
BEAUTY MENÜ
“mert a szépség, több mint pillanatnyi varázslat”

Frissítő arckezelés 30’             7.000 Ft
A kezelés visszaállítja a bőr eredeti ragyogását, javítja tónusát, rugalmasságát. A különleges masszázskrém kókusz és 
jojoba olajat is tartalmaz, melyektől a kezelt terület selymes tapintású lesz, a ráncok feltöltődnek.

Anti-aging arckezelés 60’          14.800 Ft
Öregedésgátló, bőrregeneráló arckezelés, mely segít megelőzni a ráncok kialakulását, és csökkenti a már meglévő 
ráncok mélységét, lassítja a bőr öregedési folyamatait. Hatására a kezelt terület újra feszes és élettel teli lesz.

Holt-tengeri arckezelés 60’          12.800 Ft
Egyedülálló szépségprogram holt-tengeri ásványokkal. Hatására javul a bőrfunkció, segíti a sejtek megújulását, 
valamint visszaállítja a bőr optimális hidratált állapotát, üdévé, fiatalossá varázsolja az arcot. Különösen azoknak 
ajánljuk, akiknek a bőre hajlamos a kiszáradásra.

Mélyhidratáló arckezelés 90’          17.800 Ft
A kezelés a mélyebb rétegeiben is feltölti, regenerálja a bőrt. Az elhalt hámsejtek eltávolításával és a pórusok 
tisztításával a kezelt terület újult erővel lélegzik. A felhasznált holt-tengeri hatóanyagokban dús kozmetikum hosszú 
időre visszaadja a bőr komfortérzetét, puhaságát, fiatalosságát.

Ahava Arckezelés férfiaknak 60’          12.800 Ft
Az egy órás tisztító, hidratáló arckezelés során a ginkó- ginzeng és gyömbér kivonattal dúsított exkluzív, 
hatóanyagokat alkalmazunk. A férfiak bőrére kifejlesztett tápláló, hidratáló és regeneráló termékek garantálják a bőr 
frissességét és ápolt megjelenését. A kezelés hatására a borotválkozás okozta irritációs tünetek is csökkennek. 

AHAVA KOZMETIKAI ARCKEZELÉSEK 
Az AHAVA átfogó arcápolási kollekciója a Holt-tenger bőrszépítő ásványaival tölti fel a bőrt. A termékcsalád 
minden bőrápolási lépésről gondoskodik, a tisztítástól és mélytisztítástól kezdve, a bőr természetes vízháztartásának 
helyreállításán át egészen a táplálásig és az öregedéskontrollig.



BEAUTY MENÜ
“mert a szépség, több mint pillanatnyi varázslat”

Kezeléseink hidratálják, táplálják, és regenerálják bőrét, és fontos tápanyagokkal látják el, miközben selymesen 
puhává, és bársonyossá varázsolják azt. Jöjjön el hozzánk, és kényeztesse magát különleges hatóanyagokat, és érzéki 
esszenciákat tartalmazó profi készítményekkel.

KURLAND KOZMETIKAI ARCKEZELÉSEK 

Szőlőtörkölyös gyümölcssavas arckezelés érett, dehidratált bőrre 25’       7.800 Ft
A Kurland® Szőlőtörköly kezelés egy nagyon hatékony halványító, keringés serkentő, gyengéden hámlasztó 
gyümölcssav kezelés. Megújítja a bőr feszességért felelős kollagén és az elasztin rostokat, antioxidánsokban gazdag, 
így segít megelőzni a szabadgyökök okozta sejtkárosodást. Az eredmény egy feszes, rugalmas, mélyen hidratált bőr.

Alpesi szépségmaszk 25’           7.800 Ft
Ez a szépség maszk minden bőrtípus, és minden korosztály számára kiváló! Már egy kezelés is rendkívül látván-
yos. Gyengéden, de mélyen hámlasztja a bőrt, használata után a ráncos, és száraz bőr újra egészséges, üde rózsás 
lesz tőle, mivel a bőrnek nedvességet ad, és a bőrt megújítja. A maszk fehér kaolin agyaggal, kovasavval, ananász 
enzimekkel, és értékes, illatos alpesi gyógynövények és hidratáló olajok keverékével harmonizálja, nyugtatja, és 
megszépíti a fáradt, fakó, és gyulladt bőrt.

Kecsketejes hidratáló arckezelés, kézmasszázzsal 50’        14.800 Ft
Kleopátra királynő legendás volt szépségéről, és előszeretettel használta bőrápolásra a kecsketejet, tudván, hogy 
a  bőrt bársonyossá teszi, fokozza a jó közérzetet, és gyógyhatással rendelkezik. Az alpesi kecsketejből készült Kur-
land® Kecskevaj krémek A, B, C, D-vitaminban és Q10 ko-enzimben gazdagok, így azonnal hidratálják, regenerálják, 
és védik a bőrt, az öregedés, és a környezet nemkívánatos hatásaival szemben! Rendszeres használatuk láthatóan 
erősíti, rugalmasítja,  hosszantartóan hidratálja, és nyugtatja a száraz bőrt! 
 
Exkluzív Classic anti-aging arckezelés, masszázzsal 60’       16.900 Ft
Ez a kezelés tökéletes arcápolás a problémás, zsír-és vízhiányos bőrű vendégeknek! A Classic innovatív arcápoló ter-
mékek a száraz, érzékeny arcbőr ápolását biztosítják. Míg a Classic Cleansing Milk napraforgó olajjal és palmitinsavval 
gyengéden eltávolítja a krém ill. smink maradványokat, a Classic Tonic növényi kivonatokkal tisztít és frissít. A finom 
szemcsés Classic Soft Peeling megelőzi az irritációs bőrproblémákat Q10 komplex-szel ellátva, alkalmas a gyors, és 
mély tisztításra, és bőrmegújításra. A Classic Cream Mask és a Day&Night Cream shea-vajjal, olíva olajjal, allantoinnal 
és panthenollal nyugtatja, hidratálja, védi, regenerálja, és táplálja a bőrt.

Arc-dekoltázs aromamasszázs (választhatóan rózsa v. levendula illóolajjal) 20’    6.900 Ft
Az arcmasszázs jót tesz a bőrnek, mert serkenti a vérkeringést, és rendszeres alkalmazása csökkenti a ráncok 
képződését is. A masszázshoz értékes, lágy shea-vaj alapú krémet használunk, melyhez az Önnek tetsző illataromát 
csepegtetjük. Az érintés, a masszázs, és a közérzet összefüggése az aromaterápia egyik legfőbb vezérelve. A holiszti-
kus masszázs során nem csak kényeztetjük, de valóban gondoskodunk bőrének szépségéről is!


