Naturalne zabiegi manualnej kosmetyki twarzy,
bez wykorzystania inwazyjnych maszyn i urządzeń,
bazujące na naturalnych, orientalnych technikach
z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych organicznych produktów.
ZABIEGI DO TWARZY OPARTE O TEAM DR JOSEPH
Czyste naturalne produkty najwyższej jakości. oparte na współdziałaniu natury i zaawansowanych mikrotechnologii. Naszym celem jest uchwycenie różnorodności, kreatywności przyrody i odzwierciedlenie jej
sztuczności. polecane nawet dla osób o szczególnie delikatnej skórze, dla kobiet w ciąży, po leczeniu onkologicznym, dla wegan, wegetarian, po zabiegach medycyny estetycznej i aktywnych złuszczaniach.
MASAŻ ODPRĘŻAJĄCY TWARZY
Zacznij od twarzy i poczuj dotyk natury. Relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu. Doskonały zabieg na
początek pobytu, preludium przygotowujące skórę do kolejnych zabiegów. To Twój pierwszy krok do odpoczynku.
30 min / 120 zł
SPECJALNY ZABIEG NA OKOLICE OCZU
Spłyca i wyrównuje drobne linie wokół oczu, głęboko nawilża i regeneruje. Zmniejsza oznaki zmęczenia, redukuje zasinienia i obrzęki wokół oczu.
30 min / 120 zł
ZABIEG EKSPRESOWY DO TWARZY
Doskonale sprawdza się jako zabieg bankietowy. Rozświetla, wygładza, skóra staje się świeża, odnowiona,
nawilżona. Jaśnieje zdrowym kolorytem, wygląda młodziej.
45 min / 150 zł
ZABIEG REVITALIZUJĄCY – ODŻYWCZY DO TWARZY
Sensualny zabieg o naturalnych aromatach wprowadzanych w głąb skóry za pomocą subtelnego masażu
pozwala na głęboki relaks, a jednocześnie działa silnie odżywiająco, stymulująco, pobudzająco. Przywraca
skórze koloryt, sprężystość, napięcie. Wyrównuje równowagę wodno - lipidową.
60 min / 270 zł
ZABIEG NAWILŻAJĄCY DO TWARZY
Zabieg ma za zadanie doprowadzić Twoją skórę do komfortu, terapeutyczny program oparty na innowacyjnych składnikach czynnych biologicznie. Zabieg łączy holistyczne podejście do pielęgnacji z zaawansowanymi substancjami aktywnymi w specjalnej masce i serum dlatego efekty zabiegu są widoczne natychmiastowo, niweluje efekt napięcia i przesuszenia i poprawia kondycję skóry.
60 min / 290 zł
ZABIEG KOJĄCY DO TWARZY
POLECANY SZCZEGÓLNIE DLA CER WYMAGAJĄCYCH
Niezwykle efektywny zabieg łagodzący zaczerwienienie, pieczenie i napięcie skóry. Doskonale koi i przywraca
stan równowagi. Zabieg ma na celu maksymalne uspokoić skórę i zmniejszyć zaczerwienienia. Kuracja jest
połączeniem wyselekcjonowanych składników aktywnych, podawanych w głąb tkanek i technikach uspokajania i relaksacji skóry opartych o metodę TEAM DR JOSEPH. Polecany również dla skóry po terapiach
(leczeniu schorzeń powodujących suchość skóry np. dermatologicznych, leczeniu izotretioniną, terapiach
nowotworowych)
70 min / 290 zł
ZABIEG ENERGIZUJĄCY "POWER LIFT" DLA MĘŻCZYZN
Metoda TEAM DR JOSEPH dla mężczyzn. Mocna, naturalna, efektywna: diagnostyka skóry, masaż stymulujący układ limfatyczny, ciepły kompres ziołowy, peeling, głębokie oczyszczanie, specjalne serum, intensywna
maska połączona z masażem twarzy. Zabieg oparty na synergicznym połączeniu bardzo aktywnych składników pochodzenia roślinnego o właściwościach antyoksydacyjnych, stymulujących procesy oddychania
komórkowego.
60 min / 270 zł
TEAM DR JOSEPH –VITALIS ZABIEGI I MASAŻE DO CIAŁA
Klasyczny masaż pleców

