Salon
Day Spa Vita’O
Twój Salon Masażu w Gdyni. Od 2008 działamy
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 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.
Rytuał Polinezyjski
Na nasz autorski Rytuał Polinezyjski składają się: oczyszczając i pachnący
świeżością peeling całego ciała oraz masaż Lomi Lomi. Lomi Lomi oznacza
pracę nad wnętrzem człowieka i pracę również na zewnątrz. 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 błogości.
Działa na ciało usuwając napięcia, rozluźniając 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. ALOHA! :)
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Rytuały Day SPA
Kawowy poranek
Zabieg polecany dla osób odchudzających się (składniki linii pomagają także
w trzymaniu jędrności i właściwego napięcia skóry ), dbających o zgrabną
sylwetkę, pragnących skutecznie zwalczyć cellulit, koneserów kawy
potrzebujących energii. Kawa znajduję szerokie zastosowanie w produkcji
kosmetyków, ze względu na swoje właściwości antycellulitowe i
wyszczuplające. Składnik odpowiedzialny za jej działanie to kofeina która
poprawia mikrokrążenie, przyśpiesza przemianę materii. Kosmetyki z linii
kawowej doskonale oczyszczają i odświeżają skórę, działają orzeźwiająco i
pobudzająco a energetyczny zapach poprawia samopoczucie.
Czekoladowy rytuał
Zabieg polecany dla osób ze skórą suchą, chcących poprawić koloryt skóry,
pragnących poprawy nastroju (produkcja endorfin). Słodki smak i zapach
czekolady w jednej chwili wprawiają w dobry nastrój, wyzwalając produkcję
endorfin. Czekolada oprócz właściwości nawilżających i wygładzających,
działa również antycellulitowo i wyszczuplająco, co zawdzięcza obecności
teobrominy i kofeiny. Zabieg poprawia koloryt skóry subtelnie ją brązując
zapewniając zdrowy wygląd przez cały rok. Efekt zabiegu to wspaniale
wyglądająca , jędrna skóra.
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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.

