
OFERTA ZABIEGÓW I USŁUG KOSMETYCZNYCH 2019 

 
TELEFON: 07401555196   ADRES: 17 Martin Road, NE28 0AG, WALLSEND 

Gabinet znajduje się 3 minuty od stacji metra Howdon. Terminy zabiegów i godziny proszę ustalać telefonicznie 

1. ZABIEGI NA TWARZ  4. USŁUGI KOSMETYCZNE (woskowanie, brwi) 
2. PEELINGI CHEMICZNE (KWASY) 5. MASAŻE 

3. PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP (manicure, pedicure) 6. TERAPIE KOSMETYCZNE 
 

1. ZABIEGI NA TWARZ 
Każdy zabieg poprzedzony jest diagnoza, która pozwala na stworzenie zabiegu dostosowanego do indywidualnych potrzeb skóry. 

Istnieje możliwość zamówienia kosmetyków po zabiegu. 
 

La Aqua – moc nawilżania i odmładzania 
czas 50 min, cena £35 

Zabieg wskazany dla każdego typu skóry w dowolnej porze roku, w szczególności dla skór suchych, 
nieelastycznych, ze zmarszczkami na skutek odwodnienia. 

Caviar Care – redukcja zmarszczek i regeneracja 
czas 75 min, cena £40 

Intensywny zabieg odmładzający z efektem toksyny botulinowej. Polecany dla każdego typu skóry z objawami 
starzenia, zmarszczkami mimicznymi i wiekowymi, skóry wiotkiej, nieelastycznej.  

Normacel – równowaga dla skóry mieszanej 
czas 75 min, cena £35 - £40  

Zabieg o dwukierunkowym działaniu przeznaczony dla skóry mieszanej: tłusta – strefa T i strefa sucha. Przywraca 
właściwa aktywność gruczołów łojowych, redukuje nadmierne wydzielanie sebum w strefie T, wzmacnia barierę 
lipidowa w strefie suchej. Podczas zabiegu nakładany jest kwas migdałowy 35% o ph 4,0. Zabieg można 
rozszerzyć o procedurę dwuwarstwowego peeling migdałowego.  

Red Stop – ukojenie dla skóry naczyniowej 
czas 75 min, cena £40 

Wyjątkowy dermo-kuracja całoroczna stworzona specjalnie dla skór z rozszerzonymi naczynkami włosowatymi 
- Couperose oraz wrażliwej z objawami trądziku różowatego, skłonnej do rumienia i podrażnień - Rosacea 
Sensitive Skin. Podczas zabiegu aplikacja jedno lub dwuwarstwowa kwasu azelainowego.  

C’modular Age kuracja przeciw fotostarzeniu i przebarwieniom 
czas 90 min, cena £45 

Specjalistyczny zabieg dla skóry z objawami starzenia pod wpływem promieniowania UV, zmarszczkami, 
przebarwieniami dla skór szorstkich, przesuszonych, zniszczonych nadmierna ekspozycja na słońce, ale także 
dla skór o poszerzonych porach z zaskórnikami, przebarwieniami i bliznami po trądzikowymi oraz skóry 
naczyniowej. Intensywna dermo-kuracja wykorzystująca stabilna formułę witaminy C. 



Estrini – odbudowa rzeźby i struktury skóry 
czas 60 min, cena £40 

Intensywny zabieg odmładzający ukierunkowany na odbudowę rzeźby i struktury skóry kobiet dojrzałych. 
Dostarcza intensywnie działających fundamentów młodości dla skóry wymagającej ‘’zagęszczenia’’, zredukowania 
głębokich zmarszczek, przywrócenia nawilżenia i elastyczności oraz promiennego kolorytu. Dedykowany dla 
kobiet w okresie post i menopauzalnym z problemami skory o podłożu hormonalnym. 

