszanej.
Działanie głęboko oczyszczające i regulujące wydzielanie sebum. Redukuje
podrażnienia i wypryski, ogranicza rozwój bakterii. Germanie de Capuccini
• AGE DEFENCE – zabieg dla skóry dojrzałej. Silne działanie
przeciwzmarszczkowe. Skóra odbudowuje się i staje się bardziej napięta,
jędrna i delikatna. Germanie de Capuccini
• VITA BALANCE – intensywne nawilżanie dla każdego rodzaju cery.
Przywraca skórze gładkość, nadaje świeży wygląd. Nieprzyjemne uczucie
ściągnięcia znika, a drobne zmarszczki spowodowane wysuszeniem zostają
skutecznie zredukowane. Babor
Oferta dotyczy pakietu „Tylko mnie kochaj”.
Prosimy o wybór zabiegów zgodnie z ofertą pakietową.
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