TWOJA PRZYSTAŃ
na turystycznym szlaku nadmorskich SPA

ZABIEGI NA TWARZ
MARY COHR
BEAUTE AROMATIQUE

(50 min) 150 zł

Relaksujący zabieg dobierany indywidualnie do każdego rodzaju cery. W zależności od potrzeb dopasowuje się
odpowiednie koncentraty roślinne i olejki aromatyczne. Skóra pełna blasku i witalnej energii.
•

nawilżający

•

witalizujący

•

łagodzący

•

balansujący

BEAUTE LIFTING

(1 godz.) 180 zł

Natychmiastowy efekt liftingu i ujędrnienia, wygładza i rewitalizuje, maska z kolagenem morskim.

CATIO VITAL

(1 godz.) 190 zł

Zabieg z wykorzystaniem prądu stałego, oczyszcza skórę i działa w jej głębszych warstwach.
•

Catio Vital do skóry tłustej

•

Catio Vital do skóry suchej i odwodnionej

•

Catio Vital do skóry naczyniowej

•

Catio Vital do skóry dojrzałej

•

Catio Vital dla mężczyzn

PEEL & LIFT

(1 godz.) 205 zł

Zabieg regenerujący z delikatnymi kwasami owocowymi, pobudzający skórę do odnowy, rozjaśnia
przebarwienia. W zależności od potrzeb może być dopasowany do skóry odwodnionej, dojrzałej, zmęczonej,
pozbawionej blasku oraz tłustej i trądzikowej.

CATIO VITAL LIFT + pielęgnacja oczu

(1 godz.) 210 zł

Zabieg drenująco-liftujący na poziomie tkanek, dla każdego rodzaju skóry dojrzałej, znakomity również jako
zabieg przeciwdziałający przedwczesnemu starzeniu. Jonizacja oraz elektrostymulacja.

CATIO LIFT + Beaute Lifting

(1 godz. 30 min) 250 zł

Efekt podwójnego liftingu dla skóry dojrzałej.

CLARENA
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

(1 godz. 30 min) 170 zł

Mechaniczne złuszczanie naskórka, skóra trądzikowa, blizny potrądzikowe, przebarwienia, wiotkość skóry,
zaskórniki, szorstki, zrogowaciały naskórek. Działanie przeciwzmarszczkowe.

PŁAT Z KOLAGENEM KRYSTALICZNYM

ZABIEGI NA TWARZ

(1 godz.) 180 zł

TWOJA PRZYSTAŃ
na turystycznym szlaku nadmorskich SPA
Lifting i nawilżanie – twarz, oczy i usta. Pobudzenie odnowy kolagenu.
Dodatkowo na dekolt lub szyję –

60 zł

ZABIEG Z KWASAMI OWOCOWYMI 25%, 35%

(1 godz. 30 min) 130 zł

Zmniejszenie nadmiernego rogowacenia, odbudowa skóry dojrzałej, normalizacja cery tłustej i mieszanej.

MASAŻ TWARZY STEMPLAMI ZIOŁOWYMI

(20 min) 70 zł

Przyjemny, relaksujący masaż twarzy stemplami ziołowymi. Poprawia ukrwienie skóry, rozluźnia.

PURLES LABORATOIRES DE BEAUTE
GOLD, PEARLS & CHAMPAGNE CEREMONY

(1 godz. 30 min) 180 zł

Odmładzająco-ujędrniająca ceremonia na twarz, szyję i dekolt. Stymuluje procesy regeneracyjne, kształtuje
owal twarzy, wygładza i odświeża.

SUSHI CEREMONY

(1 godz.) 155 zł

Ceremonia wielowymiarowa wygładzająca drobne zmarszczki, rozjaśnia zmiany pigmentacyjne, rozświetla
i nadaje promienny wygląd.

SENSI SKIN GARDEN

(1 godz.) 155 zł

•

Ceremonia oczyszczająca – skutecznie oczyszcza skórę tłustą i mieszaną, działa detoksykująco,
normuje pracę gruczołów łojowych.

•

Ceremonia kojąca – polecana dla skóry wrażliwej i naczyniowej, redukuje podrażnienia, wzmacnia
system immunologiczny skóry, uszczelnia ściany naczyń krwionośnych.

•

Ceremonia nawilżająca – przeznaczona do skóry suchej o wysokim działaniu dotleniająconawilżającym.

R-PEEL

(50 min.) 150 zł

Kompleksowy zabieg złuszczająco-odmładzający zawierający Retinol. Przywraca gładkość i jednolity koloryt
skóry, redukuje głębokość zmarszczek, odbudowuje włókna kolagenu i elastyny, poprawia napięcie skóry.

POZOSTAŁE ZABIEGI NA TWARZ
OCZYSZCZANIE TRADYCYJNE

(1 godz. 30 min) 150 zł

Zabieg oczyszczająco-pielęgnacyjny.

ALGEN SUPER LIFT

(1 godz.) 170 zł

Zabieg intensywnie liftingujący na twarz i szyję.

MASAŻ TWARZY

(30 min) 50 zł

DRENAŻ LIMFATYCZNY TWARZY

(30 min) 55 zł

ZABIEGI NA TWARZ