Royal Glow Clnic - rozświetlenie, rewitalizacja   
Czas 60 min, cena £40 

Polecany dla skory zmęczonej (nadmierne tempo życia, długotrwały stres, zaburzenia snu), ziemistej, matowej z 
oznakami wyczerpania, wymagającej błyskawicznej rewitalizacji. Idealny również przed tzw. wielkim wyjściem 
,,Zabieg bankietowy’’. Zapewnia natychmiastowy efekt glamour dzięki kompleksowi witaminy (E, C, B). 
Przeznaczony dla każdego typu skóry i wieku kobiet. 

Nutri maxx - intensywne odmłodzenie 
Czas 90 min, cena £45 

Zabieg polecany dla skory dojrzalej 40+ oraz młodszej z problemami pseudo - starzenia. Linia kosmetyków 
oparta o kwas hialuronowy niski- i wysokocząsteczkowy oraz retinol błękitny. Efektem zabiegu jest intensywne 
odmłodzenie, odżywienie i nawilżenie skory.  

Ferulashi Lipid Repair – lipidowa regeneracja skóry wrażliwej i atopowej  
Czas 60 min, cena £30 - £40  

Dermokuracja z kwasem felurowym i szikimowym dedykowany dla skór z dysfunkcja bariery hydro-lipidowej. 
Linia kosmetyków specjalnie opracowana dla skór wrażliwych, reaktywnych, bardzo suchych, dojrzałych, 
atopowych oraz skłonnych do alergii a także po intensywnych kuracjach estetycznych i medycznych. Zabieg ze 
względu na stan skóry może być wykonywany z pominięciem etapu nakładania kwasu felurowego i szikimowego.  

2. PEELINGI CHEMICZNE (KWASY) 

Peelingi chemiczne to efektywne zabiegi estetyczne o właściwościach złuszczających, które dają widoczne efekty odnowy warstw 
skóry i odmłodzenia. Procedury zabiegowe dobierane są indywidualnie po konsultacji. Podczas zabiegu nakładany jest jeden rodzaj 

kwasu dostosowany do problemu skóry. Zabieg trwa ok. 45 minut. 

Zabiegi z jednowarstwowa aplikacja kwasu £35 (w serii zabiegów £30) 

Zabieg z kilku warstwowa aplikacja kwasu £40 (w serii zabiegów £35) 

EFEKTY ZABIEGÓW / PEELINGÓW CHEMICZYCH 
•    usunięcie zrogowaciałego, martwego naskórka    •    pobudzenie skóry do produkcji nowych komórek      

•    poprawa nawilżenia skóry    •    poprawa ukrwienia skóry    •    rozjaśnienie przebarwień i plam 
•    ujednolicenie kolorytu skóry    •    redukcja uszkodzeń posłonecznych    •    wygładzenie drobnych zmarszczek i spłycenie głębokich bruzd 

•    poprawa elastyczności i jędrności skóry    •    odblokowanie i regulacja pracy gruczołów łojowych    •    oczyszczenie z zaskórników 
•    złagodzenie zmian trądzikowych    •    niwelacja blizn, także potrądzikowych     •    ułatwienie przenikania do skóry składnikom kosmetyków 

Pierwszy efekt to poprawa napięcia i wygładzenia skóry, który jest widoczny zazwyczaj od razu po pierwszym zabiegu. W trakcie samego zabiegu 
przy niektórych rodzajach kwasów może wystąpić także zaczerwienienie skóry, które znika w ciągu kilku godzin. Po 2-3 dniach po zabiegu możemy 
zaobserwować delikatne łuszczenie się naskórka. 

REZULTAT DZIAŁANIA PEELINGÓW CHEMICZNYCH jest uzależniony od: 
 grubości skóry    •    wrażliwości na działanie kwasów    •    trybu życia     •    zabiegów kosmetycznych i medycznych wykonanych wcześniej 

 

KWAS MLEKOWY (alfa-hydroksykwasy AHA) 

Kwas mlekowy otrzymuje się przez naturalną fermentację mleka. Jako jeden z podstawowych składników NMF, w niskich stężeniach 
(do 10%) jest naturalnym składnikiem nawilżającym. Obniżając odparowanie wody, wiąże ją w naskórku i przywraca szczelność bariery 
hydro-lipidowej skóry. Kwas mlekowy o stężeniu powyżej 5% usuwa martwe komórki naskórka oraz uruchamia mechanizmy odnowy 
oraz regeneracji włókien kolagenowych i elastynowych. Przy wyższych stężeniach 20-40% rozjaśnia plamy i przebarwienia, wypłyca 
drobne blizny, działa także wygładzająco na zmarszczki. 

