


Masaże

Masaż na ciepłym oleju

To jeden z najpopularniejszych masa y, zmys o-
wy rytua  dla ci a, duszy i umys . G boko 
relaksuje, odpr a, przywraca si y i energi . W 
zale no ci od upodoba  naszych Go ci, masa
mo emy wykon  bardzo delikatnie lub mocniej  
poniewa  ka dy z nas inaczej postrzega relaks. 
Jest to masa  idealny dla osób zm czonych, 
zestresowanych, chc cych ównie wy czy
na chwile umys  i po czy  si  z cia em. Dodat-
kowo ciep y olej dope nia efekt bokiego od-
pr enia. Ma w sobie du o elementów czu ego, 
jednak zdecydowanego dotyku i g askania. 

Jakie efekty uzyskasz?
• zrelaksowanie, wy czenie umys u
• pozbycie si napi mi niowych
• wyciszenie
• ogólny relaks dla cia a

Cena:
• 60 min  250 z
• 75 min  300 z  
• 90 minut  350 z

Masaż tkanek głębokich

Masa  idealny dla uprawiaj cych intensywny 
sport, prowadz cych siedz cy tryb ycia czy 
bardzo zestresowanych. Jest to masa , gdzie 
pracujemy boko na mi niach i powi ziach. 
Je eli prowadzisz siedz cy tryb ycia, b d
uprawiasz du o sportu czy masz du o stresu w 
yciu i nosisz du o napi  w ciele, czujesz, e po-

trzebujesz czego  wi cej ni  „g askania” a 
masa  relaksacyjny nie zdaje egzaminu - 
masa tkanek bokich jest w nie dla Ciebie. 
Dlaczego tak si  dzieje? Podczas masa u tkanek 
g bokich z mi ni pacjenta uwalnia si  napi -
cie, wi c aby uzysk  ten efekt, masa ysta nie 
mo e stosow  mocnych ruchów i sztywnej po-
stawy. Co wi cej, stonowane i przemy lane 
ruchy pozwalaj  tkankom na "przyzwyczajenie" 
si  do nowej sytuacji, zareagowanie na czynno-
ci masa ysty. Dlatego ten wykorzystuje mas

swojego cia a, przybier c wyprostowan  po-
staw , nie musz c dzia  na ci o pacjenta z 
du  si  Powolne i dok adne ruchy osoby wy-

konuj cej masa  nie nadwyr aj  mi ni, co 
wi cej – umo liwiaj  atwiejszy i dok adniejszy 
dost p do tkanek bokich. Nie powoduj  rów-
nie obronnego napi cia mi ni u pacjenta.

Jakich efektów mo esz si spodziewa ?
• g bokie rozlu nienie mi ni i powi zi
• wi ksza mobilno stawach i tkankach
• ogólne rozlu nienie ca ego ci a i umys u
• g boki relaks
• wypoczynek dla cia a

Cena:
• 60 min  250 z
• 75 min  300 z
• 90 minut  350 z

Masaż gorącymi kamieniami

Masa  gor cymi kamieniami to zabieg o cha-
rakterze nie tylko relaksacyjnym, ale tak e lecz-
niczym. Przy wiec ca mu idea pochodzi z Da-
lekiego Wschodu i ma zwi zek ze staro ytnymi 
naukami o przep ywie energii w ludzkim ciele. 
Nasz organizm posiada czakry, czyli o rodki 
energetyczne, w których gromadzi si  si a ycio-
wa. Problemy zdrowotne i duchowe wynikaj  z 
nieprawi owego przep ywu energii mi dzy 
tymi punktami. Masa  gor cymi kamieniami 
jest jedn  z metod odblokowania, a tym samym 
uzdrawianie czakr. 
Bez wzgl du na to czy wierzymy w energotera-
pi  czy nie, sam masa  jest technik  jak najbar-
dziej profesjonaln , o której skuteczno ci wiad-
cz  opinie zarówno masa ystów, fizjoterapeu-
tów, jak i ich klientów. Gor ce kamienie uk ada-
ne s  na czakrach, oniach, stopach i mi dzy 
palcami u stóp. Dodatkowo kamienie s  ener-
getyzowane, a masa  intencjonowany. W tym 
przypadku tworzy to prawdziwy rytua , który nie 
tylko energetyzuje ci o, ale równie  wp ywa 
ko co na zm czone mi nie i zestresowan

ow .

