VEIDO PROCEDŪROS
Veido masažai

Trukmė

Kaina €

30 min.

28 €

60 min.

40 €

60 min.

50 €

Klasikinis veido masažas
Efektyvus veido masažas, gerinantis kraujotaką ir limfotaką, didinantis raumenų tonusą,
lyginantis raukšleles, mažinantis įtampą, nuovargį, galvos skausmus, gerinantis
bendrąją emocinę ir fizinę savijautą. Masažas padeda atkurti odos elastingumą ir
stangrumą, grąžinti jai sveiką išvaizdą. Procedūra yra puiki veido odos problemų
šalinimo ir profilaktikos priemonė.

Veido chiromasažas
Chiromasažas – tai įvairių efektyvių europietiškų ir rytietiškų masažo sistemų,
amerikietiškos chiropraktikos ir kineziologijos sintezė. Raumenų sąstingis, suglebimas,
patinimai, pabrinkimai, kraujotakos sutrikimai, raukšlės – tai problemos, kurias įveikia
šis masažas. Masažo metu taip pat jaučiamas ir didžiulis kūno atpalaidavimas.

Veido Kobido masažas
Stebuklingas užburiantis rankų šokis, pasižymintis savo elegantiškumu ir rafinuotumu.
Čia viskas neįprasta: greitais, lengvais, ritmiškais judesiais stimuliuojama nervų sistema,
aktyvinamos kraujo ir limfotakos sistemos, atpalaiduojami raumenys. Galima Jus
pakviesti svaiginančiam šokiui?
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Veido terapijos

Trukmė

Kaina €

45 min.

30 €

45 min.

30 €

45 min.

30 €

*Dovana – purvo aplikacija nugarai

Jauninanti veido procedūra su gyvatės nuodais „Trypeptyd Viper“
Skirta išsausėjusiai, šiurkščiai, suglebusiai ir neelastingai veido odai, mažina matomas
raukšleles ir stabdo naujų atsiradimą. Ši procedūra maitina ir regeneruoja, stangrina
veido bei dekoltė odą, lygina ir minkština, gražina veido ovalą, stimuliuoja kolageno bei
elastino gamybą.

Veido procedūra odai su išsiplėtusiais kapiliarais
Skirta odai, kurią reikia nuraminti, sumažinti raudonį, sustiprinti kraujagysles. Odai,
kuri yra jautri, išsiplėtusiais kapiliarais, sausa, plona, linkusi raudonuoti. Procedūra
stiprina ir siaurina kraujagysles, ramina sudirgimus, gerina odos atspalvį, elastingumą.
Ramina paraudimus, stiprina odos apsaugos funkcijas.

Veido procedūra probleminei veido odai
Skirta spuoguotai ir probleminei veido odai, kurią reikia skubiai subalansuoti bei
suteikti matinį efektą. Tinka mišriai, riebiai veido odai. Valo odą ir normalizuoja
riebalinių liaukų darbą, veikia antibakteriškai ir antiseptiškai. Naikina inkštirus ir
sutraukia išsiplėtusias poras, neleidžia odai blizgėti. Ramina uždegimus ir sudirgimus,
drėkina ir maitina odą.

40 min. 35 €

Trumpoji veido procedūra *
Procedūra veidui Jums bus parinkta pagal poreikį/problemą, kiekvieną procedūrą
sudaro odos valymas, odos tonizavimas, veido šveitimas, veido masažas bei kaukė veidui.
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Veido procedūra odai su išsiplėtusiais kapiliarais
Skirta odai, kurią reikia nuraminti, sumažinti raudonį, sustiprinti kraujagysles. Odai,
kuri yra jautri, išsiplėtusiais kapiliarais, sausa, plona, linkusi raudonuoti. Procedūra
stiprina ir siaurina kraujagysles, ramina sudirgimus, gerina odos atspalvį, elastingumą.
Ramina paraudimus, stiprina odos apsaugos funkcijas.

45 min.

30 €

75 min.

48 €

90 min.

48 €

90 min.

48 €

Valomoji veido terapija „Sveika oda“ *
Pašalina negyvas odos ląsteles, nešvarumus, papildo odą deguonimi, atgaivina,
reguliuoja riebalinių liaukų veiklą ir suteikia švaros pojūtį. Dvi veido kaukės, trys
masažai (nugaros, veido ir rankų), bei unikali šylanti nugaros kaukė privers Jūsų odą
švytėti. Rekomenduojama visų tipų odai. Šilto purvo kaukė nugarai bei nugaros ir rankų
masažas valomąją veido terapiją paverčia išskirtine.

SPA terapija veidui „Nefertitės veidas“
Modeliuojamasis veido ir kaklo masažas – tobulam Jūsų veido grožiui. Giliųjų veido
raumenų masažas daro stiprų tonizuojamąjį ir stangrinamąjį poveikį suglebusiai paakių
ir veido odai, mažina pasmakrėje susikaupusius riebalus. Procedūros pabaigoje
uždedama veido kaukė, mažinanti raukšles ir jų atsiradimą.

SPA terapija veidui „Kerintis žvilgsnis“
Subtilus ir itin kruopštus apatinio ir viršutinio vokų masažas sumažina pabrinkimus,
veiksmingai gerina limfos tekėjimą, stangrina ir išlygina raukšleles aplink akis. Masažas
tinka ir ypač jautrioms akims. Akivaizdus rezultatas matomas jau po pirmojo seanso.
Masažo specialisto rankos – vietoje grožio injekcijos!
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Veido procedūra „Antroji jaunystė“ *
Išskirtinė, prabangi, priešraukšlinė veido procedūra. Biotechnologijų būdu sukurti
produktai ir ypatingas osteopatinis veido masažas su specialiais aksesuarais mažina
raukšlių gylį, drėkina, maitina ir stangrina veido, kaklo ir dekoltė odą. Šilta vaškinė veido
kaukė ypač stangrina odą ir efektingai lygina raukšles. Nugaros ir rankų masažai
atpalaiduoja visos procedūros metu, šylanti natūralių dumblių kaukė nugarai
detoksikuoja organizmą ir papildo jį mikroelementais bei mineralais.
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90 min.

65 €

