Pakiet zabiegów
VITAMINA C

Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z wyjątkowej oferty pakietowej!
Pakiet SPA obejmuje zabiegi dla jednej osoby:
 Zabieg na ciało „Vitamina C ”
Zabieg zaczynamy aromatycznym peelingiem do ciała z masłem shea oparty na składnikach
naturalnych z dodatkiem odżywczych olejków, jak: olej sojowy, macadamia i migdałowy, a także wit.
C i E, łagodzącego ekstraktu z aloesu oraz pestek z moreli i łupin orzecha. Peeling doskonale pobudza
mikrokrążenie, usuwa martwe komórki naskórka, uelastycznia i wygładza skórę. Po jego użyciu skóra
staje się gładka i sprężysta. Na zakończenie zabiegu aplikujemy Odżywcze masło do ciała z witaminą
C, masłem shea, na bazie surowców naturalnych posiadających Ecocert o niezwykle bogatej
recepturze, które idealnie pielęgnuje skórę suchą. Masełko doskonale nawilża i natłuszcza, wzmacnia
barierę ochronną skóry.

 Zabieg na twarz „Vitamina C”
Zabieg rozpoczynamy oczyszczeniem skóry płynem micelarnym na bazie witaminy C. Następnie
oczyszczamy skórę peelingiem twarzy. Dobrze złuszczające mikrocząstki usuwają martwe komórki
skóry, sprawiając, że cera staje się gładsza i bardziej promienna. Peeling widocznie spłyca głębokie
zmarszczki oraz usuwa przebarwienia. Dodaje skórze jaśniejszy, bardziej promienny wygląd. Pobudza
mikrokrążenie, wyrównując koloryt skóry. Następnie aplikujemy serum z witaminą C. Serum działa
silnie nawilżająco, przeciwzmarszczkowo, zabezpiecza przed negatywnym wpływem środowiska
zewnętrznego. Doskonale ujędrnia skórę, wygładza zmarszczki, opóźnia procesy starzenia się skóry.
Witamina C - silnie działający antyoksydant - delikatnie rozjaśnia przebarwienia i rozświetla skórę.
Skóra staje się promienna i nawilżona. Następnie nakładamy maskę algową z witaminą C. Dzięki
zawartości witaminy C i minerałów maska doskonale odżywia i nawilża skórę oraz przeciwdziała
tworzeniu się zmarszczek. Skóra odzyskuje blask i witalność oraz świeży promienny wygląd. Na
zakończenie zabiegu aplikujemy lekki i aksamitny krem przeciwzmarszczkowy, rozświetlający i
nawilżający na bazie surowców naturalnych - masła shea, oleju z pestek winogron, soku z aloesu,
ekstraktu z zielonej herbaty, alantoiny, wit. C oraz E. Optymalnie nawilża skórę, zabezpieczając przed
utratą wody. Doskonale ujędrnia skórę, wygładza zmarszczki, neutralizuje wolne rodniki, opóźniając
proces starzenia się skóry. Witamina C delikatnie rozjaśnia przebarwienia i rozświetla
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