
Луксозен блясък с Пинотаж, 
мед и лайм
За повдигане на настроението!
Луксозен ритуал за тяло със 100% натурален ексфолиант за 
тяло, съдържащ рафинирани морски соли, гроздови екстракти 
и мед, напоени с лимон, лайм и сладки портокалови аромати. 
Елиминира мъртвите клетки от повърхността на кожата, 
реминерализира кожата, като я оставя копринено гладка и мека. 
Повдига настроението и съживява духа и тялото!
Продължителност: 30 мин. Цена: 20 лв.

Ексфолиация с гроздови семки 
от грозде Пинотаж
За съвършена кожа!
Нежно ексфолиране на цялото тяло, използвайки гроздови семки 
и кайсиеви ядки в богат на билки почистващ крем. Повишава 
комфорта на кожата, повишава микроциркулацията, ободрява 
и ревитализира, като оставя тялото полирано до блестящо 
съвършенство!
Продължителност: 30 мин. Цена: 20 лв.

Овлажняващ масаж Пинотаж
За овлажняване и подхранване на кожата!
Блажено масажиране с масло, съдържащо комплекс от здравец, 
жасмин, нероли, гроздови семки и пшеничен зародиш - за овлажняване 
и подхранване на сухата кожа. Този масаж намалява стреса и 
напрежението в мускулите и повишава нивата на влага в кожата 
и самовъзстановяващите й свойства. Истинско отпускане и анти-
стрес преживяване!
Продължителност: 60 мин. Цена: 40 лв.
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Терапия против бръчки
Луксозна грижа за незабавен блясък на лицето!
Идеална за клиенти с дълбоки линии и бръчки, причинени от 
възрастта и кожа, която е изгубила еластичността и стегнатия 
вид. Терапията се предшества от 30 минутен релаксиращ масаж на 
гърб със 100% натурално, леко текстурирано масло, с облекчаващи 
и успокояващи качества. Тази терапия повишава еластичността 
и стегнатостта и като резултат придава по-младежки вид 
на кожата. Чрез специална масажна техника за отпускане на 
мускулите на лицето се нанасят ампули, които са по-мека, по-
безопасна и по-достъпна алтернатива на ботокса. Оставят 
настрани рисковете, инжекциите и високите разходи. Следва 
нанасяне на високотехнологични продукти, чието комбинирано 
действие осигурява незабавен и дълготраен блясък на кожата ви!
Продължителност: 90 мин. Цена: 70 лв.

Луксозен маникюр 
За съживяване и подмладяване на ръцете!
Нежно ексфолиране с гроздови семки, последвано от масаж с 
овлажняващо масло за ръце с аромат на цитруси, което подпомага 
заличаването на възрастови петна и предпазва кожата от 
изсушаване и напукване. След това се нанася овлажняваща крем 
маска за успокояване и изглаждане на епидермиса. Тази процедура 
включва и обработване на ноктите и кожичките, последвано от 
нанасяне на луксозен крем за тонизиране и овлажняване на сухите 
ръце и лак за нокти. Поглезете Вашите ръце!
Продължителност: 90 мин. Цена: 30 лв.

Луксозен педикюр 
За великолепни нови крака!
Успокояваща грижа за изморени крака, която започва с почистващ 
ритуал за крака, последван от стимулиращ скраб за разтриване, 
чрез който се отстраняват мъртвите клетки от повърхността 
на кожата. Следва масаж с луксозно масло за крака, последвано 
от нанасяне на освежаващ гел за подобряване на кръвообръщението. 
Тази процедура включва обработване на ноктите, кожичките и 
ходилата, последвано от ослепително лакиране на ноктите. 
Поглезете Вашите крака!
Продължителност: 90 мин. Цена: 40 лв.

Приносителят 

на този талон 

ползва 10% 

отстъпка от 

гореизброените 

процедури!