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.
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Masaże
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.
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.
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Masaże
Shirodhara
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. Masaż
głowy nie tylko uwalnia nagromadzony stres ale ma również zbawienny
wpływ na całe ciało i psychikę. Przynosi poczucie wewnętrznego spokoju.
Regularny masaż głowy prowadzi do odnowy emocjonalnej, mentalnej i
fizycznej. Masaż skóry głowy ciepłym olejem sezamowym działa cudownie
na włosy jednocześnie relaksując umysł i system nerwowy. Masaż olejem
nawilża cebulki włosowe, usuwa zmęczenie umysłowe, poprawia się
koncentracja.
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.
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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.
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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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
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 świecą
Wykonywany jest na ciepłym oleju wytopionym z aromatycznych świec.
Jest to masaż relaksacyjny, głęboko rozluźniający, oparty głównie na
głaskaniach dłońmi i przedramionami oraz gimnastyce biernej. Masaż
świecami Organique w wyjątkowy sposób łączy wiele technik wschodnich z
aromaterapią i pielęgnacją ciała szlachetną mieszanką maseł i olejów
naturalnych. Jest niezwykle przyjemny dla klienta, powodując
niezapomniane przeżycia oraz harmonizację ciała i ducha.
Masaż świecami ma głównie na celu usunięcie napięć mięśniowych w
obrębie pleców, karku i barków. W wersji rozszerzonej może być
wykonywany również na tylnej części nóg. Przywraca równowagę
psychofizyczną, usprawnia aparat ruchu, głęboko rozluźnia i relaksuje.
Działa aromaterapeutycznie.
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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.
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Masaże
Masaż wyszczuplający
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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Masaże
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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Masaże
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.
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.
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Zabiegi kosmetyczne
Depilacja woskiem
Depilacja woskiem pozwala pozbyć się nadmiaru owłosienia na długi czas
(od 3 do 6 tygodni). Tą metodą można usuwać owłosienie z całego ciała: rąk,
nóg, twarzy, pleców. W ostatnim czasie popularna stała się także depilacja
woskiem miejsc intymnych. Aby depilacja była udana włosy muszą mieć
długość od 0,5 do 1,5 cm. Włos osiąga taką długość po ok. 14 dniach od
ostatniego golenia. Zaleca się wykonanie peelingu na 1 dzień przed
zabiegiem depilacji. Dzięki temu złuszczy się naskórek, a włoski uniosą się i
będą łatwiejsze do usunięcia..
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.
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Zabiegi kosmetyczne
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.
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).
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Zabiegi kosmetyczne
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
Mikrodermabrazja diamentowa
Polega na usunięciu powierzchniowych warstw naskórka, pobudzeniu
produkcji kolagenu i elastyny oraz stymulacji naturalnego wzrostu nowej
tkanki. W wyniku usunięcia wierzchnich warstw naskórka skóra staje się
gładsza, jaśniejsza, świeża i bardziej elastyczna już po pierwszym zabiegu.
Głębsza mikrodermabrazja spłyca blizny i rozstępy, redukuje lub całkowicie
eliminuje drobne zmarszczki, zmniejsza rozszerzone pory i przebarwienia.
Zmiany histologiczne dotyczą nie tylko naskórka, ale również skóry
właściwej (stymuluje mikrokrążenie i przepływ limfy, przyspiesza usuwanie
toksyn z głębszych warstw skóry). Zabieg jest bezbolesny, prosty, trwa
krótko i po jego wykonaniu pacjent nie jest wyłączony z życia codziennego.
Poza mikrodermabrazją twarzy, szyi i dekoltu wykonujemy zabieg również
na innych partiach ciała takich jak plecy, pośladki. Częstotliwość zabiegów
zależy od rodzaju skóry i efektów jakie chcemy uzyskać . Już po pierwszym
zabiegu wygląd i kolor skóry wyraźnie poprawia się, w dotyku staje się ona
gładsza, efekt ten zwiększa się po kolejnych zabiegach. Przy bliznach jak i w
przypadku cer wiotkich potrzebujących ujędrnienia zabiegi wykonujemy w
seriach. Po wykonanym zabiegu kosmetolog poinformuje o sposobie
postępowania ze skórą takich jak między innymi: unikanie nadmiernej
ekspozycji na promienie słoneczne (przez 2 tygodnie od zabiegu) czy
unikanie kąpieli w chlorowanej wodzie (do 48 godz. po zabiegu)
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Zabiegi kosmetyczne
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.
Żelazko Przeciwzmarszczkowe
Aparat do zabiegów wykorzystuje pompę VacuElectro, która umożliwia
przeprowadzenie masażu próżniowego. Masaż pompą stymuluje pracę
układu limfatycznego i cyrkulacji krwi. Zwiększenie ukrwienia polepsza
dotlenienie komórek skóry Dodatkowo mięśnie podczas zabiegu
poddawane są mikrostymulacji TENS. TENS- to Przezskórna Elektryczna
Stymulacja Nerwów. Zastosowania tych dwóch metod jednocześnie
zwiększa efektywność zabiegów. Należy pamiętać, o tym, że kremy nie
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Zabiegi kosmetyczne
Mezoterapia mikroigłowa
Mezoterapia mikroigłowa to zabieg o silnym działaniu
przeciwstarzeniowym, który daje natychmiastowe, wyraźnie widoczne
rezultaty dzięki technice wywoływania mikroreakcji zapalnych i zdolności
naskórka do samoregeneracji. Dzięki mikronakłuciom oraz zastosowaniu
regenerującego koktajlu składników aktywnych, pobudzone zostają
naturalne procesy zachodzące w skórze, a przede wszystkim następuje
zwiększenie produkcji włókien kolagenowych i elastynowych. Mezoterapia
mikroigłowa stosowana jest do poprawy jędrności skóry i owalu twarzy,
spłycenia zmarszczek, głębokiego nawilżenia, ujednolicenia kolorytu skóry,
w tym także rozjaśniania przebarwień oraz wyrównania jej tekstury. Ze
względu na intensywne działanie regenerujące, mezoterapia mikroigłowa to
także skuteczna terapia wszelkiego rodzaju blizn, w tym także
potrądzikowych. Precyzyjna głowica urządzenia, jednorazowe, sterylne
mikroigły sprawiają, że zabieg jest bezpieczny i pozwala na dokładne
opracowanie nawet najmniejszych zmarszczek, trudno dostępnych miejsc, a
także bardzo wrażliwych partii twarzy. Dzięki możliwości zastosowania
różnej długości mikroigieł, nakłucia doskonale sprawdzają się także w
przypadku skóry cienkiej, wrażliwej i płytko unaczynionej. Ogromną zaletą
mikronakłuwania jest to, że zabieg pobudza naturalne procesy, które
zachodzą w skórze, poprawiając tym samym jej strukturę i funkcjonowanie.
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Zabiegi kosmetyczne
Peelingi kwasami - Biorewitalizacja skóry
Powierzchowne peelingi kwasami nazywane są zabiegami odświeżającymi
bądź lekkimi. Są skuteczną, naturalną metodą cofania wskazówek zegara
biologicznego skóry. Mają bardzo korzystne działanie na skórę właściwą
prowadząc do zwiększenia jej grubości bez wywoływania stanu zapalnego.
Przy regularnym stosowaniu peelingów dochodzi do poprawy sprężystości i
elastyczności skóry. Równolegle obserwuje się zwiększoną produkcję
włókien kolagenu i mukopolisacharydów, co prowadzi do zatrzymania wody
w głębi skóry, spłycenia zmarszczek, a także długofalowej poprawy
biologicznych i estetycznych właściwości skóry. Peelingom kwasami mogą
być poddane wszystkie części ciała. W zależności od problemu, wieku i typu
skóry dobiera się odpowiednie preparaty oraz optymalny program
peelingów. Częstość wykonywania zabiegów jest dowolna, a odstępy
między nimi mogą wahać się od jednego do kilku tygodni lub miesięcy.
Zabiegi mogą być wykonywane kilkakrotnie w ciągu roku, aż do momentu
uzyskania oczekiwanych efektów. Do efektów zabiegu zaliczamy:
zmiękczenie, wygładzenie i odświeżenie skóry, spłycenie zmarszczek, bruzd
i blizn, rozjaśnienie plam pigmentacyjnych i przebarwień, usunięcie
objawów potrądzikowych i pozapalnych skóry, terapia anti aging zapobieganie starzeniu się skóry oraz uzyskanie efektu napięcia skóry.