Polecany zabieg w moim gabinecie kosmetycznym z użyciem KWASU MLEKOWEGO:    LA AQUA  



Kompleks kwasu glikolowego i kwasu mlekowego - stymuluje odnowę komórkową, syntezę włókien elastycznych oraz wygładza 
zmarszczki. Kompleks redukuje warstwę rogową i normalizuje procesy keratynizacji. Reguluje pracę gruczołów łojowych, oczyszcza pory, usuwa 
martwe komórki naskórka i zanieczyszczenia. 

Kompleks kwasu migdałowego i kwasu mlekowego do intensywnej kuracji odmładzającej, wzmacniający elastyczność i jędrność skóry, 
regulujący równowagę hydro-lipidową, skutecznie nawilżający i wygładzający skórę. Działa skutecznie przeciwzmarszczkowo, redukując zwłaszcza 
sieć drobnych zmarszczek. Zabiegi z kompleksem kwasów migdałowego i mlekowego przeznaczone są dla skóry dojrzałej, wiotkiej, z wyraźnymi 
oznakami starzenia, bardzo suchej. 

KWAS MIGDAŁOWY  
Kwas migdałowy otrzymywany jest poprzez hydrolizę wyciągu z gorzkich migdałów. Ma dużą moc działania, choć jest jednym z 
łagodniejszych kwasów. Zalecany dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej i podrażnionej. Jest wyjątkowo dobrze tolerowany, nie 
wywołuje rumienia, tylko małe zaczerwienienie podczas zabiegu. Zabiegi z kwasem migdałowym polecane są przede wszystkim dla 
skóry mieszanej oraz tłustej z problemem łojotoku, z objawami trądziku pospolitego i dorosłych. Wykazuje najsilniejsze działanie 
antybakteryjne spośród AHA. Reguluje wydzielanie sebum i działa przeciw podrażnieniom. Odmładza, pobudza fibrobalasty, rozjaśnia 
przebarwienia, nawilża i przywraca równowagę wodno-lipidową. Nie uwrażliwia skóry na promienie UV. 

Polecane zabiegi w moim gabinecie kosmetycznym z użyciem KWASU MIGDALOWEGO:   NORMACELL ORAZ MANDELIC PEEL 

KWAS LAKTOBIONOWY (poli-hydroksykwasy PHA) 

Jest nowej generacji kwasem otrzymywanym z naturalnie występującej laktozy. Podobnie jak inne hydroksykwasy ma właściwości 
złuszczające, bez właściwości drażniących. Dzięki zminimalizowanym właściwościom drażniącym, może być stosowany do pielęgnacji 
skóry wrażliwej i suchej, także naczyniowej, z objawami rumienia. Ma istotne właściwości w miejscowym leczeniu rozszerzonych 
naczynek krwionośnych (teleangiektazji) i objawów trądziku różowatego. Zapobiega tworzeniu się zmarszczek, teleangiektazji, 
wiotczeniu skóry. Wspomaga barierę naskórkową, działa nawilżająco i antystarzeniowo. Wzmacnia mechanizmy naprawcze poprzez 
pobudzenie syntezy kolagenu. Jest skutecznym antyoksydantem i zwiększa ochronę przed skutkami działania promieni UV. Można go 
stosować przez cały rok z ochroną UVA/UVB. 
Polecane zabiegi w moim gabinecie z użyciem KWASU LAKTOBIONOWEGO: RED STOP Couperose oraz RED STOP Rosacea 