Jakie daje efekty? 
• jest ukojeniem dla cia a i umys u
• boko odpr a zm czone i spi te mi nie
• jest to terapia ciep em
• dodaje energii



• poprawia ukrwienie, pomaga usun toksyny
• mierza ból
• pomaga odblokow energi ciele

Cena:
• 60 min  270 z
• 75 min 320 z
• 90 minut  370 z

Masaż bambusem

Masa  ten jest masa em pobudz cym tkanki 
g bokie. Wykonywany za pomoc  pa ek bam-
busowych, dzia a relaksacyjne i leczniczo. 
Wykonywany jest na ciep ym oleju aromatycz-
nym, który ju  na wst pie pobudzi Wasze zmys y. 
Nast nie zm czon  i spi t  tkank  mi niow
opracowujemy zarówno manualnie, jak i po-
przez w kowanie bambusem. Ten boski rytua
zako czony jest masa em owy, który sprawi, 
e rozp yniesz si do ko ca 

Dlaczego akurat bambus?
A no dlatego, e wykazuje on szereg cennych 

a ciwo ci. Nie podra nia skóry, dzia a prze-
ciwbakteryjnie i stanowi bogactwo zwi zków 
krzemu, dzi ki czemu jest piezoelektrykiem.
Pocieranie i rolowanie prowadzi do wytworzenia 
potencja u energetycznego, d cego pot ny 
zastrzyk energii. 
Masa  wi c agodzi stany zm czenia. Oprócz 
tego pozwala uzysk  stan pe nego odpr enia, 
regeneracji i rewitalizacji. Zmniejsza napi cia 
nerwowe, agodzi stany depresyjne. Równie

usprawnia kr enie limfatyczne i ylne oraz 
zwi ksza elastyczno  ci gien i mi ni, dlatego 
te polecany jest sportowcom.

Cena: 
• 60 min  270 z
• 75 min  320 z
• 90 minut  370 z

Masaż kobiet w ciąży

Masa  wykonywany tylko w 2 i 3 trymestrze. Sto-
suje si  w celu zmniejszenia napi  mi nio-
wych wynik cych ze zmian, jakie zachodz  w 
ciele kobiety ci arnej oraz dla poprawy samo-
poczucia i zrelaksowania przysz ej mamy. 
Poprzez dotyk, efekt rozlu nienia ca ego ci a 
ma wp yw nie tylko na mam , ale równie  na 
dziecko, które reaguje na bod ce, co mo na 
zauwa y  w trakcie wykonywania masa u 
(uspokaja si  i nie kopie). Polecany jest ka dej 
mamie w celu g bokiej relaksacji.

Cena:
• 50 minut  250 z



Terapia manualna

Jest  wykonywana przez 
Po wywiadzie  terapeuta ustala, która 
terapia  najodpowiedniejsza dla pacjen-
ta.   to  sportowy, leczniczy, po-

 a nawet elementy pinopresury, aku-
presury czy punkty spustowe.

Cena:
• 60 min  

Maderoterapia

Technika ta jest odkryciem i 
zaskoczeniem w terapii antycellulitowej i -

 Ten holistyczny  to 
 limfatycznego, manualnych technik 
 z   za  spe-

cjalnych, anatomicznie zaprojektowanych 

Zalety maderoterapii:
Zapobiega  zwalcza cellulit i 

 zmniejszenie obwodów.  za 
 drewnianych  ma na celu 

 redukcji tkanki  zmniej-
szenie cellitu,   i wymo-

Efekty maderoterapii
•
• modelowanie sylwetki
•
• zmniejszenie obwodu
•
•
• eliminacja zastojów limfatycznych
• redukcja stresu
•

Zamierzone i  efekty  w 
przypadków widoczne  po trzeciej sesji. 
Jednak  terapia  wykonanie od 10 
do 12  wykonywanych nie rzadziej  raz 
lub dwa razy w tygodniu. Musimy  o 
tym,  efekt terapii jest indywidualny wobec 

 osoby i  od wielu -
cych czynników.