30 min / 200 zł

Klasyczny masaż całego ciała

60 min / 300 zł

Relaksacyjny masaż aromatyczny uwalniający napięcia
CZĘŚCIOWY

30 min / 150 zł

CAŁEGO CIAŁA

60 min / 290 zł

Masaż sportowy dla zmęczonych i przepracowanych mięśni
CZĘŚCIOWY

30 min / 150 zł

CAŁEGO CIAŁA

60 min / 290 zł

AUTORSKIE RYTUAŁY DO CIAŁA BELLAMED SPA
* RYTUAŁY DOSTĘPNE WYŁACZNIE W NASZYM SPA
INTENSYWNE ROŚLINNE EKO BIO NAWILŻENIE
Spokojny i relaksacyjny zabieg do ciała z peelingiem, masażem i okładem na bazie roślinnego kwasu hialuronowego doskonale nawilża, wygładza. Skóra po zabiegu pozostaje miękka, gładka i elastyczna.
60 min / 390 zł
INTENSYWNE ROŚLINNE EKO BIO UJĘDRNIENIE
Synergiczne połączenie peelingu, masażu i okładu. Wpływa na poprawę elastyczności, doskonale ujędrnia,
stymuluje metabolizm, zapewnia odpowiednie napięcie skóry.

60 min / 370 zł
AUTORSKI RYTUAŁ BELLAMED 4 TECHNIKI MASAŻU PLECÓW
Moc masażu, wpływa na doskonałe odprężenie i zwalczenie bólów i napięć.
Połączenie 4 technik masażu ( manualny, gorącą rolką, szklaną bańką, dźwiękiem ) i bogadztwa składników
aktywnych dla rozluźnienia, usunięcia napięć mięśni pleców, szyi i barków wpływa korzystnie na kondycję i
samopoczucie. Daje długotrwały efekt wypoczęcia i odprężenia. Szczególnie polecany dla osób pracujących
przy komputerze, po długiej i wyczerpującej podróży.

60 min / 370 zł
AUTORSKI MASAŻ PAŁECZKAMI BAZALTOWYMI BELLAMED
Ulga dla obolałych mięśni pleców, karku, obręczy barkowej
Doskonały masaż dla spiętych, przemęczonych, zestresowanych mięśni pleców.
Głęboki masaż przyspiesza i przywraca regenerację, dotlenienie, rozluźnienie. Szczególnie polecany dla osób
zmęczonych długą siedzącą pracą.

40 min / 270 zł
ZABIEG DETOKSYKUJĄCY Z ALPEJSKIM BŁOTEM MINERALNYM
Zabieg rozpoczynamy od przemasowania ciała peelingiem, aby odpowiednio oczyścić i przygotować skórę
na przyjęcie bogatych składników mineralnych. Unikalne błoto alpejskie pobudza układ krążenia, przyspiesza
naturalne wydalanie substancji szkodliwych dla organizmu, co prowadzi do lepszej przemiany materii. Zabiegi wspomagają naturalną regenerację komórek, utrzymują właściwe nawilżenie skóry i zapobiegają jej przedwczesnemu starzeniu się. Skóra staje się aksamitnie gładka, jędrna i elastyczna. Dodatkowo okłady redukują
napięcie mięśniowe, relaksują całe ciało, łagodzą bóle reumatyczne, a wysoka koncentracja podstawowych
minerałów wzmacnia układ immunologiczny.

60 min / 350 zł
ZABIEG ANTYCELLULITOWY
Rozpoczynamy stosując elementy drenażu stymulujemy krążenie krwi i limfy. Kolejnym etapem jest peeling
enzymatyczny ciała wykonywany specjalną techniką, przy użyciu gąbki Luffa (jej użycie dodatkowo stymuluje
mikrokrążenie w tkance łącznej). Tak przygotowana skóra skutecznie absorbuje składniki aktywne podczas
zabiegu. Następnie nakładamy na ciało okład antycellulitowy. Kolejnymi etapami są: masaż bańką szklaną masaż antycellulitowy intensywnie stymuluje i oczyszcza tkankę podskórną. Efektem zabiegu jest ujednolicona, wygładzona, delikatna skóra, z wyraźną poprawą jędrności.

