Salon
Day Spa Vita’O
Twój Salon Masażu w Gdyni. Od 2008 jesteśmy
dla Ciebie z myślą o chwilach ukojenia i relaksu
dla zmysłów.
Nasz Salon został wyróżniony tytułem DAY SPA
ROKU oraz MASAŻYSTA ROKU. Zapraszamy!

Katalog Masaży i Zabiegów

Z myślą o chwilach ukojenia i relaksu.

Autorskie Rytuały Vita'O
Rytuał Baltazara
Obok tradycyjnych masaży relaksacyjnych wprowadziliśmy innowacyjny
masaż autorski: RYTUAŁ BALTAZARA. Jest on odpowiedzią na szeroki
wachlarz zapotrzebowań naszych klientów. Opiera się na wyjątkowej,
orientalnej technice inspirowanej filozofią masażu polinezyjskiego,
ajurwedyjskiego oraz tajskiego.
Na Rytuał Baltazara składają się: głęboko oczyszczający, pachnący peeling,
po którym przechodzimy do orientalnego masażu.
Od strony technicznej masaż opiera się na głaskaniu, uciskach i rozciąganiu.
Wykorzystywany do Rytuału kosmetyk to odżywczy, wygładzający balsam
o ekskluzywnym, perfumeryjnym zapachu, który ma właściwości głęboko
nawilżające. Bartosz jako masażysta z wieloletnim doświadczeniem dobiera
indywidualnie stosowane techniki oraz w zależności od potrzeb i
preferencji także ich moc i natężenie. W tym celu wykorzystuje ruchy
wykonywane zarówno dłońmi jak i przedramionami oraz łokciami.
Wszystko to tworzy bardzo spójną sensualną całość, pozwalającą
doświadczyć wyjątkowo spędzonych chwil, które na długo pozostaną w
pamięci...
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Autorskie Rytuały Vita'O
Rytuał Polinezyjski
Rytuał Polinezyjski, doskonale sprawdzi się dla osób, poszukujących
ukojenia i relaksu. Jest to masaż dający jedyny w swoim rodzaju, uczucie
błogości. Działa kojąco na ciało jak i ducha. Na rytuał składają się : delikatny
peeling oczyszczający, który odświeża skórę w pięknie pachnący sposób,
przygotowuje ciało do dalszych etapów pielęgnacji, oraz masaż który
poprzez płynne, rytmiczne ruchu w rytm hawajskiej muzyki wprowadzi nas
w stan odprężenia. Polecany jest głownie osobą, aktywnym fizycznie, które
potrzebują rozluźnienia mięśni i ścięgien, jak i połączenia głębokiego
relaksu. Uwalnia od stresu i złych emocji.
Rytuał Bambusowy
Rytuał bambusowy to doskonała propozycja dla osób szukających
wyciszenia i odprężenia. Na rytuał składa składają się: delikatny peeling
oczyszczający, który odświeża skórę i w pachnący sposób przygotowuje
ciało do dalszych etapów pachnącej pielęgnacji, oraz masaż, który
doskonale redukuje stres, relaksuje, ma działanie antycellulitowe, poprawia
krążenie krwi, wspaniale modeluje sylwetkę. Dodatkowe cechy masażu
bambusami to regeneracja skóry i zwiększenie jej elastyczności. Masaż
rozładowuje napięcia mięśniowe i redukuje ból głowy, mięśni i stawów.
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Autorskie Rytuały Vita'O
Relaksacyjny seans dla par z kieliszkiem wina
Głęboko relaksacyjny masaż dla dwóch osób wykonywany na
aromatyzowanych, nawilżających olejach w jednej sali, jednocześnie w
klimacie ciepłego światła świec, kominka, kojącej muzyki, zwieńczony
kieliszkiem czerwonego wina. Propozycja romantycznego wieczoru dla
par nie tylko z okazji rocznic, urodzin czy walentynek to świetny
pomysł na budowanie wzajemnej bliskości. Wspólny relaks pozwoli na
doznanie niesamowitych wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci.
Rytuał Czekoladowa Delicja
Niezwykłe połączenie zapachów, kosmetyków i technik masażu pobudza
ciało i umysł, poprawia napięcie skóry i jej elastyczność, dodaje energii,
przywraca harmonię, równowagę i dobre samopoczucie.
