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Profesjonalne gabinety kosmetyczne w Górskim Spa 
zostały stworzone z myślą o wymagających Gościach, 
dla których ważne jest poczucie komfortu, piękna, 
bezpieczeństwa i higieny. Nasze Spa powstało z pasji, 
jaką jest kosmetologia w komfortowym, sprzyjającym 
relaksowi miejscu. 

W gabinetach panuje przyjazna, intymna atmosfera 
otoczenie jest kameralne. Ponadto oddajemy Państwa 
w ręce wykwalifikowanej kadry terapeutów. Przykładają 
oni dużą wagę do edukacji, która jest gwarantem 
najwyższej jakości usług. 

Zabiegi SPA wykonujemy używając profesjonalnych, 
sprawdzonych oraz skutecznych w działaniu 
kosmetyków francuskiej marki Purlés, amerykańskiej 
marki Dermalogica oraz włoskiej marki Bioline.  
Firma Purlés stawia na połączenie sił natury i tradycji 
pielęgnacyjnych z różnych zakątków świata oraz 
innowacyjnej myśli biotechnologicznej.  

Dermalogica oferuje zindywidualizowane terapie 
różnych problemów skóry, o szerokim spektrum 
działania składników aktywnych, dzięki czemu 
zapewnia spektakularne efekty.  

Bioline natomiast to gwarancja doskonałego działania 
innowacyjnych polimerów wypełniających oraz 
nowoczesnych struktur nanocząsteczek.



  Kładziemy szczególny nacisk na indywidualny dobór 
zabiegów oraz nieschematyczne podejście do potrzeb 
skóry naszych Gości. Nawet w doborze muzyki 
towarzyszącej w czasie Ceremonii. Wykonujemy 
profesjonalną analizę kondycji skóry metodą 
FaceMapping®. Konsultacja z terapeutą ujawnia 
ewentualne przeciwwskazania do przeprowadzenia 
niektórych zabiegów. Daje także pojęcie o sposobie 
codziennej pielęgnacji oraz doborze odpowiednich 
produktów. 

Oferujemy Ceremonie pielęgnacyjne dla każdego rodzaju 
skóry twarzy i ciała: nawilżające, odżywcze, regenerujące, 
antycellulitowe, ujędrniające, modelujące, z wykorzystaniem 
składników aktywnych, takich jak peptydy, witaminy, 
koenzym QlO, komórki macierzyste, kawior, sterole roślinne, 
kolagen, kwas hialuronowy, wiele aktywnych składników 
pochodzenia roślinnego, do których zaliczamy między 
innymi Kompleks Roślin Alpejskich oraz szereg rodzai 
kwasów chemicznych o stężeniach medycznych. 

Dbamy o skóry z problemami dermatologicznymi takimi jak 
trądzik pospolity, różowaty, atopowe zapalenie skóry czy 
przebarwienia. Obecność na rynku marki Purles, 
Dermalogica oraz Bioline poparta jest długoletnim 
doświadczeniem naukowców, skrupulatną kontrolą jakości 
oraz niezależnymi testami dermatologicznymi. 

Moim celem jest Państwa sukces, dlatego zadowolenie 
Gości oraz troska o ich bezpieczeństwo, stanowią dla 
mnie wartość nadrzędną.  

Małgorzata Babik  
Ekspert Dermalogica®
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Ceremonia do Skóry Naczyniowej Wrażliwej 
Wyciszająca, kojąca Ceremonia otaczająca troskliwym dotykiem skórę wrażliwą i naczyniową. 
Bogactwo witaminy C wzmacnia ścianę naczyń krwionośnych oraz system immunologiczny 
skóry. Zwalcza wolne rodniki, pomaga zachować młody wygląd oraz jędrną skórę. 

Wysoko skoncentrowane formuły aktywne oparte na ekstraktach z czarnej porzeczki lub 
borówki redukują podrażnienie, zapewniają natychmiastową poprawę, doskonale nawilżają, 
odżywiają i uspakajają skórę przy jednoczesnym obkurczeniu kapilarów. W trakcie Ceremonii 
w powietrzu unosi się słodko owocowa nuta leśnych skarbów, relaksująca ciało.  
Atmosferę ukojenia przynosi firmowy masaż twarzy, który odpręża zmysły i idealnie koi 
wrażliwą skóry. 

Ceremonia Drenażu Limfatycznego 
Rytuał przeprowadza się wzdłuż naczyń limfatycznych albo w kierunku najbliższych węzłów 
chłonnych. To jedno z działań fizjoterapeutycznych wskazanych w leczeniu obrzęku 
limfatycznego różnego pochodzenia, na przykład wokół oczu. Jego zadaniem jest 
usprawnienie krążenia limfy i przetoczenia jej w kierunku zdrowych tkanek. W ten sposób 
usuwa się obrzęki zastoinowe, zapalne, oraz chłonne. Idealny po nieprzespanej nocy lub dla 
osób, u których występują sińce pod oczami oraz problemy z zatrzymaniem limfy między 
dolną a górną powieką. 

Ceremonia Kwasowa 
Intensywna terapia złuszczająca projektowana indywidualnie pod kątem wymagań skóry 
każdego klienta. Zabiegi o działaniu silnie stymulującym, zwiększają napięcie tkankowe, 
rozświetlają oraz wygładzają skórę. Dodatkowo pobudzają produkcję kolagenu i elastyny 
odwracając skutki przedwczesnego starzenia się skóry. Bogactwo ekstraktów roślinnych, 
peptydów, substancji aktywnych, steroli roślinnych i witamin zapewniają skórze optymalne 
oczyszczenie, wygładzenie, rozświetlenie i regenerację. 

Daily Superfoliant 
Wysoce aktywny puder złuszczający, który chroni skórę przed starzeniem wywołanym 
zanieczyszczeniami powietrza. Alfa-hydroksykwasy (papaina, lipaza, subtylizyna) 
rozpuszczają białka w skórze, głęboko oczyszczając oraz przyśpieszając proces odnowy. 
Aktywny węgiel Binchotan przyciąga oraz łączy się z dodatnio naładowanymi toksynami, 
wspomagając usuwanie osiadających się na skórze zanieczyszczeń oraz stymulując proces 
odnowy komórkowej. Niacynamid o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwutleniających 
pomaga zapobiegać oznakom starzenia się skóry. Kompleks antyadherencyjny (czerwone 



algi, ekstrakt z owoców Tara) pomaga zachować naturalną barierę ochronną skóry, pełniąc 
nieokluzyjną siatkę cząsteczkową, która hamuje penetrację i przyczepność substancji 
zanieczyszczających środowisko. Zabieg polecany dla skór zanieczyszczonych. 

Daily Microfoliant 
Delikatny puder złuszczający przeznaczony do każdego rodzaju skóry. Unikalny 
enzymatyczny puder ryżowy uaktywnia się w kontakcie z wodą, wyzwalając działanie 
papainy, kwasu salicylowego i enzymów ryżu, które wygładzają skórę i wzmacniają odnowę 
komórkową, pozostawiając skórę wyraźnie gładszą i bardziej miękką. Aktywny kompleks 
rozjaśniający Skin Brightening Complex TM, wyrównuje koloryt skóry i rozjaśnia 
przebarwienia. Łagodząca zielona herbata, Ginkgo i koloidalna mączka owsiana łagodzą 
stany zapalne, sprawiając, że skóra jest niezwykle czysta i odświeżona. Ceremonia idealna 
dla skór wrażliwych, kobiet w ciąży lub w okresie karmienia. 
  
Daily Resurfacer 
Ekskluzywny produkt o potrójnym działaniu. Kwasy owocowe delikatnie rozpuszczają martwy 
naskórek i stymulują odnowę komórkową, poprawiając teksturę skóry. Ekstrakt z mandarynki 
Satsuma pomaga kontrolować produkcję melaniny, naturalnie rozświetla i poprawia koloryt 
skóry. Ekstrakt z herbaty Rooibos połączony z ekstraktem z zielonej herbaty ma intensywne 
działanie przeciwutleniające i łagodzące. Zabieg daje doskonałe efekty w walce z objawami 
przedwczesnego starzenia skóry. 

Exfoliant Accelerator 35 
Silnie złuszczający preparat zawiera wysokie stężenie kwasu mlekowego, enzymów i 
peptydów. Pomaga stymulować odnowę komórkową oraz wygładza i poprawia teksturę 
skóry. Zawiera wyciąg z kwiatu Chamomilla Recutita i ekstrakt z liści oliwnych. Ekstrakt 
owoców papai i z kory wierzby pobudza odnowę i rozświetla skórę. Ceremonia idealna do 
skóry o nierównym kolorycie i odwodnieniu. 

Skin Exfoliant System 
To dwuczęściowy system złuszczający oparty na części enzymatycznej i kwasach 
hydroksylowych. Baza enzymatyczna sproszkowana enzymem z bromelainy i papainą trawi 
martwe komórki naskórka, pozostawiając gładką i wyrafinowaną powierzchnię skóry łączy się 
z aktywatorem kwasowym (kwas salicylowy i mlekowy). Siarka delikatnie, ale dokładnie 
oddziela martwe komórki i białko z powierzchni skóry. Zabieg doskonały do skóry z 
wypryskami i nadmierną produkcją sebum.  



