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Massage & Spa

ZABIEGI KOSMETYCZNE: Thalgo
Zabiegi na twarz
ABSOLUTE HYDRATION RITUAL (NOWOŚĆ !!!)

Czas

Cena

1:00

230 zł

0:50

150 zł

1:00

160 zł

1:00

140 zł

Opis: Zabieg intensywnie nawilżający z kompleksem Seve Bleue. Niezwykły nawilżająco - relaksujący rytuał, który
zaspakaja potrzeby każdej odwodnionej skóry. Zaczerpnięty z głębin oceanu kompleks Seve Bleue dostarcza do samego
serca komórek całe bogactwo morskich składników: mikro, makroelementy, minerały, pierwiastki śladowe. W połączeniu
z kwasem hialuronowym, Hydra - diffusine, Hyalurophyline i Lumisource zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz pobudza
naturalny proces detoksykacji skóry, zapewniając jej świeży i promienny wygląd.
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: Do każdego wieku
Rodzaj skóry: Normalna, Odwodniona, Sucha
Działania: Nawilżające, Rozświetlające, Detoksytujące, Energetyzujące, Relaksujące
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

BEAUTY HYDRATION RITUAL
Opis: Zabieg nawilżająco - upiększający Zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry potrzebującej nawilżenia.
Szczególnie polecany wczesną wiosną, po okresie grzewczym, a także latem, gdy skóra jest przesuszona oraz po solarium.
Zabieg uzupełnia niedobór wody w naskórku, wspiera odbudowę płaszczu wodno - lipidowego, poprawia nawilżenie i
elastyczność skóry.
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: Do każdego wieku
Rodzaj skóry: Normalna, Odwodniona, Sucha
Działania: Energetyzujące, Nawilżające, Relaksujące, Regenujące, Rozświetlające
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

THALGODERMYL
Opis: Thalgodermyl jest zabiegiem leczniczym dla osób z trądzikiem, aby mogły odzyskać zdrową i czystą skórę. Wszystkie
testy udowodniły, że działa on przeciwłojotokowo, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Thalgodermyl pozwala osiągnąć
błyskawiczne efekty. Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry trądzikowej. Cel: regulacja pracy
gruczołów łojowych.
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: Do każdego wieku
Rodzaj skóry: Tłusta, Trądzikowa
Działania: Oczyszczające, Przeiwtrądzikowe
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

BEAUTY SOFTNESS RITUAL
Opis: Zabieg do skór wrażliwych z rozszerzonymi naczynkami Nawilżająco - łagodzący zabieg do skóry delikatnej,
wrażliwej, reaktywnej, z problemem naczyniowym. Zabieg doskonale nawilża i odżywia skórę, niweluje podrażnienia i
zaczerwienienia, przynosi ukojenie i komfort.
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: Do każdego wieku
Rodzaj skóry: Normalna, Odwodniona, Sucha, Wrażliwa
Działanie: Łagodząco-Kojące, Nawilżające, Ochronne, Regenerujące
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

Zabiegi na twarz
MARINE SOFTNESS RITUAL

Czas

Cena

1:00

230 zł

1:00

260 zł

1:00

290 zł

1:00

330 zł

Opis: Zabieg do skór wrażliwych z rozszerzonymi naczynkami Skóra wrażliwa to skóra o nadmiernej reaktywności na
bodźce zewnętrzne. Pieczenie, ogólne zaczerwienienie, swędzenie i podrażnienie - to zaledwie kilka z wielu oznak
dyskomfortu odczuwanego przez osoby ze skórą wrażliwą. Firma Thalgo opracowała program pielęgnacji, który ma za
zadanie ukoić skórę, złagodzić jej podrażnienia i uszczelnić rozszerzone naczynia krwionośne. Naturalne aktywne składniki,
otrzymane dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, redukują powierzchowną wrażliwość skóry i zmniejszają
reakcje komórek skóry na agresywne czynniki.
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: Do każdego wieku
Rodzaj skóry: Odwodniona, Normalna, Wrażliwa
Działanie: Łagodząco-Kojące, Nawilżające, Ochronne, Regenerujące
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