Rytuał trwa aż 110 minut, podczas których uciekniesz do orientalnej
krainy relaksu. Poprawia jędrność i elastyczność skóry i wzmacnia
cement międzykomórkowy. Masło Shea, na którym bazuje masaż, jest
dobrze tolerowane przez skórę.
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Autorskie Rytuały Vita'O
Rytuał Kawa z Mlekiem
Rytuały Vita'O opierają się na 2 elementach: delikatnym peelingu
oczyszczającym, i masażu. Peeling do ciała stanowi pierwszy wstępny etap
terapii wyszczuplającej i przeciwcellulitowej każdego rodzaju skóry.
Kosmetyk nasycony odżywczymi olejami zapewnia wygładzenie i delikatne
natłuszczenie.Witamina E stanowi ochronę przed stresem i oksydacyjnym i
starzeniem. Skóra po zabiegu nabiera blasku i aromatycznie pachnie kawą.
"Kawa z mlekiem" to rytuał który bazuje na w 100% naturalnej,
aromatycznej kawie, z której ręcznie przygotowujemy peeling. Jest to
cudowna aromaterapia dla wszystkich którzy szukają ucieczki od pośpiechu
i stresu.
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Autorskie Rytuały Vita'O
Rytuał Kawa z Mlekiem
Rytuały Vita'O opierają się na 2 elementach: delikatnym peelingu
oczyszczającym, i masażu. Peeling do ciała stanowi pierwszy wstępny etap
terapii wyszczuplającej i przeciwcellulitowej każdego rodzaju skóry.
Kosmetyk nasycony odżywczymi olejami zapewnia wygładzenie i delikatne
natłuszczenie.Witamina E stanowi ochronę przed stresem i oksydacyjnym i
starzeniem. Skóra po zabiegu nabiera blasku i aromatycznie pachnie kawą.
"Kawa z mlekiem" to rytuał który bazuje na w 100% naturalnej,
aromatycznej kawie, z której ręcznie przygotowujemy peeling. Jest to
cudowna aromaterapia dla wszystkich którzy szukają ucieczki od pośpiechu
i stresu.
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Pakiety Vita'O
PAKIETY DZIECKO W DAY SPA
Bajeczna czekolada
Masaż pleców wykonany na naturalnej czekoladzie, która przypadnie do
gustu Naszym najmłodszym gościom.
Wesołe winogronka/mleczna kraina
Zabieg relaksacyjny pleców składający się z nawilżającej maski i masażu na
pięknie pachnącym maśle shea o zapachu słodkiego winogrona lub
mlecznego.
Masaż pleców + malowanie kolorowych wzorków na paznokciach
Pakiety dla kobiet w ciąży
Masaż dla kobiet w ciąży jest formą masażu, opierającą się głownie na
delikatnych technikach głaskania i rozcierania, aby poprawić krążenie i
ujędrnić skórę.Masaż usuwa zmęczenie, działa bezpośrednio na
udrożnienie limfy.Zabiegi wskazane są od 2 trymestru ciąży.
Masaż kręgosłupa + masaż głowy
Masaż nóg + masaż stóp
*W pakietach dziecko w Day SPA musi być obecny rodzic. Może również
skorzystać razem z dzieckiem z wybranego przez siebie zabiegu.
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Rytuały Day SPA
Rytuał Kleopatry
Zabieg polecany dla osób ze skórą wrażliwą i potrzebującą ochrony, z jasną
karnacją, z suchą wymagającą regeneracji skórą. Kozie mleko uważane jest
za eliksir piękna, ponieważ posiada unikalne właściwości. Kazeina jest
bardzo łatwo przyswajalna przez skórę i zapewnia jej intensywne
nawilżenie. Peptydy mleczne tworzą na jej powierzchni filtr ochronny . Ma
działanie przeciwstarzeniowe.

Rytuał odmładzający – winogrono
Jest to terapia przeznaczona do przeciwstarzeniowej pielęgnacji każdego
rodzaju skóry. Aktywne składniki linii takie jak: ekstrat z winogron, oliwa z
oliwek czy olej z pestek winogron pochodzą z krajów śródziemnomorskich,
których mieszkańcy wyróżniają się dobrym zdrowiem i długowiecznością.
