KŪNO ĮVYNIOJIMAI
Kūno įvyniojimai – ideali procedūra odai gražinti,
puoselėti, drėkinti ir maitinti, stangrinti, mažinti kūno
apimtis.
trukmė
min.

kaina
€

Sapropelio terapija (įvyniojimas) - sapropelis

30

25

Kanapių terapija (įvyniojimas) – stabdo

30

25

Šokolado terapija (įvyniojimas) – natūralūs
antioksidantai šokolade didina bendrą
organizmo atsparumą, skatina odos ląstelių
regeneraciją, pamaitina, suminkština odą, dėl
ko itin tinka išsausėjusiai, tonuso netekusiai
odai. Kakavos sviestas taip pat didina odos
elastingumą, mažina raukšleles ir intensyviai
saugo odą nuo neigiamo išorės poveikio.
Pojūčiai: gyvenimo džiaugsmas, tonizavimas,
laimė.
Rezultatas: lygi, švelni ir skaisti oda.
Aromaterapijos asociacijos: energija, gera
nuotaika.

30

25

(kitaip dar – durpinis purvas arba gydomasis
purvas) yra unikali terapijos priemonė.
Sapropelyje gausu organinių, biologiškai
aktyvių medžiagų ir mikroelementų. Sapropelis
ne tik teigiamai veikia visus audinius bei
organus, gerina kraujotaką, bei ir apsaugo
odą nuo išsausėjimo ir priešlaikinio senėjimo,
drėkina ją.
priešlaikinį odos senėjimą, apsaugo nuo
strijų susidarymo, atstato odos elastingumą,
intensyviai drėkina, stiprina odos imunitetą.
Pojūčiai: šiluma, gamtos prisilietimas.
Rezultatas: intensyviai sudrėkinta oda.
Aromaterapijos asociacijos: puikus
antidepresantas, streso ir vienišumo
jausmo sumažėjimas, gyvenimo džiaugsmo
padidėjimas.

KŪNO ĮVYNIOJIMAI
trukmė
min.

kaina
€

Žolelių terapija (įvyniojimas) – valo ir
giliai detoksikuoja, prisotindamas odą
maistinėmis medžiagomis ir vitaminais,
suteikia papildomą drėkinamąjį bei
dezodoruojantį efektą.
Pojūčiai: vasaros atostogos.
Rezultatas: spindinti, sudrėkinta,
jaunatviška oda.
Aromaterapijos asociacijos: gaiva, šviežiai
nupjauta žolė.

30

25

Spanguolių terapija (įvyniojimas)
– antioksidantų šaltinis odai, kuris
intensyviai jaunina ir regeneruoja odą
suteikdamas itin sveikos ir skaisčios odos
atspalvį. Spanguolėse esančios vaisių
rūgštys didina kolageno sintezę, odos
ląsteles praturtina deguonimi.
Pojūčiai: gyvenimo džiaugsmas,
tonizavimas.
Rezultatas: lygi, švelni, švytinti ir skaisti
oda.
Aromaterapijos asociacijos: energija,
gera nuotaika.

30

25

Raudonojo vyno terapija (įvyniojimas)
– ypatingai stiprus polifenolių, vitaminų
ir antioksidantų šaltinis odai, suteikia
odai švytėjimo, gyvybingumo, prisotina
ilgalaike drėgme.
Pojūčiai: atsinaujinimas, energija,
padidėjęs libido.
Rezultatas: tonusą įgavusi švelni, lygi ir
gaivi oda, priešlaikinio odos senėjimo
profilaktika.
Aromaterapijos asociacijos: subtili
elegancija.

30

25

KŪNO ĮVYNIOJIMAI
trukmė
min.

kaina
€

Mėtų terapija ( įvyniojimas) – skatina
odos atsinaujinimo procesą, gerina odos
elastingumą, aktyviai tonizuoja, prisotina
kūną gaiva ir drėgme.
Pojūčiai: pusiausvyra, energija,
atsipalaidavimas.
Rezultatas: spindinti, gaivi, sudrėkinta ir
atšviežinta oda.
Aromaterapijos asociacijos: vasara,
šiluma, energija, šviežumas.

30

25

Pienių terapija (įvyniojimas) – prisotina
odą karotinais – jaunystės eliksyru,
kurio pagrindą sudaro koenzimas Q10,
vitaminai, mineralinės medžiagos ir
nepakeičiamos nesočiosios riebalų
rūgštys, išsaugančios optimalų odos
drėgmės lygį ir maistinių medžiagų
balansą.
Pojūčiai: energija, saulė, švelnumas,
gyvenimo džiaugsmas.
Rezultatas: saulės energijos prisotinta
oda.
Aromaterapijos asociacijos: saulės
ir pievos prisilietimas.

30

25

VISAS PROCEDŪRAS REKOMENDUOJAME
UŽSISAKYTI IŠ ANKSTO

+370 319 62030

info@royal-spa.lt

Atsisakius procedūros likus mažiau nei 3 val. iki paskirto laiko,
Jūs įsipareigojate sumokėti visą paslaugos kainą.
Royal SPA Residence pasilieka teisę keisti kainas ir sąlygas.

www.royal-spa.lt