GLUKONOLAKTON (poli-hydroksykwasy PHA) 

Powstaje naturalnie w procesie fermentacji ziarna kukurydzy lub utleniania glukozy. Nie posiada właściwości drażniących i dlatego 
może być stosowany na skórę bardzo wrażliwą. Polecany dla skóry nadwrażliwej (skłonnej do alergii), nadmiernie odwodnionej oraz 
ze zmianami o charakterze trądziku różowatego, jak również trądziku pospolitego (przy bardzo suchej i wrażliwej skórze). Zwiększa 
funkcje warstwy rogowej jako bariery, przyspiesza regenerację komórkową i reguluje metabolizm. Działa nawilżająco, zmniejsza przez 
naskórkową utratę wody i wrażliwość skóry na podrażnienia, przez co wpływa hamująco na procesy starzenia się skóry. Poprawia jej 
fakturę, ujędrnia ją i wygładza. Wzmacnia odporność skóry na zewnętrzne czynniki drażniące. Zwiększa także ochronę przed skutkami 
działania promieni UV - jest antyoksydantem. Można stosować przez cały rok z ochroną UVA/UVB. 
Polecane zabiegi w moim gabinecie z użyciem KWASU GLUKONOLAKTONOWEGO: RED STOP Couperose, RED STOP Rosacea oraz 
IDEAL PURE BHA-PHA Acid 

KWAS AZELAINOWY  
Jest naturalnie występującym kwasem i pochodzi z ziaren zbóż. Polecany dla skóry podrażnionej z rumieniem, a także tłustej. Działa 
przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwzaskórnikowo, normalizuje proces keratynizacji. Pełni funkcję „wymiatacza” wolnych 
rodników, które aktywizują procesy zapalne. Redukuje przebarwienia skóry (głównie ostudy i przebarwienia pozapalne) oraz 
wynikające ze zmian przy trądziku różowatym. Uzyskuje przez to znaczną redukcję stanów zapalnych (grudek i krostek) oraz 
zaczerwienień i rumienia. Nie wywołuje reakcji fototoksycznych i fotoalergicznych, można więc stosować go także w lecie. Nie 
wywołuje reakcji fototoksycznych i fotoalergicznych, można stosować go w lecie z odpowiednią ochroną UVA/UVB. 
Polecane zabiegi w moim gabinecie z użyciem KWASU AZELAINOWEGO: RED STOP Couperose oraz RED STOP Rosacea 

KWAS FERULOWY 
Kwas ferulowy występuje w ryżu, kukurydzy, pszenicy i życie. Jest bardzo silnym antyoksydantem o działaniu przeciwstarzeniowym. 
Działa fotoprotekcyjnie i wykazuje działanie przeciwzapalne. Ma właściwości depigmentujące, odbudowuje macierz skóry, stymuluje 
syntezę kolagenu i elastyny, silnie nawilża. WAŻNE! efektywnie absorbuje promieniowanie w pełnym zakresie UVA/UVB aż do 
wysokiego ultrafioletu 450nm. Można stosować zabiegi z kwasem ferulowym przez cały rok z ochroną UVA/UVB. 
Polecane zabiegi w moim gabinecie kosmetycznym z użyciem KWASU FERULOWEGO:   FERULASHI 

KWAS SZIKIMOWY 
Kwas szikimowy z anyżku gwiaździstego (Illicum verum) ma działanie złuszczające bez właściwości drażniących. W zabiegach 
CHANTARELLE dedykowany dla skór bardzo suchych, wrażliwych, z objawami podrażnień, skłonnych do alergii, z objawami AZS. 
Zwiększa nawilżenie, redukuje przez naskórkową utratę wody (TEWL). Doskonale reguluje zaburzenia proliferacji naskórka – w 
sposób ciągły, równomierny, bez efektu podrażnienia, zaczerwienienia, nadmiernego wysuszenia. Nie pozostawia również uczucia 
szorstkości, reguluje grubość warstwy epidermy. Kwas szikimowy ma także właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Hamuje 
namnażanie drożdżaków i bakterii (m.in. przeciw Propionibacterium acnes i Malassezia furfur), charakterystycznych dla stanów zapalnych 
z zaczerwienieniami oraz z podrażnieniami atopowymi i dermatozami. Może być stosowany przez cały rok z odpowiednią ochroną 
przeciwsłoneczną UVA/UVB. 
Polecane zabiegi w moim gabinecie kosmetycznym z użyciem KWASU SZIKIMOWEGO:   FERULASHI 
 