Pro Power Peel 
UltraBright peel składa się z 30% kwasu 
mlekowego połączonego z kwasem 
fitynowym, sokiem winogronowym i 
ekstraktami z łuseczek mandarynki. Kwas 
mlekowy jest jednym z najbardziej 
skutecznych i najmniej drażniących 
kwasów alfa-hydroksylowych. Jest także 
humektantem, który poprawia działanie 
bariery. Ta mieszanka antyoksydantów 
pomaga w zwiększeniu obrotu komórek, 
rozjaśnia i nawilża skórę.  

Rozjaśnia poszarzałą skórę. 
Zmniejsza drobne zmarszczki. 

Nawilża skórę suchą i pozbawioną blasku. 

PowerClear Peel składa się z 10% 
kwasu migdałowego 2% kwasu 
salicylowego i 15% kwasu jabłkowego.Ta 
mieszanka kwasów atakuje 
niedoskonałości, zabija bakterie 
trądzikowe, zmniejsza ilość sebum i 
minimalizuje przebarwienia pozapalne.  

Zapobiega stanom zapalnym widocznie redukuje pozapalne hiperpignentacje i blizny 
zmniejsza nadmierną produkcję łoju i oczyszcza zablokowane ujścia gruczołów łojowych. 

AdvancedRenewal Peel składa się z 30% kwasu glikolowego zmieszanego z kwasem 
fitynowym i ekstraktem z kwiatu opuncji. Kwas glikolowy przenika szybko i łatwo w głąb 
skóry, zwiększając obroty komórek i poprawiając przejrzystość i jasność skóry.  

Redukuje hiperpigmentacje. 
Zmniejsza drobne zmarszczki. 

Wyrównuje koloryt skóry. 
  



Multivitamin Power Exfoliant (30%) 
Złuszczająca moc multiwitaminy. W prostej, jednostopniowej aplikacji, ta maksymalna siła, 
nieabrazyjna formuła skutecznie odświeża wyglądającą nową warstwę skóry. Rewolucyjny 
zabieg złuszczający dla suchej, zniszczonej ekologicznie skóry, która wykazuje oznaki 
przedwczesnego starzenia się. Wzbogacony o odżywczą mieszankę witamin 
antyoksydacyjnych, kojących ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych. Pomaga 
wyrównać koloryt skóry i zwalczać przebarwienia. 
Wspaniały produkt dla starzejącej się, uszkodzonej słońcem skóry Zawiera  kwas salicylowy i 
witaminy A, C i E.  

Multivitamin Termofoliant 
Złuszczający naskórek skóry peeling napełnia skórę środkami przeciwdziałającymi starzeniu. 
Ten silny środek do polerowania skóry łączy fizyczne i chemiczne substancje złuszczające w 
celu poprawy tekstury skóry i zwiększenia przenikania witamin zwalczających oznaki 
starzenia się skóry. Odświeżające mikrogranule delikatnie wygładzają zmatowiałe komórki 
skóry, odsłaniając natychmiast gładszą i świeższą skórę. Unikalna technologia termiczna 
aktywuje się po zetknięciu z wodą, aby pobudzić przenikanie kwasu salicylowego i retinolu 
złuszczającego skórę, a ekstrakt z opuncji przyspiesza naturalny proces złuszczania skóry. 
Biała herbata hamuje powstawanie MMP, a lukrecja i witamina C i E rozjaśniają koloryt skóry, 



zapewniają ochronę antyoksydacyjną przed szkodliwym działaniem wolnych rodników 
(reaktywne formy tlenu) i pomagają w promowaniu jędrności skóry.  
Bio Surface Peel 
Poczuj moc BioSurface Peel, nowego, potężnego systemu odnowy skóry od specjalistów ds. 
Zdrowia skóry w Dermalogica i The International Dermal Institute. Pomaga zmniejszyć trądzik, 
pigmentację i oznaki przedwczesnego starzenia się, ujawniając gładszą, jaśniejszą i bardziej 
miękką skórę. 

Peelingi chemiczne są dziś jedną z najbardziej popularnych profesjonalnych usług 
pielęgnacyjnych, ponieważ mogą poprawić jakość, teksturę i kolor skóry. Ale mogą również 
wywoływać poważne skutki uboczne, takie jak stany zapalne, przebarwienia i blizny na kilka 
miesięcy. Dzięki BioSurface Peel możesz uzyskać te same potężne rezultaty bez związanego 
z tym ryzyka i przestojów. W rzeczywistości twoja skóra będzie wyglądać i czuć się zdrowiej 
niż kiedykolwiek. BioSurface Peel jest przeznaczony do pracy z chemią skóry, a nie 
przeciwko niej. Wykonany przez certyfikowanego specjalistę od pielęgnacji skóry, bezpiecznie 
usuwa tępe zewnętrzne warstwy skóry i pomaga skórze pod nią zregenerować się, uzyskując 
gładką, promienną cerę. 

Bio Surface Peel działa na: 
• szorstkość skóry, 
• oznaki fotouszkodzenia, 
• drobne linie i zmarszczki, 
• trądzik i wypryski, 
• przekrwienie skóry, 
• niektóre formy przebarwień i nierównomierny koloryt skóry. 
  



Acid Peels 
Acid Peels to zaawansowane technologicznie peelingi z kwasami owocowymi i beta 
hydroksykwasami przeznaczone do użytku wyłącznie przez lekarzy chirurgii plastycznej i 
medycyny estetycznej, dermatologów oraz specjalistów z dyplomem z dziedziny 
kosmetologii. Gwarantują eksfoliację najwyższej jakości i skuteczności. Stanowią idealne 
rozwiązanie wielu problemów skóry twarzy i ciała. 

Skoncentrowana siła wysokich stężeń, unikalnego składu oraz niskiego pH czyni Acid Peels 
doskonałym narzędziem profesjonalnej pielęgnacji. Zapewniają odnowę i regenerację skóry 
dojrzałej, rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu cery poszarzałej lub z przebarwieniami, oraz 
normalizację, a także zmniejszenie niedoskonałości i blizn na skórze tłustej lub z rozstępami. 
Dostosowane dla każdego typu skóry, w różnym wieku. Szybkie i trwałe rezultaty są 
znakomitą alternatywą dla bolesnych i inwazyjnych zabiegów. 

Kwas Arginina (45%) A-peel 
Peeling A-peel zabieg dedykowany osobom ze skórą, odwodnioną, zmęczoną i wrażliwą. 
Stosować go można również na delikatne okolice oczu i ust. Peeling A-peel to mieszanina 
argininy (20%), kwasu mlekowego (20%) oraz mocznika (5%) które bardzo łagodnie 
złuszczają, zwiększają produkcję białek i kolagenu, poprawiając elastyczność skóry. 

Ze względu na działanie mocno nawilżające i uelastyczniające zabieg ten jest idealny dla osób 
borykających się ze silnym odwodnieniem i wysuszeniem skóry oraz dla cer uczuleniowych i 
wrażliwych. Ceremonia na bazie kwasu A-peel nie powoduje łuszczenia skóry. 

Składniki aktywne: 
Arginina (aminokwas otrzymywany z brązowego cukru) będąca prekursorem tlenku azotu, 
którego synteza ma wpływ na stymulację mikrokrążenia, pobudza system immunologiczny, 
działa przeciwzapalnie i kojąco. Kwas mlekowy oraz mocznik - silnie nawilżają, wygładzają i 
zwiększają poziom ceramidów w  skórze, chroniąc ją przed odwodnieniem. Alantonina i aloes 
przyśpieszają gojenie, regenerację, minimalizują podrażnienia i zaczerwienienia skóry. 

  
Kwas Trójchlorooctowy (T- Peel 15%) 
Peeling chemiczny TCA (kwas trójchlorooctowy) to jeden z najskuteczniejszych zabiegów na 
powierzchniowe defekty skóry. Polecany szczególnie dla skór cienkich i suchych, z 
obniżonym progiem bólu. Stymuluje odnowę komórkową skóry, działa złuszczająco i 
odmładzająco. Regeneruje skórę, poprawia jej grubość, napięcie oraz wygładza nierówności 



naskórka. Stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów. Zmniejsza głębokość 
zmarszczek, wspomaga redukcję niedoskonałości skóry w postaci rozszerzonych porów, 
blizn, przebarwień. Zaletą tego peelingu jest szybkie uzyskanie efektów estetycznych, 
czasem nawet już po pierwszym zabiegu.  

Wskazania do zabiegu:  
Zmarszczki powierzchowne, skóra cienka i sucha, blizny potrądzikowe, trądzik grudkowo-
krostkowy i zaskórnikowy, rogowacenie starcze, plamy soczewicowate, posłoneczne 
uszkodzenia skóry. 

Cel zabiegu:  
Stymulacja odnowy komórkowej, regeneracja, spłycenie zmarszczek i nierówności naskórka, 
zniwelowanie blizn potrądzikowych, redukcja hiperkeratozy oraz nieregularności kolorytu cery. 

Częstotliwość zabiegu:  
Kuracja 5-8 zabiegów. Eksfoliacje początkowe 1-2 warstwy, co 21-30 dni, eksfoliacje 
zaawansowane/intensywne 3 warstwy, co 30-40 dni. Kuracje można powtarzać 2 razy w 
roku (po 3 miesiącach przerwy). 



Kwas Migdałowy (M-Peel 40%) 
M-Peel to aktywny peeling polecany dla każdego typu skóry ze szczególnym uwzględnieniem 
skór wrażliwych, nietolerujących innych kwasów AHA. Idealny do pielęgnacji skóry narażonej 
na fotostarzenie, w przypadku nieregularnych przebarwień i zmian trądzikowych. Regeneruje 
skórę, zwiększając syntezę włókien elastycznych, działa depigmentująco nawet na plamy 
soczewicowate. Struktura budowy kwasu migdałowego jest podobna do antybiotyków 
stosowanych w leczeniu trądziku. 