Zabieg składa się z cukrowego peelingu całego ciała, aktywnego serum,
zakończony jest masażem relaksacyjnym całego ciała wykonanym na maśle
shea. Całość gwarantuje intensywne nawilżenie, odnowę i regenerację
skóry. Rytuał stosowany regularnie, skutecznie zapobiega procesom
starzenia i walczy z jego objawami.
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Rytuały Day SPA
Peeling + masaż
Delikatny peeling o jedwabistej konsystencji doskonale oczyszcza i
odświeża skórę ciała, przygotowując ją do dalszych etapów pachnącej
pielęgnacji. Zawiera naturalne oleje, które zapewniają komfort stosowania i
umożliwiają intensywną pielęgnację. Kolejnym etapem zabiegu jest
wmasowanie masła Shea które dzięki swoim właściwościom odnawiają
barierę lipidową skóry. Skóra przy regularnym stosowaniu masła staje się
jędrna, zdrowsza i wyraźnie odmłodzona.

Rytuał Oczyszczający
Jest to terapia detoksykująca, przeznaczona dla skóry zmęczonej, narażonej
na stres i pozbawionej energii. Zabieg składa się z solnego peelingu, który
skutecznie złuszcza zrogowaciały naskórek. Następnie na peeling nakładany
jest olej na bazie gliceryny i migdałów. Całość zwieńczona jest
wmasowaniem ekstraktu z alg wakame, pozostawiając skórę aksamitna.
.
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Masaże
Lomi Lomi
Lomi lomi to hawajski masaż z grupy masaży polinezyjskich. Oznacza pracę
nad wnętrzem człowieka i pracę również na zewnątrz. Ciało i duch tworzą
nierozerwalna całość. Dawniej był rytuałem przejścia i służył oczyszczeniu.
Był swego rodzaju świętem, które miało przygotować osobę masowaną do
nowego, ważnego przedsięwzięcia w życiu. Jest to masaż dający jedyne w
swoim rodzaju uczucie blogosci. Działa na ciało usuwając napięcia,
rozluzniajac mięśnie i ścięgna, ale również działa na psychikę usuwając
blokady i leki. Jest traktowany jako naturalny środek antydepresyjny,
ponieważ budzi w ciele siły samouzdrawiania. Pozwala na naładowanie
pozytywną energią i zharmonizowanie wewnętrznego ducha z ciałem.
Masaż klasyczny kręgosłupa
obejmuje masaż całego kręgosłupa, mięśni pleców, mięśni karku i mięśni
szyi. Masaż kręgosłupa powoduje rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych
i przywrócenie ich prawidłowego napięcia, dzięki czemu utrzymują
kręgosłup w prawidłowej pozycji i zapobiegają jego skrzywieniom. Podczas
masażu kręgosłupa pobudzone zostają również punkty bioaktywne.
Regularne serie masaży kręgosłupa, pleców i karku sprawiają, iż można
osiągnąć znaczną poprawę zdrowia lub wręcz całkowite wyleczenie.
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Masaże
Abhayanga
jest częścią tradycyjnego programu oczyszczającego i odmładzającego. W
trakcie tego masażu całe ciało jest intensywnie masowane dużą ilością oleju
sezamowego aby oczyścić organizm z nagromadzonych toksyn. Rytmiczne i
głęboko relaksujące ruchy mają za zadanie poruszyć zastałą energię i
spowodować swobodny przepływ prany. Regularny masaż zapobiega przed
negatywnym działaniem stresu, nerwowością, wyczerpaniem oraz przed
zaburzeniami których przyczyną jest Vata w nierównowadze. Abhayanga
odżywia ciało, przedłuża życie, zapewnia dobry sen, poprawia wygląd skóry,
poprawia wzrok i kondycję fizyczną. Jest stosowana przy leczeniu wielu
chorób.
Mukha Abhayanga
Ajuwerdyjski masaż twarzy, który przede wszystkim silnie odpręża i działa
antystresowo. Dzięki delikatnej stymulacji punktów energetycznych
uzyskujemy efekt wyciszenia. Polecany przy walce z bezsennością.

Zapraszamy również na skorzystanie pakietu Masaż Abhayanga + mukha
Abhayanga podczas jednej wizyty.
