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Podróż do Świata Orientu
Zanurz się w niepowtarzalnej atmosferze balijskiego SPA. Otul zmysłową wonią azjatyckich
kwiatów, ziół i olejków eterycznych. Poczuj kojący dotyk terapeutek z wyspy Bali. Odkryj siłę
naturalnego piękna i orientalnej pielęgnacji. Zaznaj poczucia wyjątkowości i absolutnego luksusu.
Położony w malowniczym, starym parku kameralny Hotel Farmona Business & SPA stanowi oazę
spokoju, gdzie w komfortowych warunkach może wypoczywać 60 Gości. Hotelowe Wellness & SPA
oferuje bogaty wachlarz zabiegów, wykonywanych z użyciem wyłącznie naturalnych produktów.
Goście mają do wyboru zabiegi bazujące na osiągnięciach medycyny naturalnej, zarówno
europejskiej, jak i dalekowschodniej.
Tu najdoskonalej uwidacznia się leżąca u podstaw filozofii Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
Farmona symbioza z naturą i wiara w to, że jest ona niewyczerpanym źródłem urody, harmonii
i relaksu. Wellness & SPA zaprojektowane zostało zgodnie z chińskimi zasadami Feng Shui. Meble
były ręcznie wykonane przez artystów na wyspie Bali, uznawanej za azjatycką stolicę SPA.
Szum strumyka biegnącego po kamiennej posadzce, siła natury ze stuletnich drzew w starym parku
otaczającym SPA, aromaterapeutyczna woń naturalnych olejków eterycznych i relaksacyjna muzyka
sprzyjają wyciszeniu i równowadze. To właśnie tu indonezyjskie terapeutki, absolwentki najlepszych
szkół masażu i naturalnych terapii na wyspie Bali, zadbają o ciało, umysł i duszę.
Większość azjatyckich rytuałów oparta jest na autorskich recepturach i technikach masażu, a
produkty w nich wykorzystywane pochodzą z najdalszych zakątków świata: Chin, Laosu, Indonezji i
Sri Lanki. Wiele z nich przygotowywanych jest bezpośrednio przed zabiegiem na bazie ekstraktów
roślinnych, ziół i egzotycznych przypraw. W klasycznych zabiegach pielęgnacji twarzy i ciała łączymy
nowoczesne zdobycze kosmetologii, spektakularne działanie produktów najlepszych światowych
marek oraz leczniczą moc krystalicznie czystej wody ze źródła bijącego na terenie parku.
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Wyłącznie w FARMONA Wellness & SPA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

terapeuci z Indonezji i wyspy Bali, absolwenci najlepszych szkół masażu i naturalnych
terapii w Azji
unikalny program rytuałów piękna opracowany na wyłączność FARMONA Wellness & SPA
przez indonezyjskich mistrzów
oryginalne, liczące tysiące lat, zabiegi z Archipelagu Indonezyjskiego, dostępne przed
wiekami wyłącznie dla członków rodów królewskich
łaźnia błotna, sauna, tajska łaźnia ziołowa
klasyczne i orientalne masaże ciała
ekskluzywna pielęgnacja twarzy Menard
dermopielęgnacja twarzy Mediderma
program kształtnego ciała Diego Dalla Palma
rytuały Cinq Mondes, zainspirowane dawnymi kulturami z całego świata
kompleksowa pielęgnacja twarzy i ciała, dla kobiet i mężczyzn, na bazie produktów Farmona
System Professional

Zapraszamy:
Od poniedziałku do niedzieli: od 09:00 do 21:00
Informacje i rezerwacja:
tel. +48 12 252 70 20
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MASAŻE
Fenomen ludzkiego dotyku został odkryty tysiące lat temu w krajach wschodnich. Powstały tam
liczne szkoły masażu, z których każda odznacza się niepowtarzalnym charakterem, stanowiąc
kolebkę technik manualnych, przynoszących niezwykłe doznania zarówno dla ciała, jak i ducha.
Szkoła indonezyjska wyróżnia się holistycznym podejściem do pracy nad ciałem. Masaż jest w niej
rozumiany jako swoiste doświadczenie, które przynosi fizyczną i mentalną odnowę oraz uaktywnia
wewnętrzne siły witalne.
