Studio SPA & wellness
RED APPLE
ZAKRES OFERTY

Stymulująco – rozjaśniająca nano
kuracja ze złotem i estrową witaminą C
Przebieg zabiegu:









Zmyci eokolic oczu specjalnym Remover’em
oraz twarzy, szyi i dekoltu specjalnym
mleczkiem
NałoŜenie peelingu, masaŜ i tonizacja
tonikiem
Aplikacja 10% nano serum Active C
NałoŜenie maski Algaplast Vit C Forte z
neutralnym aktywatorem algowym na 20
min.
Zdjęcie maski i aplikacja kremu Oxygenating
Eye na okolice oczu oraz kremu Golden Vit
C na twarz, szyję i dekolt

Luksusowy płat przeciwzmarszczkowo nawilŜający z 24 karatowym zmikronizowanym
złotem, proteinami soi i kwasem hialuronowym

Efekty:


Wzmacnia naczynia, rozjaśnia przebarwienia,
dodaje energii, skutecznie odmładza
ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116

Pielęgnacja domowa:
Revival Active C serum 5%
Golden Vit C cream
www.redapple.home.pl

Lokalizacja studia
Studio zlokalizowane jest na
Starym Mieście w Elblągu
przy ul. Kowalskiej 8-9/B obok
hotelu „Pod Lwem”
Lwem”, pod butikiem „Bianca”
Bianca”

Zimą studio otwarte jest:
Poniedziałek - piątek: 8.00 – 19.00
Sobota: 8.00 – 16.00

ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116

www.redapple.home.pl

„dla ciała i ducha”
Oferujemy:


Zapewniamy:







Relaks, odnowę i odrobinę luksusu
OdpręŜenie i receptę na codzienny stres
Poprawę wyglądu, nastroju i humoru.
ukojenie nerwów i odzyskanie równowagi












Koloryzacje, zmianę i stylizację fryzury i uczesania
Zabiegi regeneracyjne i pielęgnacyjne na włosy
Poprawę wyglądu i zdrowia skóry całego ciała
Tradycyjną kosmetykę twarzy, szyi i dekoltu
Niekonwencjonalną kosmetykę estetyczną
Zabiegi SPA na ciało, dłonie i stopy
PrzedłuŜanie, wypełnianie i zdobienie paznokci
MasaŜe klasyczne, kosmetyczne i relaksacyjne
Zabiegi poprawiające zdrowie i kondycję fizyczną
Akupresurę i inne zabiegi paramedyczne
Regenerację ciała i umysłu w saunie fińskiej
Lecznicze i kosmetyczne własności Infra Red

U nas, w jednym miejscu i czasie, kaŜda z Pań
zadba kompleksowo o swoje włosy, ciało, dłonie,
stopy i paznokcie. Zrelaksuje się, zregeneruje ciało
i umysł w przytulnej pełnej harmonii atmosferze
ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116

www.redapple.home.pl

Salon kosmetyczny
Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu
ZaleŜnie od diagnozy cery polecamy:
 Zabiegi oczyszczania twarzy
 Zabiegi normalizująco - oczyszczające dla
cery tłustej, trądzikowej i mieszanej
 Zabiegi nawilŜająco - dotleniające
 Zabiegi anti age, przeciwzmarszczkowe i
liftingujące dla skór dojrzałych
 Zabiegi wyciszające dla skór dojrzałych z
couperose i wraŜliwych
oraz
 Maski algowe dla dla wszystkich rodzajów
cery
 Regenerację skóry twarzy z peelingiem
kwasem prirogronowym
 Regulację oraz hennę brwi i rzęs
 MasaŜe twarzy i zabiegi pielęgnacji oczu
 Profesjonalne makijaŜe okazjonalne

ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116
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Salon kosmetyczny
Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu

Technologie:
 Mikrodermabrazja
diamentowa
 Peeling kawitacyjny
 Peelingi kwasami
nowość: kwas pirogronowy