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Masaże
Benessere
Masaż Benessere to dobre samopoczucie z piękna. Bazuje na emocjach.
Terapeuta podczas masażu, dotykiem i pracą na punktach energetycznych
ciała, wydobywa piękno i wewnętrzną harmonię, tworzy atmosferę
odpoczynku i relaksu, pomaga zatem odzyskać naturalną energię życia i
dobre samopoczucie. Jest to masaż głęboko relaksacyjny, wyciszający,
oddziaływujący na wszystkie zmysły. Masaż wykonywany jest na maśle
Shea. Pozostawia skórę gładką i pachnącą.
Masaż pleców
Przez każdym masażem jest przeprowadzana konsultacja z naszymi
specjalistami day spa podczas której wspólnie ustalamy Twoje potrzeby i
dolegliwości, ktore zdeterminują przebieg masażu, jego nacisk i punkty na
których należy najbardziej się skupić. Po masażu plecy są zregenerowane i
pozbawione napięcia mięśniowego. Masażowi towarzyszy relaksująca
atmosfera, wyciszajaca muzyka i blask świec.
Masaż gorącymi kamieniami pleców
Zabieg relaksujący i uspokajający, który koi wszelkie napięcia znajdujące się
na plecach, regeneruje ciało i uwalnia organizm od stresu.
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Masaże
Masaż Baltazara
Ponad 10-letnie doświadczenie w tym znajomość kilkunastu technik
masażu pozwoliły nam na stworzenie bardzo oryginalnego zabiegu jakim
jest innowacyjny masaż autorski: MASAŻ BALTAZARA. Jest on
odpowiedzią na szeroki wachlarz zapotrzebowań naszych klientów.
Właśnie w nim każdy odkryje coś interesującego dla siebie. Wyjątkowa,
orientalna technika inspirowana filozofią masażu polinezyjskiego,
ajurwedyjskiego oraz tajskiego. Jej głównym założeniem jest stymulowanie
kanałów energetycznych ciała w celu prawidłowego przepływu energii.
Masaż ma na celu pobudzenie czakr dla zachowania równowagi ciała i
ducha. Zabieg ten polega na skoncentrowanych, płynnych oraz intuicyjnych
ruchach prowadzących do osiągnięcia stanu wyższej świadomości,
podobnej do tej, jakiej doświadczamy w czasie medytacji....
Od strony technicznej masaż opiera się na głaskaniu, uciskach i rozciąganiu.
Wykorzystywany do masażu kosmetyk to odżywczy, wygładzający balsam o
ekskluzywnym, perfumeryjnym zapachu, który ma właściwości głęboko
nawilżające. Bartosz jako masażysta z wieloletnim doświadczeniem dobiera
indywidualnie stosowane techniki oraz w zależności od potrzeb i
preferencji także ich moc i natężenie. W tym celu wykorzystuje ruchy
wykonywane zarówno dłońmi jak i przedramionami oraz łokciami. Wszystko
to tworzy bardzo spójną sensualną całość, pozwalającą doświadczyć
wyjątkowo spędzonych chwil, które na długo pozostaną w pamięci...
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Masaże
Udvratana
Jest to masaż wykonywany przy pomocy odpowiedniej mieszanki
oryginalnych proszków i ziół ajurwedyjskich. Proszki do masażu Udvartana
mają działanie detoksykujące oraz przeciwzapalne. Dodatkowo, masaż ten
jest idealnym dodatkiem do diety bądź ćwiczeń odchudzających, gdyż
usprawnia redukcję tkanki tłuszczowej pozbywając się przy tym cellulitu
oraz ujędrniając skórę. Główne zalety masażu Udvranata to spalanie tkanki
tłuszczowej, działanie oczyszczające i przeciwzapalne, pobudza krążenie
krwi.
Shiro Abhayanga
Głowa jest jedną z najważniejszych części ciała. Znajdują się w niej organy
zmysłu jak oczy, uszy, nos i język. Masaż głowy regeneruje wszystkie organy
zmysłów, wspomaga ich prawidłowe i harmonijne funkcjonowanie. Przynosi
poczucie wewnętrznego spokoju.