Masaż Galangan na cztery ręce
czas 60 minut; cena 300 zł
Luksusowy masaż wykonywany jednocześnie przez dwie terapeutki w rytm tradycyjnej balijskiej
muzyki. Łączy właściwości relaksujące i energetyzujące.
Gunung Kidul masaż gorącymi kamieniami
czas 90 minut; cena 300 zł
Zabieg rozpoczyna masaż rozgrzewającym olejkiem, po czym wykonywany jest masaż kamieniami.
Stymuluje układ krwionośny i limfatyczny, balansuje energię, doskonały na bóle reumatyczne,
migreny i zaburzenia w miesiączkowaniu.
Jawajski Masaż Aromaterapeutyczny
czas 90 minut; cena 300 zł
Zawiera elementy akupresury, Ayurvedy i chińskiej tradycyjnej medycyny. Łagodzi codzienne,
psychiczne napięcia i zmęczenie. Niezwykle relaksujący.
Lomi Lomi
czas 75 minut; cena 280 zł
Intuicyjny masaż ciała, przeznaczony dla kobiet. Terapeutka, używając głównie przedniej części
przedramion, wykonuje długie, płynne, spokojne ciągle powtarzające się ruchy. Efektem jest uczucie
błogości i wyciszenia. Masaż działa również odmładzająco, pobudzając układ limfatyczny i
krwionośny, oczyszcza z toksyn, wspomaga przemianę materii.
Sa Moon Prai masaż stemplami ziołowymi
czas 60 minut; cena 290 zł
z tajską łaźnią ziołową czas 90 minut; cena 340 zł
Początkowo, kiedy stemple są bardzo gorące, wykonywane są krótkie dotknięcia i przyciśnięcia
wzdłuż linii energetycznych sen, punktów akupresury i stawów. W miarę, jak stemple stają się
chłodniejsze, rośnie intensywność masażu. W połączeniu z tajską łaźnią ziołową poprawia krążenie
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krwi i limfy, pobudza przemianę materii i usuwa toksyny. Zalecany w przypadku dolegliwości
kręgosłupa, migren oraz napięć w rejonie szyi i ramion.
Masaż Balijski
czas 60 minut; cena 260 zł
Masaż łączący elementy kilku azjatyckich technik, m.in. Ayurvedy, chińskiej akupresury oraz
charakterystycznego dla wyspy Bali masażu odprężającego. Płynne, lecz mocne i głębokie ruchy
terapeuty przynoszą holistyczną odnowę.
Masaż Klasyczny
czas 45 minut; cena 190 zł
Korzystnie wpływa na stan skóry i mięśni, redukuje objawy zmęczenia i stresu. W zależności od
techniki wykonania może mieć działanie uspokajające lub pobudzające.
Drenaż Limfatyczny
czas 60 minut; cena 190 zł
Specjalistyczny masaż, uwzględniający wybrane partie ciała. Usprawnia pracę układu limfatycznego,
likwiduje obrzęki. Doskonały w zwalczaniu cellulitu i oczyszczania organizmu z toksyn.
Balijski Masaż Pleców, Ramion i Karku
czas 45 minut; cena 190 zł
Masaż szczególnie polecany osobom zestresowanym, prowadzącym siedzący tryb życia. Łagodzi
napięcia mięśniowe odczuwane w okolicach karku i ramion, bóle kręgosłupa w odcinku
lędźwiowym.
Balijski Masaż Twarzy, Głowy i Karku
Czas 30 minut, 120zł
Wyjątkowo odprężający i relaksacyjny, działa regenerująco na skórę twarzy. Dzięki masażowi
poprawia się koloryt skóry, cera po zabiegu ma młody i zdrowy wygląd. Masaż głowy przynosi
ukojenie przy migrenach. Skóra twarzy po zabiegu jest ujędrniona i dotleniona.
Refleksoterapia
czas 45 minut; cena 160 zł
Leczniczy masaż stóp, w którym wykorzystuje się wiedzę o refleksach: na stopach umiejscowione są
punkty połączone kanałami energetycznymi z organami wewnętrznymi w ciele człowieka. Ucisk i
masaż tych punktów stymuluje pracę organów wewnętrznych.
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RYTUAŁY PIELĘGNACJI CIAŁA
BALIJSKIE
Ekskluzywny program, opracowany przez indonezyjskich mistrzów i mnichów buddyjskich, na
wyłączność Farmona Wellness & SPA. Receptury i techniki stosowane w rytuałach liczą tysiące lat.
