
 

 

Massage & Spa 
 

 

 

 

 

 

  Marine Collagen Treatment (Nowość !!!) 
 

 
 

 

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.Zabieg 

neutralizuje uczucie nadmiernego napięcia, stymuluje produkcję nowych włókien kolagenu, drobne 

zmarszczki spowodowane przesuszeniem skóry natychmiast znikają, a skóra odzyskuje komfort, gładkość i 

blask. 

 

 

Płeć: Dla kobiety i mężczyzny 

 

Wiek: 26 – 35  

Rodzaj skóry: Normalna, Mieszana, Sucha, Wrażliwa  

Działania: Anty-Ageing, Nawilżające, Wygładzające  

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. 

 

Częstotliwość: Seria 6 – 12 zabiegów, 1 – 2 w tygodniu lub jako zabieg jednorazowy.  

Czas trwania: 60 min  

Przeciwwskazania: Uczulenie na składniki zawarte w preparatach, skóra trądzikowa.  
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Etap 1: Demakijaż oczu i ust 
Produkt: Gentle Make-up Remover Eye & Lips  

Delikatny płyn do demakijażu oczu i ust. Preparat o właściwościach łagodzących do demakijażu oczu i ust. Usuwa makijaż i 

zanieczyszczenie, delikatnie pielęgnuje skórę. Składniki aktywne: wyciąg z chabra bławatka (usuwa zmęczenie, łagodzi 

podrażnienia, zmniejsza obrzęki i rozświetla skórę), zielona herbata (antyoksydant, działa przeciwstarzeniowo), czerwona alga 

Gelidium Sesquipedale (energetyzuje i regeneruje skórę, opóźnia proces starzenia się skóry).  

 

  

Etap 2: Demakijaż twarzy  

Produkt: Pure Freshness Cleansing Milk  

Odświeżające mleczko do demakijażu. Lekkie mleczko do skóry normalnej i mieszanej zawiera wyciąg z grejpfruta bogaty w 

flawonoidy i witaminę C. Doskonale oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń i makijażu, pozostawiając ją promienną i świeżą. 

 

  

Etap 3: Tonizacja  

Produkt: Pure Freshness Tonic Lotion  

Odświeżający tonik oczyszczający. Bezalkoholowy tonik dla skóry tłustej, mieszanej i normalnej o działaniu nawilżającym i 

oczyszczającym, bogaty w wyciągi z grejpfruta i algi Gelidium Sesquipedale. Ten orzeźwiający płyn należy stosować po użyciu 

Odświeżającego Mleczka Oczyszczającego lub Morskiej Pianki Oczyszczającej. Doskonale tonizuje skórę i przywraca jej blask. 

 

  

Etap 4: Eksfoliacja  
Produkt: Resurfacing Cream  

Krem złuszczający. Preparat do mikrodermabrazji mechanicznej zawiera regenerującą Dermosensine™, masło Shea oraz 

złuszczające mikro-kryształki tlenku aluminium (korund). Szczególnie polecany dla skór pozbawionych blasku, szorstkich i z pierwszymi 

oznakami starzenia. Doskonale usuwa warstwę rogową naskórka, pozostawia skórę gładką, miękką i bardziej elastyczną.  

 

 

Etap 5: Nawilżenie 

 

Produkt: Reviving Marine Mist  

Rewitalizująca mgiełka morska. Koncentrat wody morskiej, który został opracowany, aby zwiększyć skuteczność preparatów 

pielęgnacyjnych. Sepitonic®, zawarty w preparacie, stymuluje witalną energię komórek skóry. Do stosowania na czystą skórę przed 

nałożeniem kremu. 

 

  

Etap 6: Faza aktywna 1  

Produkt: Collagen Concentrate  

Serum o wysokim stężeniu kolegenu morskiego, które natychmiast niweluje pierwsze oznaki starzenia się skóry i wygładza drobne 

zmarszczki. Przełomowa formuła preparatu "druga skóra" daje efekt matowej i aksamitnej w dotyku skóry.  

 

  

Etap 7: Maseczka  

Produkt: Collagen Mask  

Intensywna maska pielęgnacyjna zawierająca aż 92% kolagenu. Rekomendowana dla każdego typu skóry, szczególnie 

odwodnionej, z pierwszymi oznakami starzenia. Macierz kolagenowa tworzy sieć, idealnie dopasowując się do skóry swoją strukturą, 

a zachodzące procesy okluzji zapewniają silne nawodnienie epidermy, wzmacniają zdolność wiązania wody i wspomagają 

redukcję zmarszczek. Natomiast peptydy kolagenowe stymulują metabolizm komórkowy i regenerację tkanek. Maska nie tyko 

spowalnia proces starzenia, ale także wykazuje właściwości odmładzające. Napina skórę, podnosi poziom elastyczności, wpływa 

na redukcję zaczerwienień i łagodzi wszelkie podrażnienia.  

 

  

Etap 8: Serum  

Produkt: Marine Serum  

Koncentrat wody morskiej. Bogata w morskie minerały oczyszczona woda morska jest aktywatorem do płatków kolagenu i elastyny 

oraz płatów kolagenu zwierzęcego.  

 

  

Etap 9: Nałożenie kremu na twarz   

Produkt: Collagen Cream  

Krem kolagenowy Wygładzająco-odbudowujący krem głęboko nawilża skórę oraz stopniowo usuwa pierwsze oznaki jej starzenia 

się. 

 

Etap 10: Nałożenie kremu na okolice oczu  

Produkt: Collagen Eye Concentrate  

Koncentrat kolagenowy do pielęgnacji okolic oczu Preparat w postaci żelowej bogaty w kolagen doskonale wygładza i nawilża 

okolice oczu, niweluje drobne zmarszczki i zapobiega odwodnieniu naskórka. Składniki aktywne: Native Marine Collagen, 

Micropatch® Caffeine 24 h, wyciąg z aloesu, alga Chondrus Crispus, Actiflow®.  

 

  

Cena zabiegu: 260 zł 
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