Masaż klasyczny całego ciała
Regeneruje mięśnie, poprawia ukrwienie. Polecamy go tym, którzy marzą o
chwili relaksu. Regularne stosowanie masażu klasycznego modeluje
sylwetkę i ujędrnia ciało.
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Masaże
Masaż Bambusami
Masaż, który doskonale redukuje stres, relaksuje, ma działanie
antycellulitowe, poprawia krążenie krwi, wspaniale modeluje sylwetkę.
Dodatkowe cechy masażu bambusami to regeneracja skóry i zwiększenie jej
elastyczności. Masaż rozładowuje napięcia mięśniowe i redukuje ból głowy,
mięśni i stawów. Zabieg silnie rozluźnia i głęboko relaksuje, dodaje energii.

Masaż stóp
Masaż stóp to jeden z najprzyjemniejszych sposobów na relaks. Odpręża,
uspokaja i wycisza. Każde miejsce na stopie odpowiada poszczególnym
częściom ciała i tym samym masując je lub uciskając niektóre punkty, można
oddziaływać na konkretny narząd. Nie bez powodu masaż stóp jest
wykorzystywany w celach leczniczych. Ręce doświadczonego specjalisty
pielęgnacji stóp rozluźniają i naciągają mięśnie, mocno nadwyrężone przez
buty i ciągłe chodzenie, dodając im tym samym siły. Naczynia zostają lepiej
ukrwione, co pobudza ok. 72000 nerwów na podeszwie stopy i wpływa
korzystnie na cały organizm.
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Masaże
Masaż głowy
Masaż głowy przynosi ulgę w dolegliwościach będących następstwem
stresu, np. w przypadku bólów głowy, przy przeciążonych mięśniach oczu, w
sztywności szyi i ramion. Przez rozluźnienie mięśni, masaż głowy poprawia
ukrwienie mózgu, likwiduje uczucie niepokoju i relaksuje całe ciało. Masaż
ramion i karku uwalnia stres i napięcie, jakie się gromadzi w mięśniach. Na
ramionach, wzdłuż kręgosłupa, a także na szyi i twarzy znajdują się centra
energetyczne, których odpowiednie stymulowanie może przynieść
poprawę stanu zdrowia całego organizmu.
Masaż czekoladą
To masaż relaksacyjno – odżywczy, wykonywany z wykorzystaniem
czekolady. Doskonale zaspokaja potrzeby skóry suchej, pozbawionej
napięcia, prawidłowego odżywienia, wymagającej regeneracji oraz
wygładzenia. Przywraca harmonię całemu organizmowi. Oddziałuje na
psychikę i zmysły poprzez zapach, dotyk oraz słuch. Poprzez delikatną
stymulację punktów energetycznych masaż przywraca równowagę
przepływu energii, pobudza siły witalne, zmniejsza napięcia i stresy. Zabieg
można stosować zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, przy wszystkich
rodzajach skóry, nawet bardzo wrażliwej i naczyniowej. Idealny dla każdego
kto potrzebuje głębokiego relaksu i odprężenia. Jest to zabieg, który ma
wpływ zarówno na ciało jak i na duszę.
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Masaże
Masaż klasyczny
Jest metodą leczenia fizykalnego, polegającą na mechanicznym
oddziaływaniu na tkanki, wywierając przy tym pośredni i bezpośredni
wpływ na organizm. Składa się z wielu różnych chwytów oraz ruchów,
których celem jest oddziaływanie nie tylko lecznicze, ale także
profilaktyczne. Masaż klasyczny jest bardzo skuteczną metodą,
wykorzystywaną w leczeniu chorób narządu ruchu. W czasie masażu
odprężamy się i relaksujemy. Odpręża się też nasze ciało, miejsca pełne
napięcia i bólu zostają rozprężone. Regularne stosowanie masażu polepsza
samopoczucie, koryguje istniejące zmiany układu kostnego, po masażu
odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach i karku. Masaż
polecany jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, dla ludzi w każdym wieku,
aktywnych, dbających o swoje zdrowie i urodę.
Gorącymi kamieniami
Masaż ten jest zabiegiem głęboko relaksacyjnym, rewitalizującym i
regeneracyjnym. Znacznie poprawia kondycję skóry, ponadto wprowadza w
stan równowagi psychofizycznej i odprężenia. W dużej mierze opiera się na
idei masażu intuicyjnego. Ma na celu wyrównanie energii witalnej w ciele
masowanej osoby.
