Терапии

Тракийска лавандулова мистерия
Релаксираща терапия за тяло с българско етерично масло от лавандула. То помага на
клиентите по време на процедура да се отпуснат, да се заредят с енергия, да
почувстват кожата си свежа и подмладена. Свежият и релаксиращ аромат на лавандула
въвежда тялото, ума и душата в хармония. Лавандуловото масло има антисептично,
успокояващо и отморяващо въздействие.

Ефект след процедурата: релаксиране, освежаване, подмладяване и подхранване,
регенериране, хидратиране, възстановяване на уморени мускули, сияен вид и мекота на
кожата, подобряване на еластичността.
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Кралска розова терапия
Подмладяваща розова терапия с продукти богати на чудодейното масло от българската
роза Rosa Damascena. Терапевтичните им свойства регенерират, релаксират и придават
блясък и кадифена мекота на кожата. Розово масло хидратира и възстановява кожата,
предотвратява преждевременното ú стареене, а уникалният му аромат успокоява
сетивата и дава хармония на цялото тяло. Терапията носи холистичната грижа за
тялото и сетивата.

Ефект след процедурата: подмладяване и подхранване, хидратиране, детоксикация,
релаксиране, дрениращо и възстановяващо действие, подобряване на
кръвообращението, сияен вид и мекота на кожата, подобряване на еластичността.

Шоколадова терапия
Терапията съдържа натурално какао и какаови масла, които имат изразен стимулиращ
ефект върху производството на ендорфини в мозъка - т.нар. „хормони на щастието" и
има подчертано подхранващо и релаксиращо действие. Подходяща е за третиране на
кожата на цялото тяло, като подобрява еластичността й и придава блясък. Стимулира
елиминирането на токсини, участва в енергийния обмен. Какаото е анти-оксидант,
благоприятства реструктурирането на клетките. Подобрява периферната циркулация и
кръвообращението, заздравява стените на капилярите и благоприятства правилното
оттичане на лимфата. Създава усещане за релакс и комфорт, а остатъчния аромат от
използваните масла действа стимулиращо и ободряващо.
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Терапия Мед и мляко
Масажът с мед и мляко е един от древните тибетски масажи, предпочитан и в Древен
Рим, тъй като пречиства организма от токсините и шлаките. Той включва обичайните
техники на стандартния масаж и се основава на взаимодействието между кожата и
меда. Медът с неговите биологично-активни съставки абсорбира токсините и ги
премахва от организма. Процедурата подобрява метаболизма и повишава имунитета.
След завършването й кожата става сатенено мека, а вие се чувствате релаксирани и
заредени с енергиямасаж на цялото тяло с мед и мляко, богати на протеини, витамини и
активни биологични вещества, които стимулират елиминирането на токсините, почистват
кожата, стимулират кръвообръщението и лимфотока. Това е еликсир за цялото тяло,
защото омекотява, подхранва и придава блясък на кожата.

Медът притежава почти същата Ph-стойност, както човешката кожа и точно това е
най-грижовният й защитник. Медът успокоява, изглажда и омекотява кожата.

Млякото е източникът на живота, то съдържа белтъчини, калций, мазнини и витамини,
които оказват благотворно действие върху кожата. Млечните протеини хидратират,
подхранват и успокояват кожата. А комбинацията от мед и мляко "отмива" стреса и
действат отпускащо на тялото и душата.
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