Natychmiast poprawia stan skóry tłustej i reguluje wydzielanie sebum. Dodatkowo kwas 
azelainowy wspomaga efekt niwelujący przebarwienia, ma silne działanie wobec bakterii 
Propionibacterium acnes, normalizuje i przeciwdziała hyperkeratynizacji. Synergia dwóch 
kwasów zawartych w formule doskonale odpowiada na potrzeby skóry trądzikowej, 
łojotokowej, z rogowaceniem okołomieszkowym lub trądzikiem różowatym. 
 
Wskazania do zabiegu: 
Skóra wrażliwa, fotostarzenie, przebarwienia, ostuda, plamy soczewicowate, przebarwienia 
pozapalne, skóra tłusta, łojotokowa, trądzik zaskórnikowy, trądzik grudkowo-krostkowy, 
trądzik różowaty. 

Cel zabiegu:  
Regeneracja skóry, wygładzenie drobnych zmarszczek. Rozjaśnienie przebarwień i 
ujednolicenie kolorytu cery. Szybka poprawa stanu skóry tłustej, znormalizowanie wydzielania 
sebum, zniwelowanie zaskórników i stanów zapalnych. 

Częstotliwość:  
Kuracja 5-8 zabiegów. Eksfoliacje początkowe 3-5min, co 10-14 dni. Eksfoliacje 
zaawansowane/intensywne 5-7 min, co 21-30 dni. 

Kwas Salicylowy (S-Peel 20%) 
Mieszanka doskonała do pielęgnacji skóry dojrzałej i tłustej. Wskazana na problemy z 
bliznami, a nawet rozstępami. Kwas salicylowy BHA ma działanie przeciwzapalne i 
antyseptyczne, przyspiesza proces gojenia wyprysków i podrażnień. Preparat wykazuje także 
działanie przeciwstarzeniowe i fotoochronne. Zawartość kwasu pirogronowego intensywnie 
stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, nawilża  i zapobiega nadmiernemu rogowaceniu skóry. 
Retinol zapobiega powstawaniu zmarszczek, zmniejszając głębokość tych już istniejących, 
zwiększa elastyczność skóry i minimalizuje istniejące przebarwienia.  



Wskazania do zabiegu: Skóra dojrzała, zmarszczki, blizny, rozstępy, cera tłusta, łojotokowa, 
trądzik grudkowo-krostkowy i zaskórnikowy, rozszerzone pory. 

Cel zabiegu:  
Poprawa gładkości skóry: zmniejszenie głębokości zmarszczek, zwiększenie gęstości cery. 
Zniwelowanie rozszerzonych porów i spłycenie blizn potrądzikowych. Wyrównanie kolorytu 
skóry. 

Częstotliwość:  
Kuracja 5-8 zabiegów na twarz, 8-10 zabiegów na ciało. Eksfoliacje początkowe: 1-2 warstw, 
co 10-14 dni. Eksfoliacje zaawansowane/intensywne: 3 warstwy, co 21-30 dni.  
Kurację można powtarzać 2 razy w roku (po 3 miesiącach przerwy). 

Kwas Ferulowy ( F- Peel 20%) 
F-Peel to doskonały peeling o niezwykłych właściwościach rozjaśniających, odmładzających, 
regenerujących i minimalizujących przebarwienia. Kwas ferulowy redukuje aktywność 
enzymów tyrozynazy, natomiast floretyna - elastazy, przywracając skórze równy koloryt i 
młody, świeży wygląd. Kwas ferulowy działa silnie antyoksydacyjnie, chroniąc DNA komórek i 
neutralizując wolne rodniki. Peeling ma zwiększoną zdolność penetracji naskórka dzięki 
zawartej floretynie. Dodatkowo kwas mlekowy nawilża i stymuluje syntezę ceramidów, 
zapewniając prawidłową ochronę skóry. 
 
Wskazania do zabiegu: 
Skóra z przebarwieniami, o nierównym kolorycie, cera dojrzała, zmarszczki, objawy 
fotostarzenia. 
 
Cel zabiegu: 
Wyrównanie kolorytu skóry, rozjaśnienie przebarwień. Odmłodzenie skóry, spłycenie 
zmarszczek, zwiększenie jędrności cery. 

Częstotliwość:  
Kuracja 5-8 zabiegów. Eksfoliacje początkowe: 1-2 warstw, co 10-14 dni. Eksfoliacje 
zaawansowane/intensywne: 3-4 warstw, co 21-30 dni.  
Kurację można powtarzać 2 razy w roku (po 3 miesiącach przerwy) 



Kwas Glikolowy ( G- Peel 40%) 
Głęboko złuszczający i regenerujący kwas, który ma zdolność docierania aż do warstwy 
brodawkowej skóry. Ma silne działanie anti-aging. Powoduje zmianę struktury skóry 
stymulując namnażanie nowych komórek i włókien kolagenowych oraz nawilżających 
glikozaminoglikanów, a także aktywuje procesy naprawy uszkodzeń powstałych z powodu 
UV. Z badań histologicznych wynika, że kwas glikolowy ma decydujący wpływ na 
zmniejszenie spoistości homeocytów, zmniejsza przebarwienia, poprawia kondycję i zwartość 
skóry. Ponadto minimalizuje drobne blizny i ślady po stanach zapalnych.  
  
Wskazania do zabiegu: 
Skóra dojrzała, z objawami starzenia, cera tłusta, przebarwienia, przygotowanie do innych 
zabiegów. 

Cel zabiegu: 
Poprawa gładkości skóry, zmniejszenie głębokości zmarszczek, zwiększenie gęstości skóry. 
Zniwelowanie rozszerzonych porów i spłycenie blizn potrądzikowych. Wyrównanie kolorytu 
skóry. 

Częstotliwość: 
Kuracja 5-8 zabiegów. Eksfoliacje początkowe 3-5min, co 10-14 dni. Eksfoliacje 
zaawansowane/intensywne 5-7z zł min, co 21-30 dni. 
Kurację można powtarzać 2 razy w roku (po 3 miesiącach przerwy).  
  
Retinol R- Peel (4%) 
Zabieg z 4% retinolem + kompleks antyoksydantów. Kompletny system złuszczająco – 
odmładzający, składający się z dwóch faz. Pierwsza bazuje na składnikach 
antyoksydacyjnych Age-Defying Complex. Druga - na masce z retinolem o stężeniu 4%. 
Retinol przyśpiesza proces rogowacenia oraz  warunkuje prawidłowy wzrost i różnicowanie 
się komórek nabłonkowych. Wpływa na głębsze warstwy skóry, przyczyniając się do 
zwiększenia produkcji włókien kolagenu oraz, elastyny, jednocześnie odbudowując 
zniszczone włókna. Przywraca jędrność, napięcie i gęstość skóry. Age-Defying Complex, w 
skład którego wchodzą m.in. witaminy B3 i C, kwasy AHA oraz ekstrakt z wierzbówki 
kiprzycy, delikatnie złuszcza i rozjaśnia skórę, stymulując produkcję ceramidów w skórze. 
Dodatkowo efektywnie wychwytuje wolne rodniki i redukuje wpływ UV na skórę, hamuje 
procesy starzenia i łagodzi podrażnienia. Kuracja radykalnie zwiększa poziom nawilżenia, 
nadaje jednolity kolor, niweluje niedoskonałości przywracając, młody wygląd skóry. 
  



Wskazania do zabiegu: 
- skóra dojrzała, 
- zmarszczki, przebarwienia, 
- fotostarzenia, 
- wiotkość skóry skóra szara, matowa, pozbawiona blasku 
 
Cel zabiegu: 
- wyrównanie kolorytu skóry 
- poprawa kondycji skóry 
- redukcja niedoskonałości 
- poprawa gładkości skóry 
- zmniejszenie głębokości zmarszczek 
- zwiększenie i poprawa napięcia skóry 

Fluid 40% PHA, AHA - Złuszczająco-nawilżający (40%) 
Idealna równowaga pomiędzy efektywnym, kosmetycznym działaniem eksfoliacyjnym kwasu 
glikolowego a łagodniejszym działaniem kwasu mlekowego pozwala na delikatne, ale 
skuteczne złuszczanie skóry. Preparat może być stosowany nawet przy bardzo wrażliwej 
cerze. 

Fluid 40% AHA - Złuszczająco-rozświetlający (40%) 
Działa na głębokie warstwy skóry, eliminując komórki tworzące przebarwienia. Skład i 
stężenie różnych składników aktywnych zapewnia ukierunkowane działanie złuszczające i 
rozświetlające. 

Fluid 20 %, 50% AHA 
Peeling aktywnie złuszczający (glikolowy, mlekowy, migdałowy) 
Wysoka koncentracja kwasów AHA zapewnia ukierunkowaną eksfoliację, idealną dla skóry z 
oznakami starzenia się oraz dla cery zanieczyszczonej, ziemistej i z problemem nadmiernego 
łuszczenia się. Formuła kosmetyku z czynnikami zmiękczającymi skórę sprawia, że świetnie 
działa on na jej fizjologię. 

