PIELĘGNACJA TWARZY
HIT
Peeling kawitacyjny z maską algową 80 zł/zabieg, teraz 59 zł
Na życzenie klientek kontynuujemy Masaż twarzy olejem z zielonego awokado – zimnotłoczony z maską z alg,
czas 45 min., jeden zabieg tylko 59 zł
Działanie olejku: nawilżające, regenerujące, antyoksydacyjne, bogaty w witaminy A, C, D,
Mikrodermabrazja diamentowa z maską algową, jeden zabieg 110 zł, teraz 90 zł
Mikrodermabrazja korundowa z maską algową, jeden zabieg 130 zł, teraz 110 zł
Zabieg Nantes (twarz, szyja, dekolt) jeden zabieg 179 zł, teraz 150 zł, seria 3 zabiegów teraz 400 zł
Mezoporacja Acthyderm:
1. Zabieg przeciwzmarszczkowy i modelujący mięśnie twarzy (twarz, szyja) 260 zł/zabieg, teraz 220 zł, w serii
zabiegów 600 zł
2. Zabieg uszczelniający naczynia krwionośne (twarz, szyja) 230 zł, teraz 190 zł, w serii 3 zabiegów 510 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA
Polecamy!
Zabieg na ciało z leczniczą pastą borowinową - czas 15 - 30 min. 1 partia ciała 25 zł, 3 partie 65 zł
Pasta borowinowa lecznicza stosowana w zabiegach antycellulitowych oraz łagodzi dolegliwości bólowe związane
ze stanem zapalnym poprzez zastosowanie ciepłych okładów z użyciem preparatu.
Wskazania:
Pomocniczo w dolegliwościach związanych z procesami zapalnymi stawów oraz stanach bólowych po stłuczeniach,
przy nieżycie żołądka, przy urazach narządu ruchu i przy chorobach zwyrodnieniowych.
Masaż i dotyk świetnie redukuje stres, zmęczenie po pracy, pomaga uwolnić się od problemów. Wpływ masażu na
ciało poprawi elastyczność mięśni i ich kondycję, a skóra stanie się nawilżona oraz gładka. Systematyczne
korzystanie z zabiegów zapobiega napięciom bólowym, występującym przykurczom czy ograniczeniem ruchomości
w stawach.
SERIA TRZECH masaży pleców – 150 zł; czas trwania zabiegu: 30 min.
Peeling ciała + aplikacja balsamu nawilżającego - czas trwania zabiegu: 45 min.
- jeden zabieg 80 zł, seria 3 zabiegów 210 zł

Oferta specjalna:
Głęboko relaksacyjny masaż ciała na bazie masła kokosowego + masaż skóry głowy, 70 min. - 140 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Manicure OPI GEL BREAK odżywczo- naprawczy do paznokci zniszczonych jeden zabieg 50 zł, teraz 40 zł.

____________________________________________________
*Promocje i rabaty nie łączą się
Oferta ważna od 15.01.2018 do 31.03.2018
uL. Sosnowa 2, Czerwonak, tel. (61) 81 20 761, 784 53 63 73, www.aloespa.pl
czynne: poniedziałek i piątek godz: 12.00-21.00, sobota 9.00-16.00, wtorek, środa, czwartek godz: 10.00-21.00