Przed wiekami dostępne były wyłącznie dla członków rodów królewskich zamieszkujących tereny
dzisiejszej Indonezji. Ich zasadniczą część stanowi masaż balijski, a wyjątkowo przyjemnym
uzupełnieniem są maski i peelingi będące orientalną mieszanką kwiatów i przypraw.
Jawajski Lulur Królewski Rytuał Miłości
czas 120 minut; masaż – peeling – masaż głowy i twarzy - kąpiel; cena 370 zł
Zabieg rozpoczyna tradycyjny masaż balijski z użyciem olejku jaśminowego. Kolejnym etapem jest
peeling ciała na bazie Luluru mieszanki pudru ryżowego, balijskiego imbiru i nasion tamaryndu oraz
kąpiel. To niezwykłe doznanie dla par, które w balijskim pomieszczeniu dla dwojga mogą wspólnie
oddać się zmysłowemu rytuałowi.
Vanilla Mocca Słodki Rytuał
czas 120 minut; masaż – peeling – masaż głowy i twarzy - kąpiel; cena 370 zł
Rytuał obejmuje tradycyjny masaż balijski z użyciem olejku pomarańczowego, peeling na bazie
Vanilla Mocca mieszanki ziaren balijskiej kawy Robusta i kakao, kąpiel z dodatkiem mleczka
waniliowego. Doskonale wzmacnia i ujędrnia skórę.
Dotyk Bogini Devi Sri
czas 120 minut; masaż – peeling – masaż głowy i twarzy - kąpiel; cena 370 zł
Rytuał rozpoczyna tradycyjny masaż balijski, następnie wykonywany jest głęboki peeling o
właściwościach oczyszczających na bazie Mangiru mieszanki pudru ryżowego, tumeriku, dzikiego
imbiru i drzewa sandałowego. Zabieg kończy kąpiel ziołowa.

Bali Chakrapani
Czas 120minut; kąpiel stóp - masaż całego ciała – peeling – masaż głowy i skroni – maska –
pielęgnacja końcowa; 380zł
Rytuał rozpoczyna się kąpielą stóp w soli morskiej z płatkami róż. Następnie terapeutka wykonuje
tradycyjny masaż balijski całego ciała oraz nakłada peeling na bazie Mangiru – mieszanki pudru
ryżowego, tumeriku, dzikiego imbiru i drzewa sandałowego. Następnie terapeutka wykonuje kojący
masaż głowy i skroni. Kolejny krok rytuału to maska Earth & Flowers – mieszanka naturalnej białej
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glinki, płatków róży i organicznej kory cynamonu, która ma właściwości oczyszczające i rozjaśniające
skórę. Uczta dla ciała i zmysłów.

CINQ MONDES
Rytuały tworzą masaże i profesjonalne produkty kosmetyczne zainspirowane dawnymi kulturami
z całego świata, niepowtarzalne dzięki swej finezji i zmysłowości. W poszukiwaniu naturalnego
piękna obejmują receptury kosmetyczne wolne m.in. od parabenów, sztucznych barwników,
silikonu i olejów mineralnych. Zawierają wyłącznie składniki naturalnego i organicznego
pochodzenia.
Rytuał Maghreb Hammam
czas 90 minut; cena 350zł
z tajską łaźnią ziołową czas 120 minut; cena 350 zł
łaźnia parowa – peeling – maska – masaż
Kompleksowy rytuał oczyszczający, wygładzający i relaksujący, oparty północno-afrykańskich
metodach pielęgnacji ciała. Rozpoczyna się sesją w łaźni parowej. Następnie wykonywany jest
peeling ciała, wcierany rękawicą Kassa, z użyciem czarnego mydła Beldi. Nakładana jest ujędrniająca
maska błotna Rassoul. Rytuał kończy północno-afrykański masaż ciała.
Rytuał Bengalore
czas 90 minut; peeling – masaż; cena 350 zł
Rytuał rozpoczyna peeling mieszanka soli morskiej, proszku migdałowego, cynamonu i olejku
waniliowego. Następnie wykonywany jest głęboki, rytmiczny masaż, z elementami Ayurvedy,
z użyciem olejku z kardamonem i wanilią. Ma właściwości oczyszczające i regenerujące.