Ceremonia Masażu Twarzy Ujędrniającego 
Ceremonia oparta na aksamitnym eliksirze bogatym w olejek arganowy zwany „złotem 
Maroka". Witamina E oraz ekstrakt z kawioru, wzmacnia barierę ochronna i odżywia skórę. 
Rytuał zapewnia spektakularne efekty już za pierwszym razem. Perfekcyjnie dobrane 
proporcje składników gwarantują zachowanie prawidłowej homeostazy macierzy 



pozakomórkowej skóry, co sprzyja poprawie jej kondycji i opóźnia procesy starzenia. Po 
masażu skóra staję się jędrna, rozświetlona i aksamitna w dotyku. 

Ceremonia Modelująca 
Innowacyjny rytuał na bazie samo-rozgrzewającej maski gipsowej przeznaczonej do 
pielęgnacji twarzy i biustu. Polecany w szczególności do skóry dojrzałej, z widoczną utratą 
jędrności i elastyczności. Unikalna technologia termiczna, poprawia absorpcję składników 
aktywnych, dotlenia i stymuluje mikrokrążenie.  

Dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych, pobudza eliminacje toksyn. Wykazuje właściwości 
silnie modelujące i nawilżające. Wspomaga korekcję owalu twarzy, natychmiastowo liftinguje i 
dodaje sprężystości. Atmosferę ukojenia przynosi firmowy masaż twarzy, który odpręża 
zmysły i działa mocno relaksująco na ciało. 

Ceremonia na Bazie Komórek Macierzystych 
Intensywnie odmładzający rytuał dedykowany do każdego rodzaju skóry, szczególnie 
zmęczonej, jak również z pierwszymi oznakami starzenia. Kluczowy składnik aktywny formuły 
- PhytoCeIITec MD bazuje na roślinnych komórkach macierzystych zamkniętych w nośnikach 
Iiposomowych. 

Komórki te wykazują wysoką czynność mechanizmów epigenetycznych, które zapewniają 
trwałość i żywotność komórek macierzystych skóry. Kompleks ten intensywnie pobudza 
regeneracje komórek skóry oraz zwalcza procesy jej chronologicznego starzenia. Jego 
potencjał biologiczny przedłuża młodość i chroni komórki skóry przed uszkodzeniami 
powstającymi na skutek stresu środowiskowego oraz poprawia ich witalność. Uzupełnieniem 
receptury jest sorbitol, który wiąże wodę na powierzchni naskórka, dzięki czemu skóra jest 
lepiej nawilżona, odżywiona i aksamitnie miękka w dotyku. 

Już po pierwszym zabiegu, cera odzyskuje zdrowy i promienny wygląd, jest bardziej 
odżywiona i wygładzona. Atmosferę ukojenia przynosi firmowy masaż twarzy, który odpręża 
zmysły i działa mocno relaksująco na ciało. 

Ceremonia na Okolice Oczu i Ust Kojąca 
Ceremonia stworzona do pielęgnacji okolic oczu, zapewniająca niestandardowe 
bezpieczeństwo i troskę o najwrażliwszą skórę wokół oczu. Receptura zbalansowanych 
organicznych składników to odpowiedź na potrzeby strefy pozbawionej napięcia, z 
zaburzoną cyrkulacją limfy oraz zmarszczkami, zarówno drobnymi, jak i głębokimi. Połączenie 



zielonej herbaty i oczaru wirginijskiego poprawia mikrokrążenie, ekstrakt z czarnej borówki i 
witamina C likwiduje zasinienia pod oczami, napina delikatną skórę wokół ust, regeneruje 
oraz wzmacnia płaszcz ochronny skóry. 

Po terapii skóra powiek jest napięta, okolice oczu wygładzone, a jej kąciki i łuk brwiowy 
widocznie uniesione. Atmosferę ukojenia przynosi firmowy masaż łagodzący okolic oczu i ust 
który odpręża zmysły i przywraca młodzieńcze spojrzenie.Ceremonia na Przebarwienia 
Sushi Ceremony to skuteczna kuracja pielęgnacyjna dla skóry dojrzałej oraz cery ze zmianami 
pigmentacyjnymi, ale także zmysłowa uczta dla miłośników kultury Japonii. Istotnym 
komponentem linii jest niezwykle intensywny w działaniu oryzanol, substancja pozyskiwana z 
zarodków ryżu. 
O jego sile stanowi wysoka skuteczność antyoksydacyjna. Sprzyja ona poprawie 
mikrokrążenia i pomaga w redukcji zmarszczek. Podczas rytuału specjalny Kompleks z Roślin 
Alpejskich wspomaga walkę z przebarwieniami. Witamina E wraz z kwasem hialuronowym 
wygładzają zmarszczki, przywracając skórze jędrność i blask. Pełen relaks i odprężenie 
gwarantuje unikalny harmonizujący masaż twarzy oparty na technikach shiatsu. 

Ceremonia Oczyszczająca 
Holistyczna Ceremonia oczyszczająco-matująca dla skóry tłustej i łojotokowej, ze skłonnością 
do powstawania zaskórników. Niesamowite połączenie rozgrzewających minerałów oraz 
orzeźwiającej żurawiny dostarczy zaskakujących wrażeń sensualnych. 

Rytuał otwiera nowatorska maska usuwająca toksyny z najgłębszych warstw skóry. 
Efektywność Ceremonii gwarantuje zeolit, który dzięki swoim właściwościom termicznym 
uwolni pory od zanieczyszczeń, zwiększa przenikalność składników aktywnych i pobudza 
mikrokrążenie. Zapewnia stabilizację funkcji skóry i jej dotlenienie, a także skutecznie wpływa 
na regulację wydzielania sebum. Żurawina nasycona mikroelementami, witaminą C i 
tokoferolami, opóźnia procesy starzenia oraz remineralizuje, roztaczając owocową woń 
rozpieszcza zmysły. 

Po Ceremonii pory skóry są ściągnięte, cera zmatowiona i bez śladu podrażnień. Atmosferę 
ukojenia przynosi firmowy masaż twarzy, który odpręża zmysły i działa mocno rozluźniająco 
na ciało. 

Ceremonia Odmładzający Meso Cocktail

Rytuał na bazie intensywnego serum z 20% witaminą C. Przeznaczone do pielęgnacji 
każdego rodzaju skóry, szczególnie szarej, zmęczonej, z widocznymi oznakami fotostarzenia, 



o nierównomiernym kolorycie i z rozszerzonymi naczyniami. Witamina C chroni przed 
szkodliwym wpływem promieniowania UV i wolnych rodników. Stymuluje fibroblasty do 
produkcji kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów (kwasu hialuronowego), dzięki czemu 
regeneruje skórę. Ponadto wykazuje działanie uszczelniające i wzmacniające ściany naczyń 
krwionośnych. 

Pozostawia skórę rozjaśnioną, pełną blasku, o równomiernym kolorycie. Atmosferę ukojenia 
przynosi firmowy masaż twarzy, który odpręża zmysły i działa mocno relaksująco na ciało. 

Ceremonia Rozświetlająca 
Rytuał oparty na eksfoliacji czyli złuszczeniu martwego naskórka na twarzy, szyi i dekolcie. 
Niweluje przebarwienia, przywraca równy koloryt i blask. Bogate składniki preparatu 
wygładzają skórę czyniącą ją aksamitną w dotyku. 
Dopełnieniem terapii jest masaż twarzy, który pobudza metabolizm i usprawnia proces 
detoksykacji naskórka. Lekka kremowa konsystencja preparatu wzbogacona o cząsteczki 
ryżu działa rozjaśniąjąco, a witamina E i wosk pszczeli intensywnie odżywia skórę, nadając jej 
elastyczność, promienność i gładkość.  



 

ZABIEGI 
APARATUROWE  
NA TWARZ

Biolift 
Dermomasaż Podciśnieniowy 
Elektrostymulacja Mięśni 
Fale Radiowe z Laserem Biostymulującym 
Foton Światłoterapia 
Liposukcja Infrared i Liposukcja Ultradźwiękowa 
Mezoterapia Bezigłowa 
Mezoterapia Bezigłowa Trychologiczna Skóry Głowy 
Mezoterapia Mikroigłowa 
Mezoterapia Mikroigłowa Skóry Głowy 
Nanobrazja - Frakcyjny Peeling Mechaniczny 
Podciśnieniowy Lifting Tens



Biolift 
Poprawia kontur twarzy, wyszczupla, likwiduje zmarszczki, usuwa sińce , liftinguje skórę 
wokół oczu, poprawia cyrkulację krwi i metabolizm, usuwa toksyny z organizmu oraz nawilża 
skórę. Zabieg przy pomocy urządzenia zwiększa kurczliwość włókien mięśniowych, co 
znacząco wpływa na wygładzenie skóry oraz likwidację zmarszczek. Poprawia również 
cyrkulację krwi i limfy, działając regenerująco, odżywczo i dotleniająco, usprawniając zarazem 
wydalanie toksyn wraz z nadmiarem wody. W trakcie zabiegu mikroprądy powodują również 
efekt jonizacji, wspomagający działanie preparatów kosmetycznych, które penetrują komórki, 
dostarczając im odpowiednią dawkę nawilżenia oraz substancji odżywczych. 
  
Dermomasaż Podciśnieniowy 
- redukcja „drugiego podbródka” redukcja tkanki tłuszczowej, 
- ujędrnienie skóry, 
- odżywienie skóry i tkanek głębiej położonych, 
- pobudzenie krążenia, 
- uelastycznienie skóry, 
- stymulacja przemiany materii, 
- zwiększenie dyfuzji przez błony komórkowe.  