MARINE COLLAGEN TREATMENT (NOWOŚĆ !!!)
Opis: Skóra w naturalnych warunkach potrafi regulować sobie poziom nawilżenia czerpiąc go z wewnątrz naszego
organizmu, a także ze środowiska zewnętrznego. Żyjąc jednak w obecnym zanieczyszczonym środowisku, aglomeracji
miejskiej, przebywając często w klimatyzowanych pomieszczeniach, narażeni jesteśmy na odwodnienie naskórka, a co za
tym idzie, z przedwczesnym starzeniem się skóry. Marine Collagen Treatment to intensywny zabieg nawilżający na
"pierwsze zmarszczki" z użyciem maski nasyconej wysokim koncentratem naturalnego rozpuszczalnego kolagenu. Zabieg
neutralizuje uczucie nadmiernego napięcia, stymuluje produkcję nowych włókien kolagenu, małe zmarszczki
spowodowane przesuszeniem skóry natychmiast znikają, a skóra odzyskuje komfort, gładkość i blask. Zawartość
składników aktywnych ( Native Marine Collagen Complex, glikopeptydy z soi, czerwona alga Palmaria Palmata ) sprawia,
że skóra już po pierwszym zabiegu jest rozświetlona, doskonale nawilżona i aksamitnie gładka. Zabieg kierowany jest dla
osób po 25 roku życia. Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry potrzebującej głębokiego nawilżenia.
Cel: zabieg ma na celu stworzyć barierę ochronną przed odparowaniem wody z zewnętrznych warstw naskórka,
wygładzić drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem skóry.
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: 26-35
Rodzaj skóry: Normalna, Mieszana, Sucha, Wrażliwa
Działanie: Anty-Ageing, Nawilżające, Wygładzające
Kategoria: Zabieg pielęgnacyjny

MARINE HYALURONIC TREATMENT (NOWOŚĆ !!!)
Opis: Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Usuwa pierwsze oznaki starzenia się skóry i precyzyjnie wypełnia
zmarszczki. Błyskawiczny efekt zapewniają mikrosfery z cząsteczkami kwasu hialuronowego. Przy kontakcie z wodą
zwiększają swoją objętość i wypychają zmarszczki od wewnątrz, mają właściwości wychwytywania wody, a GAG,
znajdujące się pomiędzy włóknami kolagenu i elastyny, ograniczają utratę wody. Zabieg regeneruje skórę, redukuje ilość i
głębokość zmarszczek, chroni komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, wzmacnia skórę oraz modeluje
owal twarzy. Wskazania: skóra odwodniona z widocznymi zmarszczkami, potrzebująca nawilżenia i regeneracji. Cel:
zabieg ma na celu wygładzić i nawilżyć skórę, wypełnić zmarszczki oraz podstymulować syntezę nowych włókien
kolagenu
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: 36-45
Rodzaj skóry: Mieszana, Normalna, Sucha, Wrażliwa
Działanie: Anty-Ageing, Przeciwzmarszczkowe, Wygładzające, Nawilżające
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

MARINE SILICUM TREATMENT (NOWOŚĆ !!!)
Opis: Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg, który wykracza poza klasyczną kosmetykę. Już po jednym zabiegu
skóra może wyglądać o 5 lat młodziej. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne (kwas hialuronowy, kolagen, krzem
morski, czerwone algi Meristotheca Dakarensis i JaniaRubens) oraz nowatorski masaż Derma-Stim Massage zapewniają
natychmiastowy efekt liftingu. W trakcie zabiegu aplikowane są dwie maski – kolagenowa z kwasem hialuronowym oraz
modelująca Cryo-Modelling Mask. Zabieg modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki i drobne
linie, pobudza produkcję kolagenu i elastyny. Wskazania: skóra zwiotczała z widocznymi zmarszczkami, potrzebująca
ujędrnienia, odżywienia, regeneracji Cel: zabieg ma na celu zregenerować, wygładzić i ujędrnić skórę, wypełnić
zmarszczki oraz wymodelować owal twarzy
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: 45+
Rodzaj skóry: Trądzikowa, Mieszana, Normalna, Sucha
Działanie: Anty-Ageing, Przeciwzmarszczkowe, Liftingujące, Ujędrniające, Regenerujące
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

Pozostałe zabiegi
OCEAN TREATMENT FOR MEN

Czas

Cena

1:00

180 zł

0:20

70 zł

Opis: Energetyzująco – nawilżający zabieg dla mężczyzn. Zabieg dla Naskórek u mężczyzn jest grubszy, silniej związany ze
skórą właściwą, bardziej odporny, co związane jest z silnym rogowaceniem i zwiększonym wydzielaniem sebum. Stąd, ze
względu na gospodarkę hormonalną(testosteron), skóra mężczyzn rzadko jest sucha. Najczęściej spotykanym typem cery
jest mieszana i tłusta.
Płeć: Dla mężczyzny
Wiek: 35+
Rodzaj skóry: Mieszana, Normalna, Sucha
Działanie: Regenerujące, Energetyzujące, Nawilżające
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

HANDS PEEL WITH AHA & BHA
Opis: Peeling dłoni z użyciem A.H.A. i B.H.A. AHA - kwas glikolowy (wyciąg z trzciny cukrowej), cytrynowy, jabłkowy. BHA kwas glukuronowy pochodzenia morskiego – wyciąg z algi Codium Tomentosum.
Płeć: Dla kobiety i mężczyzny
Wiek: Do każdego wieku
Rodzaj skóry: Do każdego rodzaju skóry
Działanie: Złuszczające, Rozjaśniające, Regenerujące
Kategoria: Zabieg Pielęgnacyjny

Prosimy o kontakt pod nr tel.: 883 984 091 w celu uzgodnienia terminu wizyty. Ul. Emilii Plater 47 (antresola), 00-118,
Warszawa.
www.isla-spa.pl