Jonoforeza i sonoforeza
 Wstrzykiwania i nakłuwania


ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116

www.redapple.home.pl

Salon kosmetyczny
Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu
Schemat regeneracji naskórka po mkrodermabrazji

Tej jesieni szczególnie polecamy:
 Mikrodermabrazja diamentowa









Martwy naskórek

Nowoczesny, bezbolesny i nieinwazyjny zabieg mechanicznego,
głębokiego usuwania martwej warstwy naskórka, wygładzenia cery,
niwelacji zmarszczek, eliminacji drobnych blizn, zwiotczeń i plam
pigmentacyjnych. Po kaŜdej sesji zabiegu skóra staje się bardziej
gładka, miękka, elastyczna i lśniąca. Nabiera zdrowego, młodego i
niewinnego wyglądu oraz kolorytu.

Przed

Po 14 dniach
Po
60%

35%

40%

65%

Kuracja z kwasem pirogronowym (nowość
(nowość))
Częś
ciąą zabiegu jest naturalny peeling któ
Części
którego efekt zbliŜ
zbliŜony jest do
zabiegó
ó
w
peelingami
chemicznymi.
Uzyskujemy:
rozjaś
zabieg
rozjaśnienie
przebarwień
przebarwień, poprawę
poprawę elastycznoś
elastyczności skó
skóry, redukcję
redukcję zmarszczek,
wypł
wypłycenie blizn, poprawienie kolorytu i zmniejszenie
przetł
przetłuszczenia skó
skóry

śywy naskórek

Stymulują
Stymulująco - rozjaś
rozjaśniają
niająca nano kuracja ze zł
złotem i
estrową
estrową witaminą
witaminą C (super nowość
nowość))
Zabieg prezentuje nasz kosmetolog w trakcie pokazu

Pełna oferta naszych zabiegów twarzy znajduje
się na stronie www.redapple.home.pl
ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116
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Salon kosmetyczny
Zabiegi kosmetyczne na ciało
W naszej ofercie znajdują się:
 Zabiegi SPA na ciało:


WYSZCZUPLANIE I REDUKCJA CELLULITU

•
•

Zabieg wyszczuplający i redukujący cellulit -pomarańcza
Zabieg antycellulitowy miodem i czerwonym winem



MODELOWANIE I UJĘDRNIANIE SYLWETKI



Zabieg modelujący i energizujący ciało – capuccino



Depilacje woskiem

Całego ciała
 Zabiegi częściowe (pachy, ręce, łydki, uda, nogi,
bikini, wąsik)


ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116
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Salon kosmetyczny
Pielęgnacja dłoni i stóp
Manicure klasyczny
 Manicure SPA
 Pedicure klasyczny
 Pedicure SPA
 Zabiegi parafinowe
 Paznokcie Ŝelowe
 Paznokcie akrylowe
 PrzedłuŜanie i dopełnianie paznokci
 Artystyczne zdobienie paznokci –
malowanie i zdobienie stałe (efekty do


sprawdzenia w trakcie pokazu)
ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116
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Salon kosmetyczny
Marka kosmetyków
W naszym salonie bazujemy na profesjonalnych
kosmetykach marki CLARENA.
CLARENA GROUP to mię
międzynarodowa grupa dział
działają
ająca
w branŜ
branŜy kosmetyki profesjonalnej. Grupa zrzesza cztery
wiodą
wiodące marki na rynku kosmetycznym: CLARENA profesjonalne kosmetyki wyznaczają
wyznaczające nowe standardy,
RUBICA - nowoczesny sprzę
sprzęt kosmetyczny, oraz
CLARENA SPA i MARIPOSA NAIL
Jakość
Jakość i efektywność
efektywność kosmetykó
kosmetyków CLARENA został
została
wielokrotnie potwierdzona prestiŜ
prestiŜowymi nagrodami i
wyró
wyróŜnieniami, m.in.: Hit Salon 2005 i 2006, Ekspert
Urody 2007, II Plebiscyt Pię
Piękna Nefretete oraz innymi.
Produkty tej marki są
są dostę
dostępne tylko w wybranych
salonach kosmetycznych. Gabinety wspó
współpracują
pracujące z
firmą
firmą CLARENA zapewniają
zapewniają wybó
wybór najlepszego,
indywidualnego programu pielę
pielęgnacyjnego dla kaŜ
kaŜdej
Klientki.

ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116

www.redapple.home.pl

Salon kosmetyczny
Wybrane linie kosmetyków
CLARENA - twarz
Skóra trądzikowa, tłusta i mieszana

CLARENA - twarz
Odnowa i redukcja zmarszczek

CLARENA - twarz
Skóra naczyniowa, wraŜliwa i alergiczna

CLARENA - twarz
Skóra sucha, odwodniona i opalona

CLARENA - twarz (anti age)
CLARENA – ciało (Zabiegi SPA)
poprawa napięcia i odŜywienie Wyszczuplanie, ujędrnienie, redukcja rozstępów i cellulitu.

Farmona – pielęgnacja dłoni
Farmona
pielęgnacja stóp

ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116
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Salon kosmetyczny
Wybrane kosmetyki do odsprzedaŜy
Krem z nano złotem i nano estrową
estrową witaminą
witaminą C, ekskluzywny krem z unikalnym kompleksem
nanozł
nanozłota i jedwabiu wzbogacony aktywną
aktywną i trwałą
trwałą formą
formą witaminy C. Przeznaczony do
profesjonalnej kuracji kaŜ
kaŜdego rodzaju cery szarej, zmę
zmęczonej, ze zmarszczkami i przebarwieniami.
przebarwieniami.
Rewitalizuje,
boko nawilŜ
Rewitalizuje, głę
głęboko
nawilŜa, dział
działa silnie przeciwzmarszczkowo i rozś
rozświetla cerę
cerę złotym blaskiem.
Eliksir mł
młodoś
odości z 5% witaminą
witaminą C - odmł
odmładzają
adzającoco-rozjaś
rozjaśniają
niające serum przeznaczone do domowej
kuracji cery wymagają
wymagającej szybkiej odnowy i regeneracji. Zapewnia doskonałą
doskonałą pielę
pielęgnację
gnację skó
skóry
suchej, dojrzał
dojrzałej, zniszczonej nadmierną
nadmierną ekspozycją
ekspozycją na sł
słońce, ze skł
skłonnoś
onnością
cią do przebarwień
przebarwień.
Estrowa postać
postać witaminy C gwarantuje jej trwał
trwałość i maksymalną
maksymalną skuteczność
skuteczność w odmł
odmładzaniu skó
skóry.
Matują
Matujący krem na dzień
dzień - lekka emulsja matują
matująca, odpowiadają
odpowiadająca specyficznym wymaganiom cery
tłustej i mieszanej. Oczyszcza pory, trwale regulują
regulując aktywność
aktywność gruczoł
gruczołów łojowych. Pozostawia
skó
skórę świeŜą
wieŜą,, czystą
czystą i matową
matową, zapewniają
zapewniając trwał
trwałość makijaŜ
makijaŜu przez cał
cały dzień
dzień.
Luksusowy krem Mikrokolagenowy z Peptydami - luksusowy krem z mikrokolagenem i
opatentowanym kompleksem peptydowym, rozkurczają
rozkurczającym skó
skórę wokó
wokół zmarszczek jak botoks.
botoks.
Naturalne filtry UV chronią
chronią przed fotostarzeniem i degradacyjnym wpł
wpływem wolnych rodnikó
rodników. Ze
wzglę
względu na unikalną
unikalną recepturę
recepturę krem stanowi bezinwazyjną
bezinwazyjną alternatywę
alternatywę zabiegó
zabiegów
przeciwzmarszczkowych

