
Słodka pomarańcza z czekoladą - pachnący słodyczą i gorącą czekoladą rytuał. Składniki 

aktywne, które wpłyną na odżywienie skóry to witaminy z grupy A, B, E, F, H oraz mikroelementy 

– potas, fosfor, magnez, żelazo, wapń i flawonoidy; masło shea, alantoina oraz kofeina. Dzięki 

nim skóra ulegnie ujędrnieniu i nawilżeniu, pomogą wysmuklić problematyczne partie ciała, a 

wytworzone endorfiny wpłyną na poprawę nastroju.  

 

Palona kawa i słodki migdał - wyszczuplająca terapia kawowa pozostawi ciało z wyrazistym, 

przyjemnym zapachem oraz energią kawy i migdała na cały dzień. Ciało będzie bardziej 

odświeżone i jędrne, a skóra oczyszczona. Najważniejszym składnikiem rytuału jest kofeina 

mająca właściwości silnie pobudzające mikrokrążenie w komórkach, a występujące w ekstrakcie 

kawowym związki, utrudniają gromadzenie się tłuszczu w komórkach. Wyjątkowo delikatny i 

subtelny masaż olejkami tłoczonymi z nasion drzewa migdałowego wywołuje wyjątkowo 

przyjemne doznania. Wysoka zawartość witaminy E sprawia że niweluje on szkodliwy wpływ 

wolnych rodników, usprawnia odnowę komórkową, spowalnia procesy starzenia i przeciwdziała 

powstawaniu zmarszczek.  

 

Orzeźwiająca herbata - zabieg, który łączy leczniczą moc dotyku z niezwykle orzeźwiającym, 

nadającym świeżość i rześkość olejkiem z zielonej herbaty. Jest dobry na letnie upały oraz 

chłodne dni przyprawiające o chandrę. Peeling intensywnie ściera naskórek, olejek nawilża ciało, 

pozostawia skórę odświeżoną i pachnącą, eliminując skutki napięcia, stresu i negatywnych 

emocji oraz dając dużą dawkę energii. Ekstrakt z zielonej herbaty regeneruje, pielęgnuje i 

odżywia oraz działa przeciwzapalnie i odmładzająco. Dodatek oleju ze słodkich migdałów 

przywraca elastyczność i sprężystość skóry. Orzeźwiający zapach zielonej herbaty wpływa na 

lepsze samopoczucie i uczucie odprężenia, napawa optymizmem, pobudza zmysły i dodaje 

energii.  

 

Malinowa rozkosz to relaks dla ciała w postaci peelingu i masażu olejkami z wyciągiem z 

owoców malin. Olejek z malin jest dobry dla skóry suchej ze skłonnością do podrażnień oraz 

skóry dojrzałej. Regeneruje uszkodzenia, nadaje skórze sprężystość, gładkość oraz działa 

przeciwzaskórnikowo, przy jednoczesnym zmniejszeniu utraty wody przez naskórek. Zwiększa 

jednocześnie produkcję kolagenu oraz elastyny wpływając na wygładzenie zmarszczek. Ciepły i 

słodki zapach owoców maliny unoszący się podczas masażu działa odprężająco, przypominając 

zapach wczesnych letnich promieni słonecznych. 