Rytuał Syjamu
czas 90 minut; peeling – masaż; cena 350 zł
Rytuał rozpoczyna peeling mieszanka nasion papai, proszku kokosowego, ziemi okrzemkowej
i olejku kemiri. Następnie wykonywany jest odprężający masaż, z delikatnymi wygładzającymi
ruchami, z użyciem balsamu z orzechów tamanu. Ma właściwości rozluźniające i uspokajające.
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PIELĘGNACJA CIAŁA

BALIJSKIE
Bali, zwana „wyspą bóstw i demonów”, słynie z liczących tysiące lat zabiegów upiększających. Ich
sekret kryje się w bogactwie naturalnych składników oraz unikatowych technikach manualnych,
stosowanych podczas zabiegów. Podejrzewane o magiczne właściwości kompozycje orientalnych
ziół, przypraw i ekstraktów roślinnych otwierają drogę do świata piękna, któremu od setek lat
próbuje sprostać zachodnia kosmetologia.
Mangir Głęboki Detox
czas 90 minut; masaż – peeling – masaż głowy i twarzy; cena 310 zł
Na zabieg składa się tradycyjny masaż balijski, peeling z wykorzystaniem Mangiru mieszanki pudru
ryżowego, tumeriku, dzikiego imbiru i drzewa sandałowego, masaż głowy i twarzy oraz nałożenie
odżywczego kremu do ciała. Ma właściwości silnie ściągające, przeciwzapalne.
Boreh z wyspy Bali
czas 90 minut; masaż – maska – masaż głowy i twarzy; cena 310 zł
Zabieg rozpoczyna się tradycyjnym balijskim masażem, następnie nakładana jest rozgrzewająca
maska Boreh mieszanka pudru ryżowego, kory cynamonu i anyżku, następnie wykonywany jest
masaż głowy i twarzy. Zabieg kończy nałożenie odżywczego kremu do ciała. Doskonały na bóle
stawów i mięśni.
Earth and Flowers
czas 90 minut; masaż – maska – masaż głowy i twarzy; cena 310 zł
Earth & Flowers to mieszanka naturalnej białej glinki, płatków róży i organicznej kory cynamonu.
Ma właściwości oczyszczające, rozjaśniające i tonizujące skórę ciała. Zabieg rozpoczyna tradycyjny
masaż balijski, następnie nakładana jest maska, wykonywany masaż głowy i twarzy oraz nałożenie
odżywczego kremu do ciała.
Coffee Time
Czas 90minut; masaż – peeling – masaż głowy i twarzy; cena 310zł
Zabieg rozpoczyna się tradycyjnym balijskim masażem, następnie wykonywany jest peeling na bazie
balijskiej kawy Robusta i kakao. Ma właściwości antycellulitowe i ujędrniające.
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FARMONA
Zabiegi pielęgnacyjne, stworzone przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, łączą
nowoczesne osiągnięcia kosmetologii z pielęgnacyjną mocą naturalnych składników roślinnych,
przypraw, ziół i olejków eterycznych. Bogactwo przyjemnych aromatów i delikatnych konsystencji
sprawia, że każdy zabieg jest niezwykłą pieszczotą dla zmysłów.
Acai Refirm
czas 105 minut; masaż – peeling – maska - masło; cena 300 zł
Ujędrniająco – dotleniający zabieg, z ekstraktem z jagód acai. Przeznaczony szczególnie dla osób
zmagających się z wiotkością skóry, cellulitem, skórą słabo dotlenioną. Modeluje sylwetkę, wyraźnie
poprawia elastyczność i sprężystość skóry.
India Revive
czas 105 minut; masaż – peeling – maska – balsam; cena 300zł
Zabieg oczyszczająco – regenerujący, z ekstraktem z bambusa. Przeznaczony do skóry
zanieczyszczonej, słabo odżywionej i narażonej na negatywne działanie czynników zewnętrznych.
Idealnie sprawdzi się gdy potrzebny jest natychmiastowy efekt regeneracji.
Aromatic Honey
czas 90 minut; peeling – maska – masaż; cena 260 zł
Zabieg odżywczy i regenerujący bazujący na naturalnych składnikach, takich jak miód, wanilia i
pomarańcza. Przeznaczony dla skóry przesuszonej, odwodnionej, szorstkiej, po nadmiernej
ekspozycji na promienie słoneczne lub klimatyzację. Regeneruje, nawilża i wygładza.