KWAS GLIKOLOWY (alfa-hydroksykwasy AHA) 

Kwas glikolowy uzyskiwany jest z trzciny cukrowej. Ma najmniejszą cząsteczkę spośród AHA, dzięki czemu łatwo penetruje w głąb 
skóry. Stymuluje pracę żywych komórek naskórka, pobudza fibroplasty oraz syntezę kolagenu i elastyny. Normalizuje procesy 
keratynizacji naskórka i udrażnia ujścia mieszków włosowych, zapobiegając w ten sposób powstawania pierwszych niezapalnych 
objawów trądziku. Poza działaniem przeciw trądzikowi pospolitemu, kwas glikolowy ma też inne, bardzo szerokie zastosowanie: 
niweluje zmarszczki, przebarwienia, blizny, zaburzenia rogowacenia, uelastycznia i ujędrnia skórę, wyrównuje jej koloryt. W małych 
stężeniach, do 10% ma on natomiast właściwości nawilżające. 

 

3. PIELEGNACJA DŁONI I STÒP 
MANICURE   
Classic Manicure  
czas 60 min, cena £12 
 

Zabieg składa się z: odżywczej kąpieli dłoni, usunięcia przesuszonych skórek, nadania paznokciom 
odpowiedniego kształtu, malowania paznokci (odżywka, lakier, top coat) oraz nawilżania dłoni kremem. 
Manicure można poszerzyć o peeling cukrowy dłoni £5 
 

Hybrydowy manicure 
Czas 75 min, cena od £20 (cena zawiera zdjęcie manicure hybrydowego)  
 

Podstawowy zabieg składa się z nadania paznokciom odpowiedniego kształtu, usunięcia przesuszonych skórek, 
malowania paznokci lakierem hybrydowym (jeden kolor) oraz nawilżania dłoni kremem. W pięknej gamie 
kolorystycznej na pewno znajdziesz kolor odpowiedni dla siebie. Możesz już pożegnać się z odpryskującym 
lakierem i frustracjami. Zabieg można poszerzyć o zdobienie paznokci (w zależności od zdobienia £2 - £5) 
 

Zdjęcie hybrydowych paznokci 
Czas 60 min, cena £12 
 

Zabieg zawiera usunięcie hybrydy za pomocą acetonu, przesuszonych skórek, nadania paznokciom 
odpowiedniego kształtu oraz nawilżania dłoni kremem. 
 

PEDICURE  

Pedicure Classic  
czas 50 -90 min, cena £20 - £30 
 

Podstawowy zabieg pielęgnacyjny sprawiający, że stopy są gładkie, głęboko nawilżone i odżywione, a paznokcie 
uwodzące kolorem. 
Przebieg zabiegu: odświeżająca kąpiel stóp, usunięcie przesuszonego naskórka na piętach i wokół paznokci, 
wygładzający peeling cukrowy, wymodelowanie i lakierowanie paznokci (odżywka, top coat, lakier). 
Cena i czas trwania zabiegu uzależniona jest od stanu stóp.  

Pedicure można poszerzyć o: 
• peeling cukrowy stop £5 (10 minut) 
• masaż stóp £10 (15 minut) 
• zdjęcie lakieru hybrydowego £5 (10 minut) 

Permanent Pedicure  
Czas 60 – 90 min, cena od £25 - £35 
zabieg dedykowany zabieganym i niecierpliwym kobietom  

Przebieg zabiegu: aromatyczna kąpiel stóp, usunięcie przesuszonego naskórka na piętach i wokół paznokci, 
wymodelowanie i lakierowanie paznokci lakierem hybrydowym. 
Cena i czas trwania zabiegu uzależniona jest od stanu stóp.  
 