Cena:
• 60 min 

Japoński Lifting

Poznaj   której stosowanie 
daje efekty  do terapii chirurgicznej. 

  je bez  skalpela i bez inwazyj-
nych zabiegów.   Lifting 
elementy refleksologii i akupresury z technikami 

 z zabiegów, bez  na to, w jakim 
obszarze jest wykonywany – skutecznie pobu-
dza  krwi i energii,  czemu usuwa 

Zastosowaniu specjalnych technik -
cych twarz,   brzuch, plecy czy 
nogi pozwala na  pobudzenie 

 intensywnie  efekt, wy-
szczuplenie,  i   po-
stawy.  zabieg dodatkowo odblokowuje 

 energii, usuwa  i zapewnia 
  Systematyczne wykony-

wanie zabiegów pozwala na  niesa-
mowitych i  rezultatów –  i 

 z  poprzedzony jest 
pleców w celu korekty postawy. Pozwoli to roz-

   gromadzonych przez 
lata. Tak przygotowana sylwetka jest gotowa, 
by  nagromadzona  i  oraz od-

  na twarzy 
zmarszczki mimiczne, czy opadanie owalu 
twarzy.

Cena:
• brzuch/piersi  
• 
• twarz  
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FACEMODELING PROGRAMⓇ 

To w  autorska, naturalna i manualna tera-
pia twarzy, stworzona przez  Hregorowicz-
-Gorlo,  Facemodeling Academy. 
Holistyczny program modelowania i -
dzania twarzy, jakim jest FACEMODELING PRO-

 to  zaawansowanych tech-
nik, jak  transbukalny, osteoplastyka czy 
mioplastyka.  ich zastosowaniu podczas 
jednej sesji zabiegowej   spek-
takularne efekty rehabilitacji estetycznej i -

  rezultat biologicznego od-
 naszej twarzy i  nawet o kilka 

Facemodeling ProgramⓇ  na -
szych strukturach tkanek i   czemu 

 ich  odbudowa, odnowa i 
zdrowienie. Ta specjalistyczna metoda 
unikalne i zaawansowane techniki 

 i  twarzy, a jej 
  oparta jest o uzy-

skane efekty terapeutyczne  milionów 

 multiterapia przywraca 
tkankom ich   
czemu doskonale sprawdza  w zakresie 
wspierania leczenia ortodontycznego, stoma-
tologicznego i wszelkich zabiegach z pograni-
cza medycyny estetycznej. Zabiegi terapii 
Facemodelingu doskonale  tkanki 
do chirurgii plastycznej twarzy i piersi, a 

  wsparcie w rekonwale-
scencji pozabiegowej.

FACEMODELING PROGRAMⓇ zapewnia:

lifting  owalu z uniesieniem dolnej partii 
 oraz efekt young eye

 przywrócenie blasku i  skóry twarzy, • 
szyi i dekoltu

  kolagenu oraz elastyny wspoma-• 

   nad  oraz 
godzeniem rysów naszej twarzy

 uwalnianie  i blokad w obszarze 

    oraz lepsze

Na zabieg FACEMODELING PROGRAMⓇ 

•
•
• 
•
• wykonywana  ust, która przywraca • • 
•   oraz  naj-
• 
• kapilaroterapia -   szklanymi 
•    i  lim- 
• fatyczny
• kinesiotaping estetyczny, czyli dynamiczne 
• 
• 
• 

Cena:
• 90 min  

 

Kobido

Jest    twarzy. Polega 
na   intensywnym 
twarzy, karku,  ramion, dekoltu. 
Powszechnie  jako niechirurgiczny 
lifting twarzy. Regularnie wykonywany 

 do bardzo naturalnego efektu od-

•  
•  zniwelowanie zmarszczek mimicznych
• 
• • • • 
• 
• pobudzenie metabolizmu komórkowego, - 
• 

Cena:
• 50 minut  



Rytuały na 
ciało

Rytuał redukcji stresu
 
To  doznanie, którego potrzebuje 

    w zgodzie z 
 i  rytmem zdrowia. Kuracja 

  dla tych, którzy potrze-
 chwili wytchnienia od  a ich 

skóra potrzebuje  dotyku i nasycenia do 
kolejnych  To  w kolorze i aro-
macie pól lawendy w sercu Prowansji.  sam 
zapachach masuje i koi  a szybko prze-