Fale Radiowe z Laserem 
Biostymulującym 
- Lifting twarzy, szyi, dekoltu, 
- spłycenie zmarszczek mimicznych, 
- poprawa owalu twarzy, 
- obkurczenie zwisającego podbródka, 
- uniesienie opadających powiek, 
- poprawienie krążenia krwi, 
- lepsze dotlenienie i unaczynienie tkanek, 
- spłycenie blizn (np. potrądzikowych) 
- redukcja zwiotczeń. 

Foton Światłoterapia 
To nieinwazyjny, całkowicie bezbolesny zabieg 
polegający na dostarczaniu energii komórkom. Od 
dawna wiadomo, że światłem można leczyć. 
Promienie słoneczne zapobiegają  krzywicy, 
poprawiają nastrój i leczą niektóre schorzenia 
skóry. Współczesna światłoterapia wykorzystuje  różne kolory światła  do leczenia wielu 
chorób, między innymi nadciśnienia, depresji, cukrzycy. 
 
W kosmetologii fototerapię stosuje się jako bezinwazyjny zabieg wykorzystujący działanie na 
skórę światła w różnych kolorach. O jego bezpieczeństwie świadczy fakt, że na co dzień 
fototerapia jest stosowana w poważnych chorobach, takich jak łuszczyca, egzema oraz przy 
trądziku młodzieńczym i różowatym. 
 



Światło LED to światło monochromatyczne o różnych długościach fali, które trafia do 
komórek, nie nagrzewając ich i nie wywołując poparzenia. Pobudza energetycznie komórki 
do regeneracji i przebudowy tkanek. Pod jego wpływem zwiększa się synteza kolagenu w 
skórze, poprawia jej ukrwienie, wzrasta przepuszczalność naczyń krwionośnych i tworzą się 
nowe naczynia. Pobudzone też zostają naturalne procesy odpornościowe skóry. 
 
Promieniowanie LED przewyższa tradycyjne metody leczenia w wielu kwestiach: jest 
bezbolesne, wielozadaniowe i nie powoduje powikłań. 

Liposukcja Infrared i Liposukcja Ultradźwiękowa 
- drenaż limfatyczny, 
- wzmocnienie elastyczności skóry, 
- zmniejszenie napięcia mięśniowego, 
- wzmożenie przemiany materii, 
- zwiększenie elastyczności tkanki łącznej. 

Mezoterapia Bezigłowa 
Mezoterapia bezigłowa to zabieg najnowszej generacji, który polega na bezbolesnym 
wprowadzeniu substancji aktywnych w głąb skóry. 

System został opracowany z myślą o regeneracji skóry, jej naprawie i stosuje się do 
odmładzania skóry, całkowicie bezbolesnego usuwania zmarszczek a także znajduje 
zastosowanie w zwalczaniu cellulitu. Zapewnia skuteczne leczenie, poprzez całkowite 
pozbycie się tradycyjnych igieł i wstrzykiwania mikroigły (zastąpiona została zastrzykiem fali 
elektrycznej). 



Dzięki zastosowaniu energii elektroforezy w branży kosmetycznej, dane urządzenie posiada 
wszystkie techniki infiltracji poprzez ukierunkowanie i zorientowane zapotrzebowania na 
transport energii bezpośrednio do warstw tkanki skóry. Powoduje głębokie nawodnienie 
skóry, polepsza jej elastyczność, stymuluje układ limfatyczny i zapewnia długotrwały efekt 
poprawy jędrności skóry. Mezoterapię osiąga się za pomocą dwóch głównych czynników: 
prądu impulsowego elektroforezy i odmładzających produktów odżywczych. 
  
Mezoterapia Bezigłowa Trychologiczna Skóry Głowy 
Oczyszcza i odświeża skórę głowy. 
Domyka łuskę włosów dzięki czemu przywraca włosom blask. 
Poprawia nawilżenie i sprężystość włosów sprawiając, że stają się mocniejsze i odporniejsze 
na codzienne zabiegi. 

 



Mezoterapia Mikroigłowa 
Jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych zabiegów anti-age jest mezoterapia 
mikroigłowa. Zdecydowana większość profesjonalistów branży kosmetycznej poleca zabiegi 
mikronakłowania jako skuteczne remedium na zmarszczki i utratę jędrności. Zasadniczo 
mezoterapia mikroigłowa przeprowadzana jest w celu zrewitalizowania skóry. 

Mikro nakłucia pobudzają skórę do samoodnowy, w wyniku czego zyskuje ona świeży, 
młodszy wygląd. W trakcie zabiegu włókna kolagenowe pobudzane są do przebudowy, 
dzięki czemu skóra staje się jędrniejsza i bardziej napięta. To metoda wprowadzania małych 
dawek, aktywnych biologicznie substancji w głąb skóry, które mają na celu wywołanie, 
pobudzenie lub zahamowanie odpowiednich procesów. 

Mezoterapia Mikroigłowa Skóry Głowy 
Mezoterapia Mikroigłowa skóry głowy to metoda wprowadzająca małe dawki  aktywnych 
składników biologicznych w głąb skóry głowy, które mają na celu pobudzenie lub 
zachamowanie odpowiednich procesów. 

Procedura ta znana jest od dość dawna i znajduje szerokie zastosowanie w poprawianiu 
różnych mankamentach urody, jak np.: utrata jędrności czy wypadanie włosów. Łysienie, 
przerzedzanie się włosów i łojotok są obecnie częstymi problemami. Przyczyny mogą być 
różne, jako główne wymienia się czynniki genetyczne oraz zaburzenia hormonalne. 

Zabieg mezoterapii mikroigłowej jest wielokrotnie stosowany samodzielnie w celu poprawy 
wyglądu włosów oraz jako profilaktyka lub uzupełnienie terapii ich wypadania. Wykonywany 
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn na owłosioną skórę głowy ma za zadanie zmniejszyć 
łojotok i łysienie, pobudzić włosy do szybszego wzrostu, a także aktywować do odrostu 
nowe włosy. 

Nanobrazja - Frakcyjny Peeling Mechaniczny 
Nanobrazja czyli frakcyjny peeling mechaniczny to ceremonia opierająca się na 
mechanicznym złuszczaniu skóry wykorzystując specjalną nanodyskową technologię. 
Polega na kontrolowanej eksfoliacji z jednoczesnym masażem wibracyjnym. Dzięki temu 
skóra jest lepiej przygotowana do zabiegu mezoterapii mikroigłowej czy innych zabiegów 
wykorzystujących nowe technologie wtłaczania  składników aktywnych. 



Dzięki nanobrazji uzyskujemy efekt rozświetlonej i dotlenionej skóry, poprawia się jej napięcie i 
ukrwienie. Pozbycie się martwego naskórka pozwala na znacznie lepsze wchłanianie 
substancji aktywnych w głębsze jej warstwy. Po zabiegu nanobrazji wykonuje się masaż 
metodą stemplowania. To idealna ceremonia przygotowawcza do dalszych procedur 
zabiegowych.  
  
Nanobrazja to całkowicie nowatorska i bezbolesna technologia frakcjonowania skóry bez 
przerwania ciągłości naskórka, która całkowicie eliminuje ból i krwawienie. 

Zastosowanie specjalnych kartridży z "tępymi" nanoigłami: 
- W niezwykle intensywny sposób stymulują skórę, 
- Zwiększają metabolizm i poprawiają ukrwienie. 
- Gwarantują intensywne wtłaczanie składników aktywnych w głąb skóry wykorzystując 

odpowiedni nacisk i ruch głowicy. 
- Nowa technologia drgania o wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem nowoczesnych 

chipów komputerowych do sterowania prędkością wibracji i intensywności nacisku 
gwarantuje 100% skuteczność we wtłaczaniu substancji aktywnych. 

  
To idealna alternatywa dla zabiegów mikrodermabrazji lub złuszczania mechanicznego z 

pominięciem efektów niepożądanych dla klienta. 
  
Efekty zabiegu: 
- delikatne złuszczenie naskórka 
- poprawa mikrocyrkulacji 
- zwiększenie efektów naturalnego procesu złuszczania naskórka 
- wygładzenie skóry 
- poprawa kolorytu 
- dotlenienie skóry 
- znaczne lepsze wchłanianie składników aktywnych w głąb skóry 
  
Zabieg nanobrazji polecany jest do skóry z: 
- trądzikiem 
- przebarwieniami, 
- bliznami, 
- zmarszczkami, zwłaszcza w okolicy oczu, ust i szyi, 
- fotostarzeniem, 
- cellulitem i rozstępami. 



Podciśnieniowy Lifting Tens 
Działanie biologiczne prądów TENS polega na: 
- pobudzeniu miejscowego ukrwienia - przyśpieszenie gojenia, 
- usuwaniu obrzęków, 
- zapobieganiu zanikom mięśniowym, 
- lepszym odżywianiu tkanek, 
- szybkim usunięciu produktów przemiany materii i procesów zapalnych, 
- regulowaniu napięcia, 
- działa przeciwbólowo. 