ul. Kowalska 88-9/B
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Salon kosmetyczny
Kosmetyki do odsprzedaŜy
Jedwabne perły kawiorowe: regenerująco-stymulujące, z ekstraktem kawiorowym przeznaczone dla
dojrzałej, odwodnionej, wraŜliwej cery zapewniające aksamitną gładkość i promienny blask.
Napinające perły izoflawonowe: odmładzające i liftujące, bogate w izoflawony z soi. Uzupełniają
niedobory hormonalne i stymulują odnowę komórkową. NawilŜają, spłycają zmarszczki i wyraźnie
napinają skórę. Polecane szczególnie po 40 roku Ŝycia.
Ceramidowe perły piękna: przeciwzmarszczkowe serum odbudowujące barierę ochronną skóry i
wzmacniające jej strukturę. Zapewniają efekt napięcia i wygładzenia. Polecane dla osób o suchej,
wraŜliwej skórze i często korzystających z solarium.
Perełki do skóry wraŜliwej: łagodzące perły z Ŝelem aloesowym przeznaczone do pielęgnacji cery
wraŜliwej, naczyniowej i odwodnionej. Działają kojąco i przeciwzapalnie, wspomagając układ
odpornościowy skóry. Koktajl witamin i kwas foliowy opóźniają procesy starzenia.
Serum multipeptydowe na okolice oczu i ust: luksusowe perły młodości przywracające świeŜość i blask
zmęczonej skórze wokół oczu. Zawierają lekki, jedwabisty Ŝel z kompleksem wielokierunkowo
działających peptydów.
Ujędrniające perły do pielęgnacji biustu i dekoltu. Ujędrniają i nawilŜają skórę jednocześnie
zapobiegając degradacji włókien kolagenowych i powstawaniu rozstępów.
Regenerujące perły na dłonie. Regenerująco-uelastyczniające perły z koenzymem Q10 , który stymuluje
regenerację komórkową skóry zwiększając jej odporność i zapobiegając utracie wilgoci. Zawarty w nich
krzem wspomaga spręŜystość, wzmacnia paznokcie i zapobiega ich łamliwości.
Endorfinowe perły szczęścia, z jedwabistym zawierającym tefrolinę Ŝelem. Nowoczesny neurokosmetyk
umoŜliwiający skórze obronę przed stresem, opóźnienie procesu starzenia się oraz likwidację podraŜnień
ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116
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Salon kosmetyczny
Medycyna estetyczna
Dla bardziej wymagających klientek polecamy:









Mezoterapię (igłową)
Roll – Cit medyczny
Wstrzykiwanie kwasu hialuronowego
Zabiegi na wyciągach tkankowych
Peeling azjatycki
Zamykanie rozszerzonych naczynek
MakijaŜ permanentny
Konsultacje lekarskie

ul. Kowalska 88-9/B

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116
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Salon kosmetyczny
Medycyna estetyczna - Mezoterapia
Mezoterapia (igłowa), od lat wykorzystywana w medycynie, polega na
wstrzykiwaniu małych dawek substancji leczniczych w miejsca zmienione
chorobowo.
W dermatologii estetycznej aktywne substancje odŜywcze wprowadza się za
pomocą zastrzyków śródskórnych bezpośrednio do głębokich warstw skóry,
dzięki czemu uzyskuje się 100% wchłanialność i wielokrotnie szybsze, lepsze i
trwalsze efekty niŜ przy metodach konwencjonalnych. Preparaty moŜna
wprowadzać w twarz, szyję, dekolt, skórę owłosioną głowy, pośladki, uda,
brzuch.
Przykładowe wskazania: zwiotczała skóra, zmarszczki, pierwsze oznaki
starzenia, miejscowy nadmiar tkanki tłuszczowej, skóra przetłuszczająca się,
cellulit, podwójny podbródek, rozstępy, nadmierne wypadanie włosów, łojotok,
osłabienie struktury włosa.
Uwaga: W metodach tzw. Mezoterapii bezigłowej (nie słusznie zwanych
mezoterapią) preparaty wprowadza się metodami tradycyjnymi jak
jonoforeza,i sonoforeza (brak 100% gwarancji wchłanialności). Efekty takich
zabiegów nie mogą być porównywalne do zabiegów mezoterapii właściwej –
igłowej,