 witaminy i  z alg  
   i nadreak-

tywnej skórze. W towarzystwie wyciszonego 
 skóra otwarta na przyjmowanie 

 absorbuje  E, co ullecza 
 i  Kuracja uelastycznia 

 stawów i  skóry oraz 

Wskazania uzdrowiskowe:  aroma-
terapia, stany  nerwowego, stresu, bóle 

  depresja, owrzodzenia, 
 oparzenia  stany zapal-

ne skóry, nadmierne pocenie, wypadanie 
 – szczególnie  plackowate, 

Cele zabiegów:
• poprawa ukrwienia i przemiany materii tkanek
• 
• 
• 

Cena:
• 90 minut  

90 minut  

Rytuał kamforowy 

To  i  przygoda o 
intensywnym  zapachu, dla od-

 osób lub  za  ulgi w 
codziennych wyzwaniach. Dla osób -
cych  z bólami  i stawów oraz nieprzy-
jemnymi dysfunkcjami rozregulowanej skóry 
takimi jak: egzema,  zablokowane pory, 
nadmierny  i zaskórniki. To wyprawa po 

  dla osób  nad-

nadmiarem  aby  skórze 
szarej i ziemistej  i  jak w 
oczach u zawsze ciekawego  radosnego 
dziecka. Niezwykle  a zarazem wy-

  przeciwbólowa i 
kamfora dokarmia komórki   i 

 aby dalej    z 
 i  dla odzyskanych elastycznych 

 ze   bez alergii. Dodatkowo 
kaolin detoksykuje i   
obkurcza rozszerzone pory,  i goi ropne 
zmiany skórne. Algi   i -

  w akompaniamencie naturalnej 
witaminy E. W pierwszej fazie zabiegu  a 

  przegrzewa  i tkanki 
by   krwi w miejscach zasto-
jów.

Wskazania estetyczne:   dzia-
  - skóry  kolan i 

Wskazania uzdrowiskowe:  grzybicze i 
bakteryjne,   stymulacja  - 

Cel zabiegu:
•  oczyszczenie i detoksykacja skóry
• poprawa ukrwienia i przemiany materii tkanek
• 
• 

Cena:
• 

Rytuał wyszczuplająco-ujędrniający

Jest to zabieg  - 
przeznaczony dla wszystkich osób, których 
skóry    i  z 
powodu starzenia   kolagenowych i 
elastynowych, szybko   kilogramy 

Zabieg zaczynamy od wykonania mocnego 
peelingu, który  martwy naskórek i przy-
gotowuje  do  aktywnych -
ników w dalszej  zabiegu. 
etapem jest  Maski Oceanicznej. 

 aktywnymi jest kompozycja -
na z alg,  i witamin, która w krótkim 





czasie wykazuje bardzo pozytywny efekt -
gnacyjny –   i  
oraz wykazuje silne   mi-

  oraz 
 wykonany w trakcie zabiegu SPA popra-

wia samopoczucie i eliminuje  Zabieg 
 wmasowaniem preparatu specjalnie 

dobranego dla skóry klienta. Po zabiegu skóra 
jest    i doskonale na-

Cele zabiegów:
• 
• odtoksycznienie
• 
• poprawa ukrwienia

Efekty widoczne po zabiegu:
• 
• skóra jest   i 
• 

Cena:
• 120 minut  

Rytuał antycellulitowy

Zabieg ten to niepowtarzalny moment 
w którym wszystko jest  po  i wy-

 walce z  -
tu sylwetki. Z  na nowo  odzy-

  siebie,  po prostu 
 Kuracja ta skutecznie eliminuje cellulit w 

 stadium, nawet tym   nie 
do likwidacji oraz wspiera w utrzymaniu. To 
ratunek szczególnie dla kobiet, które  znów 

   i   na 
udach ramionach i brzuchu.   – 
bazylia pospolita jako  przyprawa do 
idealnego dania pobudza metabolizm tkanki 

 i  wody w organizmie, a 
  z kasztanowca  wydala rozpuszczony i 

  oraz nadmiar 
  wody – sprawców celluli-

tu. Liposomy ze sfingolipidow  za zadanie 
   skóry kompo-

nentom miodu i kwasu hialuronowego, co 
wraca  do  i zdrowego 
jak za dawnych lat. Po serii zabiegów 

   tkanki  a 
   efekty w walce z 

cellulitem.

