
 

 

 

Massage & Spa 
 

 

 

 

 

 

  Marine Silicium Treatment (Nowość !!!) 
 

 
 

 

Luksusowy, odmładzająco-liftingujący zabieg, który wykracza poza klasyczną kosmetykę. Już po jednym 

zabiegu skóra może wyglądać o 5 lat młodziej. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne (kwas 

hialuronowwy, kolagen, krzem morski, czerwone algi MeristothecaDakarensis 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. 

 

 

Płeć: Dla kobiety i mężczyzny 

 

Wiek: 45 +  

Rodzaj skóry: Trądzikowa, Mieszana, Normalna, Sucha  

Działania: Anty-Ageing, Przeciwzmarszczkowe, Liftingujące, Ujędrniające, Regenerujące  

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   

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 zani eczyszczenie, 

delikatnie pielęgnuje skórę. Składniki aktywne: wyciąg z chabra bławatka (usuwa zmęczenie, łagodzi podrażnienia, zmni ejsza 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 Velvet Cleansing Cream  
Aksamitny krem do mycia twarzy. Krem do zmywania każdego typu skóry bogaty w regenerujący wyciąg z mango. Po zemulgowaniu z wodą 

znakomicie usuwa makijaż oraz wszelkie zanieczyszczenia skóry, pozostawiając ją gładką, miękką i dogłębnie nawilżoną. Do stosowania zamiast 

mleczka do demakijażu.  

 

  

Etap 3: Tonizacja  

Produkt: Super Lift Tonic Lotion  
Liftingujący Tonik Oczyszczający. Niezwykły tonik zawiera wyciąg z mango bogaty w regenerującą prowitaminę A oraz nawilżający i lekko złuszczający 

kwas cytrynowy jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry. Doskonale uelastycznia skórę już od pierwszej aplikacji. 
 

  

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: Hyaluronic Filller  
Specjalnie opracowany preparat z dużą zawartością kwasu hialuronowego do precyzyjnego wypełniania najbardziej widocznych zmarszczek. 

Zdumiewający efekt natychmiastowego wygładzenia! Składniki aktywne: morski kwas hialuronowy, ekstrakt z algi Palmaria Palmata.  
 

  

Etap 7: Faza aktywna 2  

Produkt: Silicium Extracts  
Ekstrakt krzemowy na kontur twarzy i szyji. Bogaty w kofeinę i morski krzem, ten "preparat - gwiazda" jest liftingującym sekretem pielęgnacji, która 

modeluje rysy twarzy i szyję. Składniki aktywne: morski krzem, kofeina, Matrixyl nowej generacji ( peptyd stymulujący produkcję kolagenu i kwasu 

hialuronowego). 

 

  

Etap 8: Maseczka 1  

Produkt: Hyaluronic Collagen Mask  
Maska z kwasem hialuronowym. Profesjonalna formuła przynosząca natychmiastowe efekty: działa na całej powierzchni twarzy wygładzając i 

wypełniając widoczne zmarszczki. Składniki aktywne: kwas hialuronowy, ekstrakt z algi Chondrus Crispus, Matrixyl nowej generacji ( peptyd stymulujący 

syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego).  

 

  

Etap 9: 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 10: Maseczka 2  

Produkt: Cryo Modelling Mask  
Liftingująca maska modelująca.  
  

Etap 11: Nałożenie kremu na twarz   

Produkt: Hyaluronic Cream  
Krem z kwasem hialuronowym Krem o właściwosciach silnie regenerujących i widocznym odmładzającym działaniem, niweluje drobne zmarszczki i 

wypełnia głębsze. 
 

Etap 12: Nałożenie kremu na okolice oczu  

Produkt: Silicium Eye Contour Cream  
Intensywny przeciwzmarszczkowo - ujędrniający krem z efektem liftingu. Zapobiega utracie elastyczności, wygładza zmarszczki, zmniejsza obrzęki i 

cienie pod oczami, odżywia i kompleksowo regeneruje skórę. Składniki aktywne: Marine Silicium Complex, czerwone algi, Matrixy l Synthe'6, Actiflow®, 

Micropatch® Caffeine 24 h.  

 

 

Cena zabiegu: 330 zł 
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