60 min / 350 zł
ALQVIMIA LUKSUSOWA MARKA
W produktach Alqvimii oddajemy całą głębię, intensywność i siłę jakości tej marki. Nie możemy tworzyć
powierzchownego piękna, nie możemy tworzyć nieistotnego piękna. Ponieważ nie możemy ignorować faktu
ścisłego połączenia i związku ciała, zdrowia, piękna, Świata, z jakością naszego życia.
ALQVIMIA, zgodnie z tą tradycją, odzyskała i zaktualizowała zasady starej hiszpańskiej szkoły perfumerii,
aromaterapii, kosmetyków i alchemii. Naszym celem i naszą pracą jest dążenie do całkowitej przemiany osobistej poprzez stosowanie olejków eterycznych.
ALQVIMIA to więcej niż luksusowa marka kosmetyków naturalnych - to sposób na życie. Dbamy o Twoje
piękno i dobre samopoczucie. Radzimy, aby zabiegom towarzyszył zdrowy styl życia, który pomaga czuć się
lepiej, bardziej kobieco, piękniej.

AROMATERAPEUTYCZNY RYTUAŁ ODMŁADZAJĄCY DO TWARZY
Zainspirowany namaszczeniem piękna starożytnych królowych Egiptu, oparty na mirrze i kadzidle, otacza
cię intensywnym uczuciem fascynacji, kobiecości i uroku. Dzięki zaletom aromaterapii towarzyszy kobietom,
zapewniając im bezpieczeństwo i podnosząc ich samoocenę. Działa rewitalizująco, orzeźwiająco, oczyszczająco i przeciwstarzeniowo, jest źródłem wiecznego piękna, które daje wewnętrzny spokój.

60 min / 450 zł
AROMATERAPEUTYCZNY ODMŁADZAJĄCY RYTUAŁ DO TWARZY I CIAŁA
Wyciszenie i relaks w otoczeniu luksusowych, naturalnych zapachów linii Królowej Egiptu, produktów, których
inspiracją była Kleopatra. Jedna z najbardziej czarujących i uwodzicielskich kobiet w historii świata, symbol
i uosobienie siły i władzy. Rytuał, w którym stosuje się okłady z soli z Morza Martwego w połączeniu z egzotycznymi aromatami mirry i kadzidła. Odmłodzenie skóry, przywrócenie i wzmocnienie jej naturalnego piękna.

90 min / 690 zł
ANTYSRESOWY RYTUAŁ PIELĘGNUJĄCY TWARZ
Przywrócenie naturalnego blasku skórze zmęczonej, pozbawionej zdrowego kolorytu. Naturalne pobudzenie
regeneracji komórkowej, żywotności i zdrowia skóry. Gwarantuje odprężenie, eliminuje napięcia spowodowane stresem, poprawia nastój.

60 min / 450 zł
ANTYSTRESOWY RYTUAŁ PIELĘGNUJĄCY TWARZ I CIAŁO
Pozwoli zapomnieć o codziennym stresie - połączenie antystresowego rytuału spa z odżywczym zabiegiem
na twarz. Zapewnia natychmiastową relaksację niweluje napięcia. Nawilża i regeneruje, pozostawiając skórę
gładką i miękką. Składniki aktywne: synergia olejków eterycznych z pomarańczy, cytryny, petitgrainu, grejpfruta, majeranku i lawendy wyróżnia się odurzającym naturalnym aromatem, który sprzyja odczuciu relaksu i

90 min / 690 zł
REWITALIZUJĄCY RYTUAŁ DLA MĘŻCZYZN
Przygotowany specjalnie dla Panów rytuał regenerujący, łagodzący i kojąco działający na skórę. Właściwy dla
różnych typów cery męskiej, zwłaszcza wrażliwej i reaktywnej. Połączony z głębokim relaksem i przywróceniem dobrego samopoczucia.

60 min / 450 zł
BELLAMED SPA - AUTORSKI MASAŻ DŹWIĘKIEM
Terapia dźwiękiem ułatwia komunikację werbalną i niewerbalną, wpływa na proces uczenia się, na integrację
intra- i interpersonalną, aktywizację lub relaksację, a w konsekwencji na lepszą jakość życia.
W terapii dźwiękiem środkiem wykorzystywanym w procesie masażu, rehabilitacji i wsparcia rozwoju osobistego jest przede wszystkim dźwięk. Jest on falą akustyczną, która wywołuje nie tylko wrażenie słuchowe,
ale głęboko wnika w ciało, masując wewnętrzne organy. Dźwięk mis tybetańskich działa na po
nym, emocjonalnym oraz duchowym.

50 min / 390 zł

Telefon: +48 55 506 50 50 w. 304
UWAGA: Istnieje możliwość wykupu voucherów do Bellamed Spa, link poniżej.
https://bella-med.pl/p,1779,bellamed-spa/p,1826,kup-voucher-do-bellamed-spa-online