Cele zabiegów:
• poprawa ukrwienia i przemiany materii tkanek
• 
• 

• rozbijanie zbitych tkanek
• 
• uelastycznienie
• redukcja i likwidacja nadmiaru wody, zmniej-

• 

Efekty widoczne po zabiegu:
• skóra jest elastyczna,  i przyjemna w
• dotyku a   
• zdecydowana poprawa lub zanik cellulitu

Cena:
• 120 minut  



Efekty widoczne po zabiegu:
• skóra jest doskonale  
•  i aksamitna w dotyku
• poprawa kolorytu
• poprawa samopoczucia

Cena:
• 90 minut  

 

Rytuał torfowy

Zabieg torfowy to  na  Holandii do 
 miasteczka Drenthe, do Parku Narodo-

wego De Grote Peel, gdzie wydobywa  jedne 

uzdrowiskowym na  kostno-szkieletowy 
oraz choroby skóry, torfy od ponad 150 000 lat. 
Te    
osadowe    skóry, 

 i    krwi i 
zastrzyk tlenu do  tkanek. To szybki i 
naturalny ratunek dla wszystkich osób odczu-

 bóle i   ale -
cych o  i naturalne bogactwo ziemi. 
Ten uzdrowiskowy zabieg, od 
uznawany za niewyczerpalne  
mineralnych, kwasów fulwonowych i humuso-
wych, naturalnych soli i aktywnych ekstraktów 
ze   zapewnia skórze 

 oraz   
Oprócz dotlenienia i  
skóry torf ma silne  przeciwreumatycz-
ne, przeciwzapalne i bakteriobójcze.

Wskazania uzdrowiskowe: reumatyzm, stany 
zapalne stawów, choroba
zwyrodnieniowa stawów,  nerwobóle, 

 bóle   i stawów, 

hormonalna jajników i menopauza

Cele zabiegów:
• 
• poprawa ukrwienia i przemiany materii tkanek
• 
• 
•   zmniejszenie ich bolesno-
• 
• 



Terapie skóry 
twarzy

 zabieg na twarz rozpoczyna  konsulta-
 podczas której uzyskujemy jak 

informacji o stanie skóry klienta, jego -
cji, ewentualnych problemów zdrowotnych, czy 
przyjmowanych leków, które   
na stan skóry. 

Na  na twarz    toniza-
cja,  twarzy kobido lub  relaksacyj-
ny, odpowiedni zabieg dobrany  potrzeb 
skóry,  zabiegu serum, kremem i 
kremem pod oczy.  jest potrzeba - po 

 wykonywany jest  peeling kawi-
tacyjny.

Modulator ziołowy 

Zabieg dedykowany dla  rodzajów skór, 
z  problemami, w  od bazy 
aktywacyjnej. Celem zabiegu jest wzmocnienie 
i uszczelnienie    -
boka regeneracja cer  oraz stymula-
cja kolagenu, likwidacja  nierów-

  blizn oraz wspomaganie lecze-
nia  odbudowa  hydro-lipido-
wego.

 aktywne to  melisa lekarska, 
 pieprzowa, skrzyp polny 

ponad 20 naturalnych tiokwasów, 
w  sposób:  na naczynia, 
antyoksydacyjnie,  prze-
ciwzmarszczkowo, przeciwzapalnie, bakterio-

Wskazania do zabiegu:
• wszystkie rodzaje,  atroficzne i 
• rozszerzone naczynka
• hiperpigmentacje
• 
• zmarszki mimiczne i bruzdy
• rozszerzone pory
• 
• 

Cena:
• 90 minut  

3-stopniowe oczyszczanie skóry

Jest to topowy zabieg  oczyszczania 
skóry dla  rodzaju cery od Medexa, 
który   stosowany samodzielnie (jako 
zabieg expresowy/lunchowy) lub przed 
innym zabiegiem    z 
3 lub 4 kroków w  od potrzeb skóry. 
Jest przyjemny i bezbolesny opatentowany na 
bazie 3 lub 4  peelingów 
na struktury skóry.

Przeznaczony dla wszystkich rodzajów cer  
nawet  i dla wszystkich z 

  Jego    jest  znakomi-
cie  sprawdza przy skórach 
zaczerwienionych z uczuciem  dys-
komfortu na twarzy (pieczenie, -
raz  stosowania go na  okoli-
ce oka. Jest zabiegiem przeznaczonym dla -
dego rodzaju. Dla skór zarówno  sza-
rych,  rewitalizacji, a  mie-
szanych,  i  z nadmiernym 
wydzielaniem sebum i rozszerzonymi porami.