ul. Kowalska 88-9/B
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Salon kosmetyczny
Medycyna estetyczna
Roll – Cit medyczny. Profesjonalny zabieg wykonywany
pod znieczuleniem, polegający na wykonaniu nakłuć i
wprowadzeniu w głębokie warstwy skóry preparatów
czynnych aktywnie. Główne działanie metody to poprawa
wyglądu skóry, zwiększenie odporności i pogrubienie
skóry, opóźnienie procesów starzenia, korekta zmarszczek
oraz działanie lifingujące, i regenerujące. Zaletą metody
jest 100 000 razy szybsze wnikanie związków aktywnych w
głąb skóry niŜ przy metodach tradycyjnych. W naszych
zabiegach kluczową rolę w odmładzaniu skóry pełnią
witaminy i antyutleniacze zawarte w kosmetykach
Environ®.
Wstrzykiwanie kwasu hialuronowego. Zabieg
przeznaczony dla osób, które pragną skutecznie złagodzić
linię zmarszczek, powiększyć lub wymodelować usta,
podnieść ich kąciki, przywrócić twarzy młody i pogodny
wygląd. MoŜliwe jest takŜe spłycanie blizn np.
potrądzikowych.
ul. Kowalska 88-9/B
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Medycyna estetyczna
gwarancja profesjonalizmu
W naszym studio zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej wykonuje
gościnnie Pani Maria Stacewicz.
Dyplomowana pielęgniarka i
kosmetolog z wieloletnim
doświadczeniem i praktyką.
Prekursor metod dermatologii
estetycznej i uznany autorytet w
kraju i poza granicami Polski.
Zdobywczyni wielu nagród w
ogólnopolskich i zagranicznych
konkursach z zakresu medycyny
estetycznej.
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Medycyna estetyczna
Rezultaty

ul. Kowalska 88-9/B
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Medycyna estetyczna
Rezultaty
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Studio Fryzur
StrzyŜenie, cięcie, podcięcia,
cieniowania,…
 Modelowanie, prostowanie, stylizacja
 Farbowanie jeden kolor, z refleksami,..
 Koloryzacja chemiczna i naturalna
 Mineralna dekoloryzacja włosów
 Blleyage: jeden kolor, dwa kolory, na
koronie,..
 Trwała ondulacja
 Upięcia i stylizacje okazjonalne
 Zabiegi regeneracyjne i pielęgnacyjne
 Sauna do włosów (nawilŜanie z
ozonowaniem)


ul. Kowalska 88-9/B
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Studio Fryzur
efekty pracy naszych stylistek
Po

Przed
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Studio Fryzur
efekty pracy naszych stylistek
Przed
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Studio Fryzur
Efekty pracy naszych stylistek
Przed
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Studio Fryzur
Marka jakości usług i kosmetyków

to:


















ul. Kowalska 88-9/B

Firma z wyobraźnią stworzona po to by
wynieść sztukę fryzjerską ponad zwyczajność
Włoski styl i kreatywność prosto z Włoch
Międzynarodowy koncern o światowym
zasięgu i obrotach na poziomie
kilkudziesięciu milionów euro
Wartości firmy: Mediolan, Moda,
Nowoczesność i Wysoka jakość
PodąŜanie za najnowszymi trendami w
modzie światowej
Wysokiej jakości produkty, które nie muszą
być reklamowane, bo promują się same
Indywidualne podejście do kaŜdego klienta,
diagnoza włosa i indywidualnie dobrany
zabieg
Inwestycje w szkolenia personelu salonów
współpracujących
Gwarancja wysokiej jakości obsługi klienta