DIEGO DALLA PALMA
Program kształtnego ciała i bio-rewitalizacji skóry. Opracowany przez włoskich naukowców dla
przemodelowania ciała, zwalczania miejscowego nadmiaru tkanki tłuszczowej i pomarańczowej
skórki. Ukierunkowane zabiegi, czyste opatentowane składniki przywracają dobre samopoczucie,
tworząc długotrwałe piękno.
Nowość! Destock CPX
Czas 80 minut; olej behavioralny – kwaśny peeling lub wygładzający scrub – ampułka z wyciągiem z
granatu – bandaż modelujący – masaż z użyciem drenującego kremu ; cena 339zł
Zabieg zawiera wyciąg z planktonu oceanicznego, który rozprasza lipidy w komórkach tłuszczowych
oraz przyśpiesza ich usuwanie w procesie metabolicznym. Usuwa tkankę tłuszczową oraz ujędrnia
skórę.
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Anty – Cellulit
czas 70 minut; olej behavioralny – kwaśny peeling lub wygładzający scrub – pianka – bandaż
modelujący lub biała borowina modelująca – masaż z użyciem drenującego kremu; cena 349 zł
Intensywne i spersonalizowane działanie przeciw różnym formom cellulitu. Zabieg drenuje,
modeluje tkanki, wygładza pomarańczową skórki
Slim Designer
czas 80 minut;
olej behavioralny – kwaśny peeling lub wygładzający scrub – fluid do masażu –maska nośnikowa bandaż modelujący lub biała borowina modelująca
– masaż z użyciem fluidu;
cena 349 zł
Modeluje profil ciała oraz redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej. Pobudza drenowanie, jednocześnie
hamując rozwój ilościowy i objętościowy nowych komórek tłuszczowych.
Firming
czas 80 minut; olej behavioralny – kwaśny peeling – masaż z użyciem fluidu – szokowa ampułka –
woalka ujędrniająca – liftingujący krem do ciała; cena 339 zł
Zwalcza oznaki starzenia się ciała i poluźnienia skóry. Daje szybki efekt ujędrnienia i liftingu.
Push up
czas 45 minut; olej behavioralny – kwaśny peeling – koncentrat uelastyczniający – maska nośnikowa
– maska modelująca – krem unoszący biust; cena 200 zł / w połączeniu z innym zabiegiem 150 zł
Skuteczny w utracie napięcia skóry piersi i dekoltu, o działaniu wzmacniającym, uelastyczniającym i
przeciw rozstępom. Szczególnie odpowiedni w trakcie kuracji odchudzającej i po karmieniu piersią.
Polecany w połączeniu z zabiegiem Anti-Cellulit lub Slim Designer.

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
MENARD
Najwyższej jakości, ekskluzywna pielęgnacja twarzy, radykalnie przeciwdziałająca efektom
starzenia, oparta na tysiącach lat tradycji medycyny chińskiej oraz odkryciach japońskiej
biotechnologii i kosmetologii. Jej głównym składnikiem są opatentowane wyciągi z czarnych i
czerwonych grzybów reishi skutecznie odnawiające i odmładzające komórki skóry.
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Authent Zabieg Przeciwzmarszczkowo – Ujędrniający
czas 100 minut; demakijaż – peeling – masaż okolicy oczu – masaż – maska Authent twarz, szyja i
dekolt - masaż dłoni – pielęgnacja końcowa – konsultacja kosmetyczna; cena 600 zł
Luksusowy zabieg gwarantujący spektakularny efekt wypełnienia zmarszczek, ujędrnienia skóry i
wymodelowania owalu twarzy. Maska Authent stymuluje namnażanie komórek macierzystych
zarówno w naskórku, jak i skórze właściwej. Zabieg dba o skórę wielowymiarowo: oczyszcza
komórki we wszystkich warstwach skóry, uzupełnia niedobory, nawilża, odżywia, modeluje, a
przede wszystkim zwiększa ilość komórek, aby skóra skuteczniej mogła się zregenerować.