 

ZABIEGI  
NA CIAŁO

Ceremonia Kwasowa 
Ceremonia Modelująca Biust 
Ceremonia Oczyszczająca na Plecy 

Ceremonia Odżywcza na Dłonie i Stopy 
Ceremonia Okładów Borowinowych 
Ceremonia Siarczkowa



Ceremonia Kwasowa 
Specjalistyczny zabieg eksfoliujący na bazie kwasów medycznych o dużych stężeniach 
(kwas, glikolowy, fereulowy, migdałowy) przeznaczony dla skóry poszarzałej, matowej z 
oznakami starzenia się. Wysoka koncentracja kwasów AHA wygładza i odnawia skórę 
zapewniając jej promienny wygląd. Intensywnie działający preparat o żelowej konsystencji 
sprawia że skóra staje się świeża, miękka, odżywiona i zregenerowana. 

Ceremonia Modelująca Biust 
Innowacyjny rytuał na bazie samo-rozgrzewającej maski gipsowej przeznaczonej do 
pielęgnacji biustu. Polecany w szczególności do skóry dojrzałej, z widoczną utratą jędrności i 
elastyczności. Unikalna technologia termiczna poprawia absorpcję składników aktywnych, 
dotlenia i stymuluje mikrokrążenie. Dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych, pobudza 
eliminacje toksyn. 

Wykazuje właściwości silnie modelujące, nawilżające, liftingujące oraz dodaje sprężystości 
wymagającej skórze biustu. Atmosferę ukojenia przynosi firmowy masaż biustu, który 
odpręża zmysły i działa mocno relaksująco. 

Ceremonia Oczyszczająca na Plecy 
Kojąca Ceremonia stworzona specjalnie do skóry mieszanej i tłustej, a zarazem wrażliwej. 
Rytuał zabiera w objęcia natury, do sielskiej krainy, gdzie przydomowy zielnik roztacza 
tajemniczy ogród zapachów, wśród których odnaleźć możemy koper, bazylię i pietruszkę. 

Nowatorskie formuły preparatu wzmocnią barierę ochronną skóry oraz pobudzą jej system 
immunologiczny, jednocześnie regulując pracę gruczołów łojowych. Zawarty bukiet ziół oraz 
rukwi wodnej widocznie zmniejsza łojotok, oczyszcza skórę na plecach i chroni przed 
wystąpieniem kolejnych stanów zapalnych. 

Po Ceremonii skóra jest perfekcyjnie nawilżona i zmatowiona, a wcześniejsze podrażnienia i 
zaczerwienienia ulegają wyciszeniu. 

Ceremonia Odżywcza na Dłonie i Stopy 
Rajski dotyk orzeźwiających owoców tropikalnych, doskonały dla każdego typu skóry, 
szczególnie odwodnionej i zmęczonej. Słodki peeling o kremowej, aksamitnej konsystencji, 
uwodzi zmysły kuszącym zapachem pistacji i migdałów. Terapia przywraca młodość i 
gładkość delikatnej skórze rąk i stóp. 



Dopełnieniem rytuału jest soczysty okład z kiwi, który, dodaje energii i wyrównuje bilans 
mineralny. Dzięki ogromnej dawce witamin C i E, opóźnia proces starzenia, poprawia 
kondycję i wygląd skóry. Atmosferę ukojenia przynosi firmowy masaż dłoni lub stóp, który 
odpręża zmysły i przywraca jędrność i gładkość 
skórze dłoni lub stóp. 

Ceremonia Okładów Borowinowych 

Okłady borowinowe to naturalny lek w postaci głęboko rozdrobnionej pasty borowinowej. 
Naturale substancje organicznie zawarte w borownie, jak kwasy huminowe, białka, enzymy, 
estrogeny, fitohormony i żywice działają przeciwzapalnie, bakteriostatycznie, regenerują 
uszkodzone tkanki, zwiększają ukrwienie, uaktywniają reakcje enzymatyczne w tkankach oraz 
rozluźniają napięcie mięśniowe i zmniejszają bóle. 

Wskazania do zabiegu: 
- reumatoidalne zapalenie stawów, 
- zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, 
- zapalenie korzonków nerwowych, 
- choroby układu krążenia w obrębie kończyn (przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, 

owrzodzenie podudzi), 
- niedowłady kończyn dolnych z przyczyn naczyniowych, 
- stany bólowe po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach, 
- pomocniczo w łuszczycy i przewlekłym zapaleniu skóry i zatok. 

Zabiegi można wykonywać codziennie lub co drugi dzień. Znaczna poprawa odczuwalna jest 
po serii 6-10 zabiegów. 

Ceremonia Siarczkowa 
Wykonywana jest na bazie buskiej maski siarczkowej.  To unikalny na skalę światową zabieg 
uzdrowiskowy. Umożliwia osobom z problemami skórnymi, jak i pielęgnującymi swoją skórę 
korzystanie z właściwości wód siarczkowych bez konieczności wizyty w uzdrowiskach takich 
jak Busko-Zdrój i Solec-Zdrój znanych ze skutecznego leczenia chorób reumatycznych i 
skóry (m.in. łuszczyca). 



Działanie zabiegu: 
- wygładzające (zmniejsza złuszczanie, rogowacenie przymieszkowe i pękanie naskórka) 

nawilżające, 
- zmniejsza widoczność rozstępów i zapobiega tworzeniu się nowych, 
- zmniejsza widoczność cellulitu. 

Poprawia ogólny wygląd skóry i jej koloryt.Działanie buskiej maski siarczkowej jest ściśle 
powiązane z aktywnymi biologicznie składnikami naturalnych wód mineralnych z uzdrowisk 
Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Wody siarczkowe zawierają: m.in. jony wodorosiarczkowe (HS); 
jony siarczkowe (S2-), siarkę koloidalną oraz liczne jony, głównie wapnia, magnezu, potasu, 
jodu oraz inne cenne mikroelementy.  

W buskiej masce siarczkowej, właściwości keratolityczne (złuszczające) oraz 
keratoplastyczne (odnawiające) wód siarczkowych, wspomagają flawonoidy i fenolokwasy 
zawarte w naturalnym olejku eukaliptusowym i kompozycji rozmarynowej. Wpływa to na 
poprawę mikrokrążenia w skórze, a w efekcie sprzyja odnowie tkanek. 

Maskę nakładamy na skórę całego ciała lub skórę w okolicach stawów. Pozostawiamy na 20 
minut, następnie delikatnienie wmasowujemy i pozastawiamy godzinę do wchłonięcia. 






Dermomasaż Podciśnieniowy 
Elektrostymulacja Mięśni 
Fale Radiowe z Laserem Biostymulującym 

Foton Światłoterapia 
Liposukcja Infrared i Liposukcja Ultradźwiękowa 
Masaż Antycellulitowy Vacuum + RF 
Mezoterapia Bezigłowa 

Podciśnieniowy Lifting Tens 
Ultradżwięki Medyczne/Fonoforeza 

ZABIEGI  
APARATUROWE 
NA CIAŁO



Dermomasaż Podciśnieniowy 
- redukcja „drugiego podbródka” redukcja tkanki tłuszczowej, 
- wyszczuplenie, 
- modelowanie sylwetki, 
- podniesienie pośladków, 
- wysmuklenie ud, 
- ujędrnienie skóry, 
- odżywienie skóry i tkanek głębiej położonych, 
- pobudzenie krążenia, 
- uelastycznienie skóry, 
- stymulacja przemiany materii, 
- zwiększenie dyfuzji przez błony komórkowe. 

Elektrostymulacja Mięśni 
To zabieg aparaturowy – jedna z najlepszych metod na ukształtowanie sylwetki. Polega ona 
na pobudzaniu mięśni do pracy za pomocą impulsów elektrycznych (mikroprądów). Każdy 
impuls stymuluje kompleksowo zarówno tkanki zewnętrzne jak również wnika w głąb skóry, 
powodując kurczenie i rozkurczanie mięśni, co skutecznie poprawia ich kondycję, a 
jednocześnie powoduje utratę tkanki tłuszczowej i spadek masy ciała.Impulsy elektryczne 
wysyłane przez urządzenie działają na mięśnie jak przy ćwiczeniach fizycznych i gimnastyce, 
dając przy tym podobne efekty w znacznie krótszym czasie i bez obciążania stawów.Liczba 
zabiegów elektrostymulacji, programy i parametry stymulacji dobierane są indywidualnie, w 
zależności od potrzeb, celu jaki chcemy osiągnąć, kondycji mięśni i ilości nagromadzonej 
tkanki tłuszczowej w ciele. 

Efekty zabiegów elektrostymulacji: 
- likwidacja tkanki tłuszczowej, także z opornych obszarów ciała 
- redukcja cellulitu i wygładzenie skóry 
- odchudzanie – utrata masy ciała 
- poprawa jędrności i elastyczności skóry  
- likwidacja zwiotczeń, rozstępów – naprężenie skóry i podniesienie partii ciała, 
- ogólna poprawa kondycji mięśni lub zwiększenie masy mięśniowej, siły i wytrzymałości  

w zależności od zastosowanego programu, 
- przyspieszenie metabolizmu komórkowego (zwiększenie przemiany materii) 
- usuwanie toksyn z organizmu i nadmiaru zgromadzonej wody, zmniejszenie obrzęków  
- poprawa krążenia w naczyniach krwionośnych  



- poprawa przepływu limfy w organizmie, zlikwidowanie efektów zmęczenia,  
- wspomaganie regeneracji komórek i zwiększenie aktywności biologicznej (drenaż 

limfatyczny) 

Fale Radiowe z Laserem Biostymulującym 
- Pobudzeniu miejscowego ukrwienia - przyśpieszenie gojenia, 
- usuwaniu obrzęków, 
- zapobieganiu zanikom mięśniowym, 
- utrzymaniu mięśni w ruchu bez obciążania stawów, 
- lepszym odżywianiu tkanek, 
- szybkim usunięciu produktów przemiany materii i procesów zapalnych, 
- regulowaniu napięcia, 
- działa przeciwbólowo. 