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Maderoterapia
Jest to skuteczny sposób na cellulit i spalanie tkanki tłuszczowej
gromadzącej się w nadmiernych ilościach w różnych miejscach na ciele,
szczególnie na brzuchu, biodrach, udach oraz pośladkach. Masaż ten
powinien być jednak traktowany jako działanie wspomagające podstawowe
zabiegi odchudzające, czyli odpowiednio zbilansowaną dietę połączoną z
regularną aktywnością fizyczną. Jedynie w połączeniu z odpowiednim
odżywianiem się oraz ruchem regularne korzystanie z masażu
odchudzającego ma sens i przynosi satysfakcjonujące rezultaty. Od strony
technicznej zabieg ten jest zwykle dość intensywny poprzez
wykorzystywane techniki, takie jak: uciskanie, ugniatanie, oklepywanie.
Działanie masażu w tym zakresie polega przede wszystkim na poprawie
metabolizmu w obszarze masowanych tkanek, polepszeniu ukrwienia, a
także na usprawnieniu krążenia limfy i rozbijaniu podskórnej tkanki
tłuszczowej. Efektem tych działań jest redukcja obrzęków, które
towarzyszą cellulitowi, uelastycznienie skóry oraz eliminacja toksyn z
tkanek. Stosowany do wykonania masażu naturalny kosmetyk o działaniu
antycellulitowym dodatkowo poprawia swoim działaniem skuteczność
zabiegu. Już po kilku zabiegach można wyraźnie odczuć i zauważyć
korzystne zmiany. Polecany jest nie tylko dla osób będących w trakcie
redukcji tkanki tłuszczowej, ale także przy szybkim spadku wagi w okresie
poporodowym, zmianie pracy na tryb siedzący oraz przy niektórych
zabiegach chirurgii plastycznej.
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Masaż sportowy
Jako część odnowy biologicznej jest to nieodłączny element
profesjonalnego programu treningowego każdego sportowca oraz wielu
amatorów sportu. O dobroczynnym i zbawiennym wpływie masażu na
organizm wie cała elita sportowców, którzy korzystają z tego rodzaju terapii
od wielu lat. Warto pójść ich śladem, bowiem udowodniono, że tego typu
regularne dbanie o układ ruchu jest doskonałym elementem
regeneracyjnym i przede wszystkim daje szansę na zwiększenie wydajności
trenowanego organizmu. Od strony technicznej jest podobny do masażu
klasycznego, z tą różnicą, że jest wykonywany przy użyciu dużo większej
siły i energii.
W zależności od uprawianej dyscypliny sportu oraz indywidualnych potrzeb
masaż może skupiać się na wybranych, najbardziej obciążonych partiach
ciała. Masaż ma za zadanie pomóc osobom aktywnym fizycznie w
utrzymaniu dobrej formy. Pomaga on zapobiegać urazom i kontuzjom,
likwiduje skutki przetrenowania, rozgrzewa i relaksuje mięśnie oraz
przygotowuje je na kolejne treningi. Ponadto poprawia metabolizm i
pozwala się odprężyć po intensywnym treningu lub wyciszyć oraz
skoncentrować np. przed ważnymi zawodami.
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Tajski masaż stóp
Tradycyjna metoda leczenia dłońmi, wywodzi się z medycyny
ajuwerdyjskiej, chińskiej jogi oraz tajskich ludowych technik
leczniczych.Zawiera w sobie elementy akupresury, refleksologii oraz
biernego rozciągania. Głównym celem masażu tajskiego jest przywrócenie i
usprawnienie krążącej energii, której to przepływ może być zaburzony w
następstwie choroby, stresu czy niewłaściwego trybu życia.Polecany jest
dla zmęczonych stóp, w celu poprawy krążenia i jakości snu oraz
zmniejszenie sztywności stawów.Pozostawia uczucie ogólnego spokoju i
dobrego samopoczucia.
Masaż klasyczny Shea
Świetna alternatywa dla osób lubiących połączenie tradycyjnego masażu
klasycznego z piękną aromaterapią, oraz intensywnym nawilżeniem skóry.
