
JANTAR SPA POLECA

ALGOLOGIE CHRONO DETOX                  

Zabieg remineralizująco-dotleniający przeznaczony dla cer zmęczonych, 
zanieczyszczonych i zestresowanych. Może być traktowany jako pojedynczy zabieg 
pielęgnacyjny dla cery mieszanej i tłustej lub jako wstęp do serii zabiegów 
ALGOLOGIE uzupełnianych następnie zabiegami dostosowanymi do rodzaju cery. 
Stanowi dla skóry zastrzyk energii i blasku. Pozostawia ją oczyszczoną, 
odtoksycznioną, rozjaśnioną i w pełni nawilżoną.

 60 min.   150 PLN

ALGOLOGIE EXTREME SOFTNESS                   

Zabieg przeznaczony dla cery wrażliwej, wymagającej ochrony. Preparaty 
zabiegowe zmniejszają nadmierną reaktywność skóry, przywracają zachwianą 
barierę hydrolipidową naskórka oraz ochraniają ją przed wpływem czynników 
zewnętrznych. Po zabiegu skóra jest nawilżona i zabezpieczona przed czynnikami 
drażniącymi.

 60 min.   160 PLN



HOLISTYCZNY RYTUAŁ
BURSZTYNOWO-BOROWINOWY POŁĄCZONY Z MASAŻEM TWARZY               

Połączenie dobroczynnego działania bursztynu i borowiny w kompleksowej 
pielęgnacji twarzy i ciała. Zabieg łączący terapeutyczne oraz kosmetyczne działanie 
borowiny i ziół o wyjątkowych właściwościach regenerujących i ujędrniających. 
Wykorzystuje zsynchronizowane działanie kwasów humusowych zawartych 
w borowinie, związków mineralnych występujących w naturalnych glinkach 
oraz lecznicze działanie rozmarynu. Zabieg intensywnie nawilża i odżywia cerę 
oraz uelastycznia i detoksykuje skórę ciała. 
Przebieg rytuału: 
    peeling borowinowy poprawia pracę naczyń włosowatych przygotowując skórę
    do wchłonięcia cennych składników odżywczych
    okład z ciepłej maski borowinowej detoksykuje skórę, wspomagając eliminację
    cellulitu i tkanki tłuszczowej 
    masaż twarzy wykonany przy użyciu maski bursztynowej rewitalizuje komórki 
    działając ujędrniająco i  liftingująco na cerę
    wykonany na zakończenie zabiegu masaż olejem rozmarynowym ze stymulacją
    bursztynami punktów energetycznych - jonizuje ujemnie i regeneruje ciało, umysł 
    i ducha, redukując całodzienne zmęczenie i stres.

 90 min.   240 PLN

ALGOLOGIE VITAL ANTI AGING                  

Zabieg przeznaczony dla cer dojrzałych, zmęczonych, tracących jędrność. 
Wyciągi z alg i roślin przybrzeżnych najpierw remineralizują skórę, a następnie ją 
regenerują, odbudowują i wypełniają nierówności. Po zabiegu następuje 
wygładzenie konturu twarzy, poprawa jędrności i elastyczności skóry, która wygląda 
naturalnie młodziej.

 60 min.   220 PLN

ALGOLOGIE LIFT & LUMIERE                

Zabieg przeznaczony dla osób po 40 roku życia o cerach szarych, z zaburzoną 
pigmentacją, z objawami utraty jędrności i elastyczności. Podczas zabiegu 
aplikowane są składniki ujędrniające, liftingujące i zmniejszające przebarwienia. 
Po zabiegu skóra jest widocznie rozświetlona o wyrównanym kolorycie, napięta 
i wypełniona.

 60 min.   220 PLN