Embellir Zabieg Liftingujący
czas 100 minut; demakijaż – peeling – masaż – maska kolagenowa – masaż dłoni – masaż i maska
na okolice oczu – maska nawilżająca – pielęgnacja końcowa – konsultacja kosmetyczna; cena 510 zł
Zabieg o silnym efekcie liftingująco-nawilżającym, dzięki wysokiej zawartości kwasu hialuronowego
oraz kolagenu. Efekt potęguje siła czarnych i czerwonych grzybów Reishi, które zapewniają
oczyszczenie komórek skóry z toksyn. Dla skóry wokół oczu stosowany jest odrębny masaż, dzięki
któremu powieki odzyskują elastyczność, a zmarszczki wokół oczu stają się mniej widoczne.
Embellir Zabieg Oczyszczająco - Rozświetlający
czas 100 minut; demakijaż – peeling – masaż – maska rozjaśniająca – masaż dłoni – masaż i maska
na okolice oczu – maska nawilżająca – pielęgnacja końcowa – konsultacja kosmetyczna; cena 460 zł
Zabieg dla cer z problemem przebarwień. Wyrównuje koloryt skóry, niweluje piegi i przebarwienia
oraz zapobiega ich ponownemu pojawianiu się w przyszłości. Doskonale regeneruje zszarzałą cerę
pozbawioną blasku. Połączenie zachodnich i wschodnich technik masażu gwarantuje znakomity
relaks i spektakularne efekty.
Saranari Zabieg Ujędrniający
czas 100 minut; demakijaż – peeling – masaż – maska ujędrniająca – masaż dłoni – masaż i maska
na okolice oczu – maska nawilżająca – pielęgnacja końcowa – konsultacja kosmetyczna; cena 390 zł
Kompleksowy zabieg, który koncentruje się na wszystkich przyczynach fotostarzenia skóry.
Zapewnia optymalną produkcję i ochronę włókien kolagenu oraz kwasu hialuronowego. Dla skóry
wokół oczu stosowany jest odrębny masaż , dzięki któremu zmarszczki stają się mniej widoczne, a
zacienienia i opuchnięcia są redukowane.
Embellir Zabieg Podstawowy
czas 80 minut; demakijaż – peeling – masaż – maska nawilżająca – masaż dłoni - pielęgnacja
końcowa – konsultacja kosmetyczna; cena 310 zł
Zabieg o właściwościach regenerujących i odmładzających. Dzięki zastosowaniu masażu zostaje
pobudzona mikrocyrkulacja wewnątrz komórkowa, a tym samym skóra zostaje starannie
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odżywiona, zmarszczki są zredukowane, znikają opuchnięcia i szarość cery. Zabieg idealny dla
wszystkich typów skóry a szczególnie dla skóry dojrzałej.
Tsukika Zabieg Nawilżający
czas 70 minut; demakijaż – peeling – masaż – maska nawilżająca - masaż dłoni - pielęgnacja
końcowa – konsultacja kosmetyczna; cena 280 zł
Zabieg o silnym efekcie nawilżająco - rewitalizującym. Ekstrakt z Cereusa poprawia metabolizm
komórkowy, głębokie nawilżenie zapewnia kwas hialuronowy. Zabieg łączy w sobie masaż
ujędrniający i japońskie techniki akupresury.
Embellir Zabieg Ekspresowy
czas 30 minut; demakijaż – krótki masaż – pielęgnacja końcowa; cena 160 zł
Ekspresowy zabieg stymulująco-odżywczy. Odświeża, rewitalizuje i dotlenia skórę.

MEDIDERMA
Dermopielęgnacja twarzy obejmująca peelingi z kwasem. Zastosowana w produktach
nanotechnologia pozwala składnikom aktywnym docierać do najgłębszych warstw skóry. Zabiegi nie
powodują widocznej eksfoliacji i podrażnienia. Zapewniają efekt wygładzenia i rozjaśnienia skóry.
Peeling z kwasem ferulowym
czas 90 minut; konsultacja kosmetyczna – demakijaż - peeling z kwasem ferulowym – aktywator +
serum z witaminą C - maska - masaż dłoni - pielęgnacja końcowa; cena 300 zł
Dla skór podlegających procesowi fotostarzenia, z widocznymi przebarwieniami posłonecznymi.
Neutralizuje wodne rodniki, wzmacnia aktywność witaminy C i E w skórze, wyrównuje koloryt
rozjaśniając przebarwienia i zapobiegając ich powstawaniu. Idealny przed wielkim wyjściem, bez
efektu złuszczania, całoroczny.