Foton Światłoterapia 
Światło czerwone - zwiększa jędrność i napięcie skóry, pobudza 
mikrokrążenie, co powoduje zwiększony dopływ tlenu i substancji 
odżywczych do komórek, opóźnia powstawanie zmarszczek,  
przyspiesza regenerację skóry, redukuje zaczerwienienia i stany 
zapalne, pobudza fibroblasty skórne do syntezy kolagenu; 
pomaga pozbyć się obrzęków pod oczami. 

Światło niebieskie - stosowane głównie przy leczeniu trądziku 
młodzieńczego i różowatego, ze względu na swoje działanie 
przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe.  

Światło zielone - poprawia krążenie krwi i działa odprężająco, zapobiega wypadaniu włosów. 
Światło żółte - szczególnie polecany do cery zwiotczałej, starzejącej się, ponieważ pobudza 
produkcję kolagenu w skórze właściwej.  



Liposukcja Infrared i Liposukcja Ultradźwiękowa 
- modelowanie sylwetki, 
- oddziaływanie na cellulit, 
- usuwanie tkanki tłuszczowej, 
- rozbijanie tkanki tłuszczowej, 
- drenaż limfatyczny, 
- wzmocnienie elastyczności skóry, 
- zmniejszenie napięcia mięśniowego, 
- wzmożenie przemiany materii, 
- zwiększenie elastyczności tkanki łącznej. 

Masaż Antycellulitowy Vacuum + RF 
- Redukcja cellulitu i lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej, 
- wymodelowanie ciała, 
- zwiększenie napięcia i jędrności skóry, 
- ujędrnienie skóry, 
- odżywienie skóry i tkanek głębiej położonych, 
- pobudzenie krążenia. 

Mezoterapia Bezigłowa 
Mezoterapia bezigłowa twarz i ciało: 
- transportowanie koktajli zabiegowych w głębokie warstwy skóry, 
- zwiększenie napięcia i jędrności skóry, 
- usuwanie przebarwień, 
- podnoszenie owalu twarzy i niwelowanie bruzd, 
- zmarszczek, mikroblizn, 
- działanie przeciwtrądzikowe i oczyszczające, 
- łagodzenie stanów zapalnych (skóra naczyniowa i trądzikowa), 
- odżywienie i głębokie nawilżenie skóry. 

Podciśnieniowy Lifting Tens 

- Pobudzeniu miejscowego ukrwienia - przyśpieszenie gojenia, 
- usuwaniu obrzęków, 
- zapobieganiu zanikom mięśniowym, 
- utrzymaniu mięśni w ruchu bez obciążania stawów, 
- lepszym odżywianiu tkanek, 



- szybkim usunięciu produktów przemiany materii i procesów zapalnych, 
- regulowaniu napięcia, 
- działa przeciwbólowo. 

Ultradżwięki Medyczne/Fonoforeza: 
- przeciwbólowe, 
- zmniejszenie napięcia mięśni, 
- rozszerzenie naczyń krwionośnych, 
- wzmożenie przepuszczalności błon komórkowych, 
- pobudzenie przemiany materii i oddychania tkankowe, 
- zapalne stawów i okolic okołostawowych, 
- dolegliwości bólowe związane z chorobą zwyrodnieniową odcinka kręgosłupa szyjnego, 
- bóle pleców i krzyża, 
- rwa kulszowa - stan przewlekły, 
- zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, 
- kolanowych, stóp i rąk, 
- zespół bolesnego barku, 
- łokieć tenisisty, 
- łokieć golfisty, 
- ostrogi kości piętowej, 
- blizny i bliznowce. 






DZIAŁANIE ZABIEGÓW 
APARATUROWYCH 
NA TWARZ I CIAŁO

Dermomasaż Podciśnieniowy 
Fale Radiowe z Laserem Biostymulującym 
Foton Światłoterapia 

Jak wygląda zabieg elektrostymulacji? 
Liposukcja Infrared i Liposukcja Ultradźwiękowa 
Masaż Antycellulitowy Vacoum + RF 

Mezoterapia Bezigłowa 
Podciśnieniowy Lifting Tens 
Ultradżwięki Medyczne/Fonoforeza 



Dermomasaż Podciśnieniowy 
Działanie zabiegu: 
- redukcja „drugiego podbródka” redukcja tkanki tłuszczowej, 
- wyszczuplenie, 
- modelowanie sylwetki, 
- podniesienie pośladków, 
- wysmuklenie ud, 
- ujędrnienie skóry, 
- odżywienie skóry i tkanek głębiej położonych, 
- pobudzenie krążenia, 
- uelastycznienie skóry, 
- stymulacja przemiany materii, 
- zwiększenie dyfuzji przez błony komórkowe. 

Fale Radiowe z Laserem Biostymulującym 
Działanie zabiegu: 
- Lifting twarzy, szyi, dekoltu, ramion, piersi, brzucha, ud i pośladków, 
- spłycenie zmarszczek mimicznych, 
- poprawa owalu twarzy, 
- obkurczenie zwisającego podbródka, 
- uniesienie opadających powiek, 
- poprawienie krążenia krwi, 
- lepsze dotlenienie i unaczynienie tkanek, 
- spłycenie blizn (np. potrądzikowych) i rozstępów, 
- redukcja zwiotczeń, 
- redukcja cellulitu i lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej, 
- wymodelowanie ciała, 
- wygładzenie skóry dłoni. 
- zapobiega wypadaniu włosów, 
- przyspiesza i stymuluje porost włosów.  



Foton Światłoterapia 
Działanie zabiegu: 
- Światło czerwone - zwiększa jędrność i napięcie skóry, pobudza 
- mikrokrążenie, co powoduje zwiększony dopływ tlenu i substancji 
- odżywczych do komórek, opóźnia powstawanie zmarszczek,  
- przyspiesza regenerację skóry, redukuje zaczerwienienia i stany 
- zapalne, pobudza fibroblasty skórne do syntezy kolagenu; 
- pomaga pozbyć się obrzęków pod oczami. 
- Światło niebieskie - stosowane głównie przy leczeniu trądziku 
- młodzieńczego i różowatego, ze względu na swoje działanie 
- przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. 
- Światło zielone - poprawia krążenie krwi i działa odprężająco, zapobiega wypadaniu 

włosów. 
- Światło żółte - szczególnie polecany do cery zwiotczałej, starzejącej się, ponieważ 

pobudza produkcję kolagenu w skórze właściwej. 

Jak wygląda zabieg elektrostymulacji? 
Zabieg przeprowadzany jest w atmosferze relaksu na wygodnym fotelu kosmetycznym. Na 
stymulowane partie ciała zakładane są kilkanaście nakładek (elektrod) połączonych z 
urządzeniem (w razie potrzeby można przykryć się kocem). Wprowadzany jest odpowiedni 
program i czas stymulacji, po czym delikatnie wpuszczane są impulsy elektryczne do 
elektrod, które wnikają w głąb mięśnia powodując ich kurczenie i rozkurczanie.  

W czasie zabiegu stopniowo zwiększana jest moc impulsów, gdyż mięśnie szybko 
przyzwyczajają się do jego intensywności. Podczas działania urządzenia widoczna jest praca 
mięśni. Zabieg kończy się samoczynnym wyłączeniem aparatu. Jest całkowicie bezbolesny, 
skurcze są przyjemne, a sesje relaksują. 

Liposukcja Infrared i Liposukcja Ultradźwiękowa 

Działanie zabiegu: 
- Modelowanie sylwetki, 
- oddziaływanie na cellulit, 
- usuwanie tkanki tłuszczowej, 
- rozbijanie tkanki tłuszczowej, 
- drenaż limfatyczny, 



- wzmocnienie elastyczności skóry, 
- zmniejszenie napięcia mięśniowego, 
- wzmożenie przemiany materii, 
- zwiększenie elastyczności tkanki łącznej. 

Masaż Antycellulitowy Vacuum + RF 
- Redukcja cellulitu i lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej, 
- wymodelowanie ciała, 
- zwiększenie napięcia i jędrności skóry, 
- ujędrnienie skóry, 
- odżywienie skóry i tkanek głębiej położonych, 
- pobudzenie krążenia. 

Mezoterapia Bezigłowa 
Działanie zabiegu: 
- Transportowanie koktajli zabiegowych w głębokie warstwy skóry, 
- zwiększenie napięcia i jędrności skóry, 
- usuwanie przebarwień, 
- podnoszenie owalu twarzy i niwelowanie bruzd, 
- zmarszczek, mikroblizn, 
- działanie przeciwtrądzikowe i oczyszczające, 
- łagodzenie stanów zapalnych (skóra naczyniowa i trądzikowa), 
- odżywienie i głębokie nawilżenie skóry. 

Podciśnieniowy Lifting Tens 
Działanie biologiczne prądów TENS polega na: 
- Pobudzeniu miejscowego ukrwienia - przyśpieszenie gojenia, 
- usuwaniu obrzęków, 
- zapobieganiu zanikom mięśniowym, 
- utrzymaniu mięśni w ruchu bez obciążania stawów, 
- lepszym odżywianiu tkanek, 
- szybkim usunięciu produktów przemiany materii i procesów zapalnych, 
- regulowaniu napięcia, 
- działa przeciwbólowo. 