Mini Pedicure  
czas 40 min, cena od £18 
 

Przebieg zabiegu: usuniecie starego lakieru hybrydowego, wymodelowanie i lakierowanie paznokci lakierem 
hybrydowym. 



4. USŁUGI KOSMETYCZNE 
 
Regulacja i Henna: 

• Regulacja brwi, do 15 min, cena £5 
• Henna brwi, do 15 min, cena £5 
• Henna brwi z regulacja, do 45 minut, cena £10 

 

Depilacja woskiem:  
• Przedramiona, do 30 minut, cena £10  
• Ręce, do 30 minut, cena £15 
• Plecy, do 30 minut, cena £18 
• Całe nogi, do 60 minut, cena od £30 
• Bikini, do 30 minut, cena £20 
• Wasik do 10 minut, cena £5  

5. MASAŻE 
…poczuj moc terapeutycznego dotyku. 
Aura intymności, ciepły blask świec, delikatna muzyka i kojący dotyk dłoni to sprawdzona droga do relaksu i 
gwarancja rewitalizacji sił życiowych. Wybierz z menu masaż idealny dla Ciebie – dopasuj go do swojego 
nastroju, oczekiwań i potrzeb. Przyjdź i pozwól mi wypełnić Twój czas pielęgnacją, która sprawi, że troski i 
stresy dnia codziennego odpłyną w niebyt. 
 

Classical Massage - Masaż Klasyczny   
czas 60 min, cena £40 

Dla tych, którzy cenią klasyczne rozwiązania, proste formy i jasną drogę do relaksu. Ta relaksująca terapia 
obejmująca masaż całego ciała pomaga zwalczać zmęczenie, prowadzi do równowagi ciała, ducha i umysłu. Kojąca 
moc dotyku przywraca spokój, rozgrzewa ciało i budzi witalność. Delikatny ucisk, długie, powolne ruchy rąk 
terapeuty prowadzą do jedynego w swoim rodzaju poczucia odprężenia i głębokiej relaksacji. Podczas masażu 
skupiam się na dużych grupach mięśniowych, przede wszystkim na masażu pleców.  

Relaxing Aroma Massage- Relaksacyjny Masaż Aromaterapeutyczny 
czas 60 min, cena £40 

Masaż całego ciała to doskonała chwila wytchnienia dla osób żyjących w ciągłym stresie. Masaż pobudza skórę i 
mięśnie, zmniejszając ich napięcie, przywraca prawidłowy rytm serca, jak również poprawia krążenie 
krwi.  Aromatyczne zapachy świec oraz odprężająca muzyka towarzyszą spokojnemu i rytmicznie 
wykonywanemu masażowi. Zniwelowany zostaje stres oraz związane z nim dolegliwości takie jak: różnego 
rodzaju bóle głowy i pleców, jak również zaburzenia koncentracji, depresja czy też ogólne wycieńczenie 
organizmu. Masaż jest wykonywany na bazie ciepłego oleju urzekającego właściwościami aromaterapeutycznymi.  
Podczas masażu skupiam się przede wszystkim na karku, dłoniach, stopach i głowie partiach ciała na których jest 
najwięcej receptorów. 
 
Relaksacyjny Masaż Pleców, Karku i Głowy 
czas 30 min, cena £25 

Masaż pleców, karku i głowy, w którym łącze techniki masażu klasycznego z elementami masażu relaksacyjnego 
w celu rozluźnienie spiętych i obolałych mięśni przykręgosłupowych oraz karku, które stanowią barometr stresu 
i często sprawiają ból i powodują dyskomfort. Przyjemny relaks, odprężenie i wzrost sił witalnych! 
 