Peeling z kwasem migdałowym
czas 60 minut; konsultacja kosmetyczna – demakijaż - peeling z kwasem migdałowym – aktywator +
serum z witaminą C - masaż dłoni - pielęgnacja końcowa; cena 250 zł
Dla skór podlegających naturalnym procesom starzenia i fotostarzenia. Stymuluje syntezę kolagenu
i elastyny. Rozświetla skórę, łagodząc przebarwienia i plamy posłoneczne.
Peeling z kwasem mlekowym
czas 60 minut; konsultacja kosmetyczna – demakijaż - peeling z kwasem mlekowym – aktywator +
serum z witaminą C - masaż dłoni - pielęgnacja końcowa; cena 250 zł
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Dla skór odwodnionych, z wyraźnymi oznakami starzenia się, utratą jędrności i blasku. Działanie
nawilżające, rozjaśniające i antyoksydacyjne. Żelowa konsystencja minimalizuje ryzyko wystąpienia
podrażnień.
Peeling z kwasem argininowym
czas 60 minut; konsultacja kosmetyczna – demakijaż - peeling z kwasem argininowym – maska masaż dłoni - pielęgnacja końcowa; cena 250 zł
Dla skór wrażliwych, z nietolerancją innych peelingów odnawiających wierzchnią warstwę skóry.
Widocznie zmniejsza drobne zmarszczki, poprawia napięcie skóry, wyrównuje koloryt, intensywnie
nawilża. Bez uczucia swędzenia, szczypania i pieczenia.
SOUVRE
W kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i paznokci marki Souvre
Internationale zawarty jest kolagen naturalny – białko, które ma kluczowe znaczenie dla
zachowania młodego wyglądu. Żel doskonale nawilża suchą lub uszkodzoną skórę, przywracając
jędrność.
Nowość! Kolagenowy zastrzyk młodości
Czas 60min; demakijaż – konsultacja kosmetyczna – kremowy peeling kolagenowy – kolagen
Platinium – maska ze złotem – SPA dla dłoni - pielęgnacja końcowa; Cena 250zł
Intensywnie nawilżający zabieg na twarz, szyję, dekolt oraz kolagenowy zabieg na dłonie. Dzięki
dużej dawce kolagenu, kwasu hialuronowego i użyciu złotej maski – skóra staje się napięta,
nawilżona i pełna blasku. Zostaje przyśpieszona regeneracja skóry, a zmarszczki ulegają spłyceniu.

Nowość! Kolagenowa regeneracja męskiej skóry
Czas 45min, demakijaż – kremowy peeling kolagenowy – kolagen Platinum – serum kolagenowe –
SPA dla dłoni - pielęgnacja końcowa; cena 220zł
Zabieg przeznaczony dla skóry męskiej. Atutem zabiegu jest oczyszczenie oraz złagodzenie
podrażnień po goleniu. Skóra po zabiegu jest odżywiona i nawilżona.
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Nowość! Zabieg kolagenowy „Szybki Efekt”
Czas 30min, Demakijaż – kremowy peeling kolagenowy – kolagen Platinum – serum kolagenowe –
pielęgnacja końcowa, Cena: 180zł
Zabieg o właściwościach regenerujących i rewitalizujących. Głębokie nawilżenie zapewnia kolagen
Platinium. Serum kolagenowe ma działanie liftingujące.

FARMONA
Komplementarny program zabiegów, przeznaczony dla każdego typu skóry, opracowany przez
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona. Pod czujnym okiem wybitnych dermatologów i
biotechnologów powstały doskonałe preparaty, które odznaczają się wysoką efektywnością przy
pełnym bezpieczeństwie stosowania.
Neuro-Lift+
czas 60 minut; demakijaż – peeling – koncentrat – masaż – maska biocelulozowa – krem;
cena 230 zł
Zabieg dermo-liftingujący na twarz. Głównym jego zadaniem jest wygładzenie skóry i poprawa
jędrności, a także regeneracja i podtrzymanie efektów po zabiegach dermo kosmetycznych.
Opracowany z myślą o kobietach około 40 roku życia, które pragną efektywnej i szybkiej poprawy
stanu skóry.