Celem zabiegu jest PRZEDE WSZYSTKIM  grun-
towne oczyszczenie samo w sobie lub przygo-
towanie skóry do  dalszych -
ków aktywnych w bardziej rozszerzonych kura-
cjach.

Cena:
• 90 minut  

Restrukturyzacja skóry Slow Release 

 Slow Release to uwalnianie 
kwasu we  ustalonym tempie, w 
celu utrzymania   poziomu 
aktywnych w skórze przez  czas przy 
eliminacji skutków ubocznych takich jak: popa-
rzenia, uszkodzenia struktur skóry i DNA, czy 
nadmierny efekt frosta. Zmniejsza o 80% stan-
dardowe skutki uboczne i komplikacje pozabie-
gowe.  kwasu   stopnio-
wo, przez 2-3 dni,  poszczególne, 
coraz  warstwy skóry. Taki proces zapo-
biega rozpowszechnionym i modnym natych-



miastowym  po zbyt ostrym stanie 
zapalnym i poparzeniu skóry.  formule 
Slow Release skóra ma  zaadapto-

  fizjologicznie do  czynników 
i  tempo naprawy i regeneracji do 
proporcji uszkodzenia. 

Mamy tutaj    kwasu pod-
czas  procesu eksfoliacji i w procedurze 
post zabiegowej.  w  skóry, nie 

 swoich  pod 
 ich czynników, tylko zacho-

   i  temu 

Zabezpieczona jest  genetyka skóry. 
 na   czynnikami, -

wamy na tempo metabolizmu,  mito-
tycznych komórek czy ich  zmie-

 a czasem nawet drastycznie 
pierwotne funkcje skóry. To   do 
wielu pozytywnych, ale i  negatywnych skut-
ków. Dlatego  Slow Release nie ingeruje 
w  i genotyp skóry, nie powoduje mu-

Podczas zabiegu oceniany jest stan skóry i do-
bierany jest odpowiedni preparat. 

• redukcja  /  skóry /
• 
• zniwelowanie  /   /
• 
• redukcja rozszerzonych porów
• 
• redukcja blizn / zmarszczek

Cena:
• 
• 

Personalizowany zabieg na twarz

Jest to zabieg, który jest dostosowany -
nie do typu cery. Procedura jest przygotowywa-
na indywidualnie dla klienta.  zabieg 
zawiera w sobie  KOBIDO lub  -

Zabieg ten   kilka zabiegów w 
jednym np.  skóry plus mezote-

Cena:
• 90 - 120 minut  

Mesofusion Platinum Pen 

Mezoterapia  polega na intensyw-
nym, bardzo  i odpowiednio 

 wybranych okolic twarzy lub innych 
  które chcemy  regeneracji. 

Podczas jednego zabiegu na twarzy 

Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowa-
nia pacjenta przed  Jest  bez-

  i   Nie po-
woduje  na  i  

Mezoterapia    stosowana 
przy  typie skóry,  wtedy, gdy 
skóra jest bardzo cienka i delikatna. Zmusza 

  do intensywnej regeneracji. Wywo-
 stan zapalny powoduje  intensywne, 

ale bezbolesne zaczerwienienie i 
skóry. Jest to zjawisko naturalne i  -

Wykonanie serii zabiegów skutkuje 
zarówno  jak i  skóry. 
Jej rezultatem jest m.in.   i 

 skóry, pogrubienie naskórka oraz 
poprawa jego funkcji. Zabiegi  

 blizny po przebytym  
drobne zmarszczki i przebarwienia. Pogrubienie 
skóry i naskórka powoduje nie tylko 

 zmarszczek, ale  to,  -
kane naczynka   mniej widoczne. To 
samo dotyczy  pod oczami. Skóra odzy-

Efekty mezoterapii  widoczne 
dopiero po pewnym czasie. Najlepsze rezultaty 
przynosi seria 4-6 zabiegów powtarzanych w 

Cena (75-90 minut):
• twarz, szyja  

  • twarz, szyja, dekolt 
• twarz szyja  

  • twarz, szyja, dekolt  
Rewitalizacja skóry: • twarz, szyja  
  • twarz, szyja, dekolt 
Przebarwienia, wyrównanie kolorytu skóry: 
  • twarz, szyja  