tel.: 055 618 35 15, kom: 502 199 116
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Studio Fryzur
Kosmetyki do koloryzacji
Technologia: Zaawansowana
receptura Evolution of the Color
z systemem HCI (Hyper Intense
Color System) z ALFAPARF
Milano Laboratory.
Skrystalizowane mikropigmenty
ewoluują: Mniejsze, czystsze
skrystalizowane mikropigmenty
z HCI - zapewniają lepszą
penetrację koloru w strukturę
włosa, a wewnątrz włosa tworzą
one większe cząsteczki koloru o
intensywniejszej koncentracji i
blokują je w środku włosa.
Wynikiem jest równomierna I
długotrwała koloryzacja.

Studio Fryzur
Kosmetyki do koloryzacji
Koloryzacja przy uŜyciu
barwników naturalnych
pochodzenia roślinnego takich jak
rubbia, szafran i indygo

Naturalnym utrwalaczem w linii Color Wear jest tanina, która zatrzymuje grupy
chromoforowe powiązane z włóknem, gwarantując długotrwałą intensywność
koloru i połysk...+ trwałość dłuŜszą o 30%!

Koloryzacja ton w ton

Studio Fryzur
Pielęgnacja i stylizacja – linie produktów










Linia Midollo di Bamboo. Trójwymiarowa rekonstrukcja zniszczonych
włosów od wewnątrz. Ekstrakty roślinne z pędów bambusa, w połączeniu z
duŜą ilością protein oraz naturalne olejki, wnikają do najgłębszych warstw
włosa i oddziaływując na jego strukturę regenerują, uzupełniają i odbudowują
jego uszkodzenia wewnętrzne; wzmacniają, wygładzają, poprawiają
elastyczność i połysk
Linia Semi di Lini Diamante. Mikrokrystaliczne kuracje diamentowe
długotrwały blask (pilęgnacja i stylizacja). Ekskluzywne kuracje nadające
włosom wspaniały połysk i blask. Włosy zaczynają lśnić nowym światłem
błyszcząc jak klejnot.
Linia SPLENDORE di Fiori di Lino. Kuracje mające na celu wyjątkową
ochronę koloru i zapewnienie długotrwałego blasku włosom po
profesjonalnej koloryzacji.
Linia Odmładzająca włosy (anti – age). Specjalne naturalne preparaty
umoŜliwiają ekskluzywne, profesjonalne kuracje przeciwko starzeniu się
włosów, które zwalczają i pomagają w naprawieniu uszkodzeń wywołanych
przez środowisko oraz biologiczne procesy starzenia się.
Linia NUTRI SEDUCTION do włosów kręconych i/lub suchych.
Specjalistyczna linia pielęgnacyjna wzbogacona o pochodne kaszmiru,
głęboko odŜywia włosy suche lub z tendencją do nadmiernego skręcania się,
sprawiając Ŝe stają się miękkie i gładkie. Kryształki kaszmiru odŜywiają i
chronią włókno włosów bez ich obciąŜania natychmiast i trwale zapobiegając
ich skręcaniu się. Włosy stają się lśniące, błyszczące, miękkie w dotyku,
skąpane w atrakcyjnym zapachu.
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Zabiegi na włosy
regeneracja, odŜywianie, pielęgnacja
System rekonstrukcji zniszczonych i ekstremalnie zniszczonych wł
włosó
osów –
MIDOLLO di Bamboo
Odbudowa na zimno lub odbudowa termiczna
Rekonstrukcja poprzez kauteryzację
kauteryzację na zimno lub termiczną
termiczną.
Zabiegi Odmładzające włosy (anti – age) do wł
włosó
osów matowych i
ekstremalnie matowych
kuracja odŜ
odŜywiają
ywiającą dla wł
włosó
osów matowych i zmę
zmęczonych
kuracja ekstra nabł
nabłyszczają
yszczającą dla wł
włosó
osów zmę
zmęczonych i bardzo matowych
Mikrokrystaliczne kuracje diamentowe Semi di Lino Diamante
kuracja diamentowa - długotrwał
ugotrwały blas
kuracja kryształ
kryształowy blask - perfekcyjne proste wł
włosy z efektem światł
wiatła
kuracja pukle światł
wiatła – wysokiej jakoś
jakości loki
Kuracja zł
złota – mię
miękkie i jedwabiste loki
Zabiegi SPLENDORE di fiori di lino – ekstremalna ochrona koloru (gratis
przy koloryzacji)
Kuracje: LOCKLOCK-IN utrwalają
utrwalająca kolor; NawilŜ
NawilŜają
ająca, Zwię
Zwiększają
kszająca obję
objętość
tość
Kuracje i stylizacje NUTRI SEDUCTION do wł
włosó
osów krę
kręconych i/lub
suchych (gratis przy koloryzacji)
Zabiegi dobieramy do indywidualnych potrzeb po diagnozie wł
włosa
Uwaga prezent!
Panie obecne na dzisiejszym pokazie otrzymują karnet uprawniający do
10% zniŜki na zabiegi Midollo Di Bamboo i kuracje Semi di Lino Diamante
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SPA & wellness
MasaŜe i zabiegi paramedyczne
MasaŜe:








Klasyczne całego ciała i częściowe,
Relaksacyjne całego ciała i miejscowe
Kosmetyczne (np. drenaŜ limfatyczny)
Lecznicze (kregosłup wg Breussa, próŜniowy bańką)
MasaŜ relaksacyjny gorącymi kamieniami
MasaŜ antycellulitowy miodem
Peeling przed masaŜem

Zabiegi paramedyczne:
Refleksoterapia (leczniczy masaŜ stóp),
 arikuloterapia (lecznicze odziaływanie na uszy),
 Aukupresura i elektropunktura,
 Termoterapia MOKSA i terapia SU JOK,
 Świecowanie uszu metodą indian Hopi
 Aromaterapia i wspomaganie leczenia nałogów
Uwaga prezent!
Panie obecne na dzisiejszym pokazie otrzymują karnet
uprawniający do 10% na masaŜ relaksacyjny całego ciała
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SPA & wellness
sauna fińska i kabina infrared
Sauna fińska
Dla zapewnienia fizycznego i duchowego relaksu, poprawy nastroju
regeneracji i „oczyszczenia duszy i ciał
ciała”. Podczas ką
kąpieli szkodliwe
produkty przemiany materii wydalane są
są z potem. Skó
Skóra staje się
się idealnie
gładka, oczyszczona, jedwabiś
ś
cie
mię
ę
kka
i
pię
ę
kna.
Znika
nerwowość
jedwabi
mi
pi
nerwowość i
niepokó
niepokój, gwał
gwałtowne bicie serca, problemy ze snem, stabilizuje się
się
ciś
ciśnienie tę
tętnicze i poprawia się
się odporność
odporność organizmu.

Kabina Infrared
Zamiast tradycyjnych piecó
pieców korzystamy tu z ciepł
ciepła promieniowania
podczerwonego emitowanego przez specjalne promienniki. Mimo duŜ
duŜo
niŜ
niŜszej temperatury promieniowanie powoduje, Ŝe pocimy tak jak przy
wisił
wisiłku fizycznym wydalają
wydalając nie tylko wodę
wodę ale takŜ
takŜe tł
tłuszcze, cholesterol,
metale cięŜ
kie, kwasy i zwią
cięŜkie,
związki chemiczne. Oczyszczamy organizm,
poprawiamy zdrowie i odporność
odporność i bardzo korzystnie oddział
oddziałujemy na
sylwetkę
sylwetkę i skó
skórę. Podczas 30 min seansu tracimy ok. 1200 kcla.
kcla.