MASAŻE Ceremonia Drenażu Limfatycznego 
Ceremonia Masaż Relaksacyjnego 
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Ceremonia Masażu Głowy 

Ceremonia Masażu Kamieniami 
Ceremonia Masażu Klasycznego 
Ceremonia Masażu Stóp 

Ceremonia Refleksoterapii Stóp 



Ceremonia Drenażu Limfatycznego 
Ceremonia drenażu limfatycznego polega na masowaniu okolic węzłów chłonnych przy 
wykorzystaniu technik przesuwania, przepychania i wyciskania, uzupełnionych o głaskanie, 
rozcieranie klasyczne (spiralne), rozcieranie segmentarne (koliste), ugniatanie przepychające i 
szczypcowe lub nożyce, uciski falujące oraz wyciskanie. 

Rytuał przeprowadza się wzdłuż naczyń limfatycznych albo w kierunku najbliższych węzłów 
chłonnych. To jedno z działań fizjoterapeutycznych wskazanych w leczeniu obrzęku 
limfatycznego różnego pochodzenia.]ego zadaniem jest usprawnienie krążenia limfy i 
przetoczenia jej w kierunku zdrowych tkanek. W ten sposób usuwa się obrzęki zastoinowe, 
zapalne, onkotyczne oraz chłonne. Drenaż imfatyczny to rodzaj specjalistycznego masażu 
wspomagającego odpływ chłonki z opuchniętych kończyn. 

Przyczyną obrzęku może być uraz, stan zapalny lub nowotwór. Stosowanie technik 
przepychająco-tłoczących powoduje usprawnienie przepływu limfy w układzie, poprawia 
krążenie krwi, pomaga odprowadzać nadmiar wody z tkanek, likwiduje obrzęki. 

Ceremonia Masaż Relaksacyjnego 
Relaksacyjny masaż rozluźniający wykorzystujący formułę olejku na bazie drzewa różanego 
bogatego w witaminy sterole roślinne i peptydy. Rytuał został stworzony z myślą o 
pozostawieniu ciała idealnie gładkiego i ekstremalnie nawilżonego. 

Preparat dostarcza komórkom skóry składników odżywczych oraz pobudza metabolizm 
komórkowy. Obecność lecytyny sprawia, że skóra staje się bardziej 	 elastyczna i 
jedwabiście delikatna. Dodatkowym atrybutem Ceremonii jest masaż głowy będący 
dopełnieniem głębokiego i błogiego relaksu. 

Ceremonia Masażu Antycelluitowego 
Masaż Antycellulitowy jest skuteczną metodą radzenia sobie z pomarańczową skórką. W 
sytuacji, gdy zależy nam na utracie kilogramów z konkretnych partii ciała, jest on idealnym 
rozwiązaniem. Sprawia, że utrata centymetrów staje się bardziej ukierunkowana. Niestety, 
gdy zaczynamy się odchudzać, zazwyczaj chudniemy równomiernie ze wszystkich partii ciała 
jednocześnie. 

Masaż antycellulitowy jest najbardziej skuteczny na umięśnionych partiach ciała, jak np. uda 
lub pośladki. Regularnie i systematycznie wykonywane masaże antycellulitowe, świetnie 
poprawiają ukrwienie skóry, sprawiają, że staje się jędrna i elastyczna 



Zalecana jest seria zabiegów, dobierana indywidualnie w zależności od stopnia 
zaawansowania cellulitu.  

Dzięki regularnym masażom następuje: 
- znaczna poprawia kondycji skóry, ujędrnienie i uelastycznienie naskórka, 
- wzmocnienie mięśni, które stają się bardziej elastyczne, 
- zmniejszenie obwodów ciała, 
- poprawa przepływu krwi i limfy, likwidacja obrzęków zastoinowych i uczucia ciężkości nóg, 
- likwidacja stanów zapalnych, 
- detoksykacja organizmu, 
- zrelaksowanie organizmu raz poprawa samopoczucia. 

Ceremonia Masażu Głowy 
Ceremonia masażu odprężającego głowy jest 
znana i stosowana od stuleci. Poprawia 
krążenie krwi, skutecznie likwiduje ból głowy i 
zmęczenie. 

Ponadto ten rodzaj terapii powoduje 
wzmocnienie włosów, zapobiega ich 
wypadaniu, sprawia, że są lepiej odżywione, 
stymuluje ich porost oraz uszczelnia naczynia 
włosowate. Idealny po długiej, męczącej 
podróży, poprawia ukrwienie skóry głowy w 
przypadku osób cierpiących na chroniczny 
ból głowy. Powoduje on złuszczenie dużej 
ilości martwego naskórka, który zwykle 
blokuje pory i pobudza gruczoły łojowe do 
nadmiernej produkcji łoju. 

Wywołanie stanu relaksacji i radości 
następuje poprzez uwolnienie przez organizm 
endorfin (tzw. hormonu szczęścia), dlatego 
Ceremonia ta jest doskonałą, naturalną 
metodą na rozładowanie napięć wywołanych 
pracą i życiem w ciągłym pośpiechu i stresie. 



Ceremonia Masażu Kamieniami 
Pozytywny wpływ kamieni na organizm dostrzeżono już w Starożytności - w słynnych 
rzymskich łaźniach schładzano ciało na marmurowych stołach, a kobiety używały gorących 
kamieni, aby złagodzić bóle menstruacyjne. 
Jednak zastosowanie kamieni najbardziej zbliżone do obecnego związane jest z filozofią 
Dalekiego Wschodu. Za kolebkę masażu kamieniami uważa się Indie, gdzie ponad 5000 lat 
temu wykorzystywano kamienie w rytualnym oczyszczeniu. Później pojawiła się koncepcja 
wykorzystania ich jako formy relaksu. 

Masaż kamieniami opiera się na filozofii obejmującej terapię meridianów, czyli centrów 
energetycznych znajdujących się w ciele człowieka. Odpowiednie pobudzanie czakr 
zapewnia prawidłowy przepływ w ciele energii Qi niezbędnej do utrzymania dobrego 
samopoczucia i zdrowia. 

Ceremonia Masażu Klasycznego

Ceremonia masażu klasycznego jest metodą leczenia fizykalnego objawów chorobowych, a 
w wielu przypadkach przyczyn chorobowych. Rytuał ten wywiera pośredni i bezpośredni 
wpływ na organizm. Składa się z wielu ruchów, których celem jest nie tylko leczenie, lecz 
także zapobieganie wielu chorobom. 



Spośród wielu metod masażu Ceremonia masażu klasycznego jest najskuteczniejszą w 
leczeniu chorób narządu ruchu. Wskazania do terapii to zwichnięcia, skręcenia, złamania, 
stłuczenia, naciągnięcia, naderwania ścięgien, przykurcze, niedowłady, deformacje 
kręgosłupa, stany po wysiłku fizycznym. 

To terapia, która w zależności od formy intensywności dostosowanej indywidualnie daje 
efekty działania z dziedziny ortopedii, neurologii, pediatrii, ginekologii oraz chorób 
internistycznych. Rytuał działa przeciwbólowo, usprawnia odżywienie tkanek, regeneruje 
mięśnie, reguluje ich napięcie (zwiększa elastyczność i sprężystość), zmniejsza tkankę 
tłuszczową, przyśpiesza przemianę materii, uaktywnia przepływ krwi i limfy. 

Ceremonia Masażu Stóp 
Stopy mają ogromy wpływ na zdrowie całego organizmu, dlatego warto zadbać o ich 
odprężenie po stresującym dniu. Nasza Ceremonia to rytuał, w którym połączono techniki 
masażu klasycznego, refleksoterapii stóp i mobilizacji stawów stopy. Pozwala zrelaksować się 
i odpocząć nie tylko nogom i stopom. Odpoczywa całe nasze ciało, ponieważ eliminuje 
przyczynę dyskomfortu. 

Terapia zmniejsza bóle stawów, powoduje zanik napięcia i sztywności nóg, dotlenia i odżywia 
komórki i tkanki, poprawia krążenie krwi, wydala produkty przemiany materii, działa przeciw 
obrzękowo. Wspomaga działanie układu krążenia i limfatycznego, jednocześnie stymulując 
układ nerwowy. 

Rozluźnia napięcie i odpręża, pozwalając pozbyć się uczucia „ciężkich stóp". Wywołanie 
stanu relaksacji i radości następuje poprzez uwolnienie przez organizm endorfin (tzw. 
hormonu szczęścia), dlatego Ceremonia ta jest doskonałą, naturalną metodą na 
rozładowanie napięć wywołanych pracą i życiem w ciągłym pośpiechu i stresie. 






Ceremonia Refleksoterapii Stóp


Ceremonia refleksoterapii przywędrowała ze wschodu z Chin, gdzie była i jest znana pod 
nazwą akupresury. Polega ona na masażu lub ucisku tak zwanych stref refleksyjnych 
znajdujących się na stopach i mających powiązania z poszczególnymi organami 
wewnętrznymi. Masaż stref refleksyjnych stóp powoduje lepszy przepływ krwi i bioenergii, 
które docierają do organu powiązanego z daną strefą.  
Podczas masażu energia biochemiczna dociera łatwiej do chorego organu i po określonym 
czasie następuje wyraźna poprawa, a następnie wyleczenie.  

Rytuał przyczynia się do lepszego ukrwienia chorych narządów i wpływa na polepszenie sił 
witalnych organizmu. Polecany jest każdemu bez względu na wiek.