  • twarz, szyja  
  • twarz, szyja, dekolt  
Skóra naczyniowa: • twarz, szyja  
  • twarz, szyja, dekolt  
Okolica oczu - zasinienia,  opuchlizna, 
zmarszczki:  • 



-

(promieniowanie UVA i UVB, blue light, dym 
-

oksydacyjny i powstawanie wolnych rodników. 

formy, poprzez uszkadzanie zdrowych komórek, 
czy kolagenu. Takie uszkodzone komórki wcho-

-
-

i zaburzenie jej funkcji oraz regeneracji. 

Terapia witamina C

W odpowiedzi na nieunikniony stres oksydacyj-

skutki. Stabilna witamina C, powszechnie 

z najskuteczniejszych przeciwutleniaczy zapo-

Cena:
• 90 minut  



Sesje 
  energetyczne

Access Bars®

Access Bars® to energetyczny proces uwalnia-
 od  nagromadzonych 

punktów widzenia, decyzji. Sesja Access Bars® 
otwiera nowe  otwiera na 
oraz uczy  otrzymywania.  za 
jednej sesji    

Podczas sesji uwalniamy  z 32 punktów 
energetycznych Bars   na 

 w których   przekonania oraz 
programy mentalne  blokady. 

   do kreowania rze-
 Uwolnienie  

 oczyszczenie z niepotrzebnych wzor-
ców co powoduje,  zaczynamy inaczej funk-

  punkt przestaje stano-
  w  energii. Pod 

uwalniania nagromadzonych  pojawia 
    w przypadku -

wania leków psychotropowych). Organizm ma 
 energii i  do  wzrasta odpor-

 na stres i choroby.W skrócie resetujemy 
 i wyrzucamy niepotrzebne  i 

wirusy.

Sesja Bars®  pozytywnie przede wszyst-
kim na samopoczucie i przekonanie o 

 Pomaga  z depresji, -
ków,stanów  i problemów, 

 decyzje,  to, co 
zmiany  od dawna). Pozytywne efekty 

  w wielu obszarach: finansowym, 
  zdrowia, 

Badania przeprowadzone w 2017r. 
pozytywne  sesji na zmniejszenie 
stresu ,  oraz  emocjonal-
nych i psychicznych,  koherencji pracy 
serca oraz  liczby  neuro-
nowych w mózgu. Sesja Bars®  zatwier-
dzona i   Certyfikat 
Terapii Manualnych  w Stanach Zjedno-
czonych (NationalCertification Board for Thera-
peuticMassage and Bodywork (NCBTMB)).

Czego    po sesji Access 
Bars :
• uwolnienia od  oraz gonitwy 
•   siebie i  z 
•  i  podejmowania decyzji i
• 
•  koncentracji i  intelek-
• tualnych
•   radzenia sobie z
•  trudnymi emocjami

Cena:
• 60-90 min  

Access Facelift

Access FACELIFT  to niezwykle energetyczny 
proces  na celu obudzenie i 
w  ciele generatywnych energii 
To sesja , która w naturalny sposób przywraca 

  i lepsze samopoczucie. Facelift 
sprawia,    zaczyna  zmie-

 Nie tylko twarz , która zaczyna 
ale i nasze  zaczyna  Mamy 

 energii, poprawia   snu oraz od-
   To proces dla 

wszystkich, którzy nie    z 
zimowego snu,   w 

 fizycznej oraz  chronicznie -
czeni. Pomocny przy menopauzie oraz wszel-
kich problemach hormonalnych. 

Ta sesja ma na celu wydobycie  z 
nas. ”  JAK MILION DOLARÓW ” – tak 

    po tych sesjach i -

Podczas sesji rozpuszczamy  punkty 
widzenia i projekcje na temat tego czym jest 
starzenie   oraz wszelkie  na 
temat  i zdrowia. Sesja skupia  na zapro-
szeniu  do  fizycznego oraz uko-
chaniu  tak aby  z nami generu-

 nowe  To proces UWALNIANIA i 



Access facelift to sesja ukochania siebie, poko-
chania swojego  i  
siebie. To pozwolenie  na bycie idealnym 
takim jakie jest. To proces dla  kto od-

  od siebie i nie  swojego 
Przywracamy tu   Pozwalamy 

Podczas sesji  jest 29  ener-
gii za  delikatnego i  dotyku w 

 górnych partii  ale i nie tylko. 
skupieniu na ciele,czujemy je bardziej co spra-
wia  jednoczymy  z  Proces ten jest 
niesamowicie potrzebny w obecnych czasach 

 nasze   i  o 
danie im dotyku, uwagi i relaksu.