W naszym studio kaŜ
kaŜda z Pań
Pań dostanie czysty rę
ręcznik oraz
wodę
wodę mineralną
mineralną do uzupeł
uzupełnienia pł
płynó
ynów, a przy sał
sałnie
zlokalizowany jest peł
pełen wę
węzeł
zeł higieniczny (kabina
prysznicowa, ubikacja i umywalka) oraz przytulnie urzą
urządzne
miejsce do odpoczynku. Ilość
Ilość osó
osób korzystają
korzystających
jednorazowo: 11-3 osó
osób.
Przy zakupie karnetu na 5 ką
kąpieli pierwsza ką
kąpiel jest gratis
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SPA & wellness
gratisy i promocje
Do kaŜ
kaŜdej usł
usługi kawa plus ciastko GRATIS
Włosy: mycie, masaŜ
masaŜ, sauna do wł
włosó
osów w zabiegach GRATIS
Włosy: jednoczesna koloryzacja i dekoloryzacja - rabat 10%
Włosy: dla kaŜ
kaŜdej koloryzacji strzyŜ
strzyŜenie GRATIS
Włosy: do zabiegó
zabiegów pielę
pielęgnacyjnych modelowanie GRATIS
Włosy: do kaŜ
kaŜdej koloryzacji zabieg utrwalają
utrwalający GRATIS
Włosy: 4 zabiegi „Midollo di Bamboo"=
Bamboo"= 5ty GRATIS
StrzyŜ
StrzyŜenie mę
męskie: 11-sze 20zł
20zł, 4 nastę
następne po 15 zł
zł - rabat 25%
Twarz: peeling kawitacyjny w zabiegach GRATIS
Twarz: 7 zabiegó
zabiegów mikrodermabrazji = 88-my zabieg GRATIS
Ciał
Ciało: 7 zabiegó
zabiegów SPA na ciał
ciało = 88-my zabieg GRATIS
MasaŜ
MasaŜe i zabiegi: karnet 10 zabiegó
zabiegów = plus 2 zabiegi GRATIS
Sauna i kabina IR: karnet 5 wejść
wejść = pierwsze wejś
wejście GRATIS
GRATISOWE NA KAś
KAśDY DZIEŃ
DZIEŃ TYGODNIA
Poniedział
Poniedziałek, wtorek, środa: DNI ZDROWYCH WŁ
WŁOSÓ
OSÓW:
Pon.:
Pon.: do usł
usługi powyŜ
powyŜej 100 zł
zł maska pielę
pielęgnacyjna GRATIS
Wt.:
Wt.: do usł
usługi powyŜ
powyŜej 110 zł
zł ampuł
ampułka odŜ
odŜywcza GRATIS
Śr.: do usł
usługi powyŜ
powyŜej 120 zł
zł kuracja antianti-age GRATIS
Czwrtek,
Czwrtek, pią
piątek, sobota: DNI PIĘ
PIĘKNYCH DŁ
DŁONI I STÓ
STÓP:
Czw.:
Czw.: do usł
usługi powyŜ
powyŜej 100 zł
zł malowanie paznokci GRATIS
Pią
Piątek: do usł
usługi powyŜ
powyŜej 120 zł
zł manicure GRATIS
Sob.:
Sob.: do kaŜ
kaŜdej usł
usługi powyŜ
powyŜej 150 zł
zł parafina GRATIS
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Lokalizacja
Studio zlokalizowane jest na
Starym Mieście w Elblągu
przy ul. Kowalskiej 8-9/B obok
hotelu „Pod Lwem”
Lwem”, pod butikiem „Bianca”
Bianca”

Zimą studio otwarte jest:
Poniedziałek - piątek: 8.00 – 19.00
Sobota: 8.00 – 19.00
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Zakończanie
Dziękujemy za uwagę i
zapraszamy na stronę
www.redapple.home.pl
i do naszego studia
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