Masaż Stóp  
czas 40 min, cena £25 

Nogi i stopy są naszym fundamentem. Przez większość życia utrzymują ciężar całego ciała, przenoszą nas z 
miejsca na miejsce, kontaktują z podłożem. Stopy odgrywają bardzo ważną rolę w profilaktyce zdrowotnej, 
ponieważ stanowią mapę ciała. Pozwólmy im odetchnąć i poddajmy pielęgnacyjnemu masażowi, który przyniesie 
relaks, ukojenie i odprężenie całego ciała.  



6. TERAPIE KOSMETYCZNE 
Kawowa Terapia Wyszczuplająca 
czas 90 min, cena £50 

To połączenie peelingu ciała zakończone aplikacja serum, dopełnione masażem newralgicznych części ciała. 
Terapia polecana jest dla osób poszukujących intensywnego ujędrnienia skóry, szczególnie podczas walki z 
cellulitem lub utraty masy ciała. 

Zabieg wykonywany jest na kosmetykach firmy ORGANIQUE  

Terapia krok po kroku; 

krok 1 – Maska kawowa – rozgrzewająca maska do ciała o działaniu wyszczuplającym i przeciwcellulitowym. Zawiera kofeinę i 
ekstrakt z kawy poprawiający mikrokrążenie, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz ekstrakt z alg stymulujące procesy odnowy 
naskórka. Maska nakładana jest na newralgiczne części ciała. 

krok 2 – Serum do ciała – zawarta w nim kofeina i ekstrakt z kawy przyspieszają rozkład komórek tłuszczowych oraz metabolizm, 
a wyciąg z guarany wzmocni działanie antycellulitowe. Intensywne działanie serum objawia się odczuciem ciepła i przejściowym 
zaróżowieniem się skóry. 

krok 3 – Masaż newralgicznych części cala wykonywany jest na maśle Shea o przecudownym zapachu chili i pomarańczy. Zawarte 
w maśle Shea wosk pszczeli, witamina E i C wygładzą, odżywią, podbudzą i nadadzą skórze zdrowy wygląd. 

Oczyszczająca Terapia Łagodząca 
czas 90 min, cena £50 

To połączenie peelingu z relaksacyjnym masażem na bazie masła shea o wybranym zapachu. Terapia polecana 
jest dla każdego rodzaju skóry, a w szczególności dla skór wrażliwych, skłonnych do podrażnień, 

• Grecki – aromat soczystych winogron przeniesie nas marzeniami prosto do słonecznej Grecji  
• Magnolia – aromat kwiatu magnolii przeniesie nas do Japonii   
• Pewonia róża –zapach letnich kwiatów sprawi ze poczujemy atmosferę urlopowego lenistwa  
• Truskawka guawa – przypomni nam radość dzieciństwa  
• Czarna orchidea – sensualny, elegancki, otulający zapach kwiatów czarnej orchidei idealny dla każdej 

kobiety  
• Mango – Soczysty, owocowy zapach mango długo utrzymuje się na skórze 
• Chili pomarańcza - Rozgrzewający, zniewalający zapach pomarańczy i chilli idealny na jesienne wieczory 

krok 1 – Peeling cukrowy do ciała – to połączenie koziego mleka, owoców lychee które regenerują skórę ze złuszczającymi 
kryształkami cukru. Dzięki peelingowi skóra staje się wygładzona i odświeżona. 

krok 2 – relaksacyjny masaż ciała na wybranym balsamie z masłem Shea. Zawarte w balsamach masło Shea dostarcza skórze 
witamin i substancji odżywczych. Dzięki nim skóra staje się delikatniejsza, gładsza i co najważniejsze – zdrowsza. Balsam z masłem 
Shea zawiera także mieszaninę olejów: awokado, sojowego i z pestek winogron, które odżywiają i wzmacniają skórę. Dodatek wosku 
pszczelego tworzy na skórze warstwę ochronną, która przeciwdziała wysuszaniu oraz sprawia, że skóra staje się elastyczna. 

 