Cennik
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O NAS

Absolwent Europejskiej Szkoły Hotelarstwa Przedsiębiorczości i Turystyki
w Sopocie. Urodzony pasjonat masażu, specjalizuje się we wszystkich
technikach masażu od klasyki aż po głęboki relaks. W szczególności w
masażach wywodzących się z kultury Dalekiego Wschodu: Abhayanga,
Shirodhara, czy też włoski Benessere. Wiedza i doświadczenie jakie zdobył
przez lata pracy a także twórcza kreatywność pozwoliły na stworzenie
masażu autorskiego, opartego na technikach Dalekowschodnich "Rytuału
Baltazara." Uwielbia sport pod każdą postacią. Kilkukrotnie brał udział w
Pucharach Świata we wrotkarstwie szybkim. Czynnie uprawiane różnego
rodzaju aktywności fizycznej pomaga mu w pracy zawodowej i w
codziennych kontaktach z klientami. Niepoprawny optymista ;-)
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O NAS

Ukończyła studium medyczne o specjalności technik masażysta w Gdyni.
Specjalizuje się w masażach klasycznych. W naszym Day Spa domeną Marty
stały się także zabiegi na ciało, w tym m.in. peelingi oraz Rytuały Day Spa.
Wierzy, że to co robi to doskonała terapia wspomagająca zachowanie nie
tylko wyśmienitego zdrowia fizycznego, ale również emocjonalnego i
psychicznego. Do każdego podchodzi indywidualnie z właściwą sobie
wrażliwością, empatią i skupieniem, które od początku nas urzekły.
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O NAS

Specjalizuje się w masażach i zabiegach polinezyjskich. Jest pasjonatką
hawajskiej filozofii życia. Doskonale zna tajniki pielęgnacji ciała.
Patrycja podczas masaży z grupy polinezyjskich Patrycja wykonuje
tradycyjny śpiew Lomi Lomi. Jest zawsze uśmiechnięta i zafascynowana
wpływem masażu na zdrowie i samopoczucie.
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O NAS

Kosmetolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia i Urody w Gdyni.
Kosmetolog z wiedzą, doświadczeniem i pasją. Jej domeną są zabiegi na
twarz, dłonie i stopy. Emanuje z niej wrodzone ciepło i spokój, dzięki czemu
potrafi stworzyć atmosferę, w której człowiek może odpocząć oraz ukoić
skołatane nerwy. Każdy zabieg zaproponowany przez naszego kosmetologa
jest dopasowany personalnie do klienta, oraz wykonany z dużą precyzją i
dokładnością. Osiąga rewelacyjne efekty w zabiegach oczyszczających,
odmładzających i liftingujących.
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