Anti-Pollution
czas 60 minut; demakijaż – peeling – masaż – koncentrat – dwufazowa maska – krem;
cena 230 zł
Zabieg dotleniająco-detoksykujący na twarz. Dla każdego rodzaju cery ze szczególnym
uwzględnieniem skóry niedotlenionej, szarej i zmęczonej. Polecany dla osób żyjących w
zanieczyszczonym środowisku, narażonych na stres, promieniowanie UV, a także palących
papierosy.
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Hydra Quest
czas 60 minut; demakijaż – peeling - masaż – serum – maska algowa – krem; cena 230 zł
Głęboko nawilżający zabieg na twarz, przeznaczony do każdego typu cery niezależnie od wieku, w
szczególności odwodnionej, przesuszonej słońcem oraz działaniem suchego powietrza
(klimatyzacja, ogrzewanie w okresie zimowym).
Dermaacne+
czas 60 minut; demakijaż – peeling - maska – serum – koncentrat – krem; cena 230 zł
Sebo-regulujący zabieg dla skór mieszanych i tłustych. Gruntowne oczyszczenie, wyraźne
rozjaśnienie i zmatowienie oraz poprawa nawilżenia cery problematycznej to gwarantowane efekty
zabiegu.
Skin Genic
czas 45 minut; demakijaż – peeling – maska – termo aktywna okluzja – krem; cena 160 zł
Zabieg o działaniu naprawczo – odmładzającym. Polecany dla każdego rodzaju skóry, wymagającej
regeneracji i odbudowy. Zastosowana w zabiegu termo okluzyjna maska kokon wyraźnie wzmacnia
działanie składników aktywnych z preparatów nałożonych pod maskę.
Anti A.G.E.
czas 45 minut; demakijaż – peeling – aktywator – koncentrat – dwufazowa maska – krem;
cena 160 zł
Zabieg antyglikacyjny dla każdego rodzaju cery, powyżej 25 roku życia. Przeciwdziała zmianom
związanym z glikopochodnym starzeniem się skóry: utratą jędrności i elastyczności, drobnymi
liniami i zmarszczkami, żółtym odcieniem.
Peeling kawitacyjny
czas 30 minut; peeling kawitacyjny – ampułka – krótki masaż - pielęgnacja końcowa; cena 100 zł
Zapewnia optymalne złuszczenie i odnowienie górnych warstw naskórka. Pobudza mikrokrążenie
oraz stymuluje mięśnie twarzy. Wyraźnie wygładza, rozjaśnia i regeneruje skórę, przygotowując ją
do lepszej absorpcji składników odżywczych.
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ZABIEGI DODATKOWE
Tajska łaźnia ziołowa
czas 30 minut; cena 100 zł
Dzięki właściwościom oczyszczającym zalecana jest jako element detoksykacji organizmu. Zioła
takie, jak tajski imbir, trawa cytrynowa, liście eukaliptusa przyspieszają usuwanie toksycznych
substancji, uspokajają i relaksują. Dodatkowo działa zdrowotnie w chorobach układu oddechowego
i krążenia.
Łaźnia błotna
czas 30 minut; cena 100 zł
Pielęgnacja ciała z użyciem odżywczych glinek.
Peeling kawitacyjny
cena 50 zł
Zabieg na dłonie:
czas 20 minut; kąpiel - peeling –maska - masaż; cena 80 zł, do wyboru:
• Hands Repair, nawilżająco – regenerujący
• Exotic Manicure, odżywczo - wygładzający
• Velvet Hands, ujędrniający
Zabieg na stopy:
czas 20 minut; kąpiel - peeling –maska - masaż; cena 80 zł, do wyboru:
• Nivelazione, antybakteryjny
• Smooth Feet, odświeżający
Eye Contour
czas 15 minut; koncentrat – maska bionanocelulozowa – pielęgnacja końcowa; cena 50 zł
Zabieg skutecznie redukuje opuchnięcia i cienie pod oczami. Przywraca optymalny poziom
nawilżenia. Wyraźnie rozjaśnia skórę okolicy oczu.
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Peeling ciała:
czas 30 minut; cena 100 zł, do wyboru:
• Mangir
• Vanilla Mocca
• Jawajski Lulur
• Acai
• Bambusowy
• Aromatic Honey
Henna
Henna brwi, rzęs z regulacją brwi: 50 zł
Henna brwi lub rzęs: 20 zł
Regulacja brwi: 15 zł

ZAPRASZAMY!
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