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PAKIETY DAY SPA
Pakiet Odmładzający ,, Rytuał odmładzający winogrono” + face
lifting
Pakiet GOLD ,, Rytuał Baltazara + złocisty powiew”
Pakiet „Magia Indii” Udvratana + Abhayanga + Shiro Abhayanga +
Mukha
Abhayanga
Pakiet Zdrowy Kręgosłup – 6 masaży klasycznych kręgosłupa 50min
2 masaże głowy
Pakiet Wyszczuplający- 4 masaże wyszczuplające 80min + 2 masaże
wyszczuplające
Pakiety dla kobiet w ciąży
Masaż kręgosłupa + masaż głowy
Masaż nóg + masaż stóp
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Zabiegi kosmetyczne
PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
Dla komfortu oraz zachowania higieny i bezpieczeństwa naszych klientów,
każda osoba przy pierwszej wizycie otrzymuje własny pakiet narzędzi do
manicuru i pedicuru.
Manicure klasyczny
Manicure klasyczny polega na tradycyjnym zabiegu polegającym na
skróceniu i opiłowaniu płytki, następnie zamknięciu łusek paznokcia
pilnikiem oraz usunięciu cążkami narośniętych na płytkę skórek. Paznokcie
są następnie polerowane, malowane i zostaje na nie nałożona nawilżająca
oliwka. Pielęgnowana jest również skóra dłoni przy wykorzystaniu balsamu
pielęgnacyjnego oraz zastosowaniu delikatnego masażu dłoni.
Manicure hybrydowy
To zabieg gwarantujący piękny efekt i wyjątkową trwałość. Będzie
świetnym wyborem dla tych pań które pragną mieć zawsze piękne, zadbane
paznokcie bez odpryskującego lakieru. Efekty zabiegu utrzymują się na
paznokciach nawet do 3 tygodni. Wbrew nierzadkim opiniom metoda ta nie
uszkadza naturalnej płytki paznokci a nawet pełniąc funkcje ,,rusztowania ''
pozwala na zapuszczenie długiej, twardej płytki. Warunkiem jednak jest
ściąganie lakieru odpowiednia metodą w gabinecie kosmetycznym, a także
nie nakładanie lakierów hybrydowych wątpliwej jakości.
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Pedicure kosmetyczny
Zabieg ten polega na nadaniu prawidłowego kształtu płytce paznokciowej a
także usunięciu skórek oraz zlikwidowaniu zrogowaciałego naskórka na
podeszwie stóp. Na zakończenie zabiegu na paznokcie nakładana jest
odżywka lub lakier (klasyczny lub hybrydowy).
Pedicure SPA
Szczególnym rodzaje pedicure jest zabieg typu SPA. Jest on rozszerzeniem
pedicure kosmetycznego o nawilżenie oraz regenerację całych stóp. Skórę
dokładnie oczyszcza się ze zrogowaciałego naskórka za pomocą tarki oraz
peelingu.. Po usunięciu skórek obrastających paznokcie i nadaniu im
odpowiednich kształtów, wykonuje się masaż stóp i nakłada na nie
odżywcze maseczki. Ostatnim etapem jest stylizacja płytek – paznokcie
można pomalować odżywką, lakierem (klasycznym lub hybrydowym).
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Zabiegi kosmetyczne
PIELĘGNACJA TWARZY
Face modeling
Profesjonalny zabieg modelowania twarzy bez użycia skalpela. Jest to
w pełni naturalny, holistyczny program odmładzania twarzy. Zabieg
pozwala odjąć cerze nawet kilka lat! Zapobiega wiotczeniu skóry i
starzeniu się twarzy. Świetnie poprawia owal twarzy, redukuje
deformacje takie jak bruzdy nosowo wargowe, opadające powieki czy
drugi podbródek. Wykonywany jest na specjalistycznych olejach
wnikających głęboko w tkanki skóry twarzy.
W czym tkwi sekret?
Sekretem faceliftingu są unikalne metody masażu twarzy. O
skuteczności tego zabiegu decyduje szereg specjalistycznych technik
tak jak: mioplastyka, akupresura, kinesiotaping estetyczny oraz masaż
interplastyczny .
Odpowiednie zastosowanie tych technik pozwala osiągnąć
długotrwałe efekty biologicznego odmłodzenia. Facelifting działa na
najgłębszych strukturach tkanek i mięśni, dzięki czemu efekty
widoczne są już po pierwszym zabiegu. Inna nazwa tego zabiegu to
wolumetria twarzy. Jest zbliżony do masażu Kobido.
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Masaż twarzy
Zabieg posiada właściwości lecznicze ponieważ zmniejsza bóle głowy i
sztywnienie karku, łagodzi stres i napięcie mięśni. Masaż zapewnia
prawidłowy przepływ energii, usprawnia krążenie krwi i limfy, dzięki czemu
działa ujędrniająco na skórę twarzy. Przy regularnym stosowaniu, jest w
stanie zapobiegać utrwalaniu zmarszczek, dzięki rozluźnieniu mięśni
między brwiami, czy na czole. Jeśli do jego wykonania użyjemy tłustego
kremu, zmiękczy naskórek i spowoduje usunięcie nadmiernych zrogowaceń,
co w efekcie wygładzi skórę. Ważną cechą zabiegu jest też odblokowanie
kanałów łojowych i potowych i pobudzenie gruczołów wydzielniczych skóry.
Właściwie wykonany masaż twarzy doskonale przygotowuje skórę do
przyjęcia aktywnych składników kosmetyków i preparatów
pielęgnacyjnych.
Witaminowe odmłodzenie
Zabieg rozpoczyna się peelingiem enzymatycznym lub manualnym,
następnie maska, na którym wykonywany jest masaż, serum i profesjonalne
algi. Całość zakończona jest wtarciem kremu.
Przeznaczony jest głownie dla cery zmęczonej.
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Głębokie nawodnienie
Zabieg rozpoczyna się peelingiem enzymatycznym lub manualnym, następnie
maska, na którym wykonywany jest masaż, serum i profesjonalne algi. Całość
zakończona jest wtarciem kremu. Przeznaczony głownie dla cery
przesuszonej.
Złocisty powiew
Zabieg rozpoczyna się peelingiem enzymatycznym lub manualnym, następnie
maska, na którym wykonywany jest masaż, serum i profesjonalne algi. Całość
zakończona jest wtarciem kremu.Przeznaczony głownie dla cery dojrzałej.
Oczyszczanie manualne twarzy
Zabieg polega na ręcznym usunięciu zaskórników. Pierwszym etapem
oczyszczania manualnego jest dokładny demakijaż twarzy. Następnie
kosmetolog wykonuje peeling w celu usunięcia warstwy zrogowaciałego
naskórka
Profesjonalne maski na twarz
Jest to zabieg dedykowany do kazdego rodzaju twarzy. Typ maski jest
dopasowywany do Twoich potrzeb przez kosmetologa, ktory na codzien
specjalizuje się w face liftingu i masażu twarzy oraz kompleksowej pielęgnacji
skóry.

Etykieta DAY SPA Vita'O
1. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 minut przed
planowaną godziną rozpoczęcia
2. W trosce o komfort Naszych gości prosimy o nie używanie telefon
komórkowych i zachowanie ciszy w gabinecie Day SPA
3. W przypadku spóźnienia na umówiony termin zastrzegamy sobie
prawo skrócenia czasu zabiegu
4. W przypadku nie stawienia się na zarezerwowany zabieg, bez
odwołania minimum 6h godzin wcześniej, będzie pobierana opłata w
wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu
5. Jeżeli posiadają Państwo jakieś przeciwwskazania zdrowotne do
wykonania zabiegów, np. choroba, ciąża, trwające leczenie, niedawno
wykonany zabieg medyczny, prosimy o poinformowanie o tym
terapeutę wykonującego zabieg
6. Zalecamy unikanie kąpieli słonecznych oraz obfitych posiłków
bezpośrednio przed i po zabiegach
7. W Day SPA zastrzegamy sobie prawo do przerwania zabiegu przez
terapeutę, jeżeli spotka się on z niestosownym zachowaniem klienta
(agresja, propozycje seksualne itp.)
8. Zakup danego zabiegu jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta
oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
skorzystania z tej usługi, oraz że zapoznał się z niniejszym
regulaminem i akceptuje jego warunki
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tel: + 48505195350
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