Cena:
• 

• 
• 

60-90 minut  

Theta Healing

Cena:
• 60 minut  

To komplementarny system procesów, których 
-

-

-
-

stowe.

odziedziczone schematy.

-
-

canym

-
-

-

uzdrawianie siebie i swoich bliskich

-

odrzucanym

uzdrawianie siebie i swoich bliskich

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 



Procesy uzdrawiania 
ciała

ACCESS BODY® PROCESS - pro-
cesy transformacji na ciało

 Access Body® to energetyczne procesy na 
w których aktywujemy i uruchamiamy 
energii, która dotychczas  zablokowana. 

  i  
Access Bars.   otrzymujemy odpo-

 jaki proces  najlepszy i  za 
  proces na  polega na deli-

katnym   na ciele osoby -
cej  i uruchomieniu energii. Procesy 
przyjemne w odczuciach  przy niektó-
rych procesach podczas sesji  
takie emocje jak : wkurzenie,  -
nie, trauma - które tak   elemen-

Cena:
• 90-120 minut  

Biomimetyczna i biomimetryczna 
mimikra

Jest to proces pozbywania  i likwidowania 
bóli,  i  innych ludzi z na-
szego  Kiedy chcesz   ze sche-
matów tworzenia  i  innych, 
aby  je przez siebie. Np. Zachowujesz 

  tak jak mama, powiedzenie- jaki 
ojciec taki syn, idealnie  proces mimi-
kowania.   biomimetycznych 
(zakleszczanie w   lub 

 innych. Mimikowanie -
tów widzenia) i biomimetycznych (próba ulo-
kowania siebie w przestrzeni  innego. To 

 tak jak  w  próbujemy do-
  do siebie) uwalniamy  od rze-

 innych ludzi. Czego  oczeki-
 po BMM? Absolutnie wszystkiego. Kiedy 

likwidujemy punkty widzenia innych w sobie 
zaczynamy   na poziomie psy-
chicznym i fizycznym. Odzyskujemy  i 

  Odzyskujemy siebie i 

MTVSS Molecular Terminal Valen-
ce Sloughting System

Pozwala  prawie  rodzaj dysfunkcji 
w ciele. Cofa wszystko to, w jaki sposób nasze 

  zmienione poprzez wszystkie 
czasy, przestrzenie, wymiary i  w 
tym bycie zaimplantowanym. Odblokowuje 
programy, które   do stania 

  MTVSS jest najbardziej dynamicznym 
 manualnym. Ma olbrzymi  na 

system immunologiczny, w  kiedy 
wykonujemy go na stawach.  nim rów-

  traumy. Jest niezwykle dynamiczny 
na   zarówno nowotwór jak 
i inne potencjalne  choroby. Jest to 
fenomenalny zabieg dla osób, które  

 i  w ciele. Dla wszystkich 
którzy   swoje  oraz stymu-

 je energetycznie. Jest to proces dla osób 
które  szybciej  z chorób, wes-

 powrót do zdrowia,   

*  otrzymasz ten proces co  przez 10 
tygodni  zacznie  tak jak 

Pamięć komórkowa

Proces jest nieprawdopodobnie dynamiczny i 
kreuje widoczne cuda poprzez przyzwolenie 

 na wyleczenie. Pomocy dla ludzi jak i zwie-
 Jest to proces który odblokowuje urazy i 

przywraca naturalny stan a to oznacza gojenie. 
Wiele bólu jaki mamy w ciele jest rezultatem 
kontuzji jakie  w  a któ-
rych nawet nie   komór-
kowa pozwala na odblokowaniu komórek z 
punktu widzenia, w którym  aby 
do  funkcjonowania. Proces od-

 efekt fizycznych urazów,  i 
blizn w ciele.



Platinum man

Cena:
• 120 minut 600 z

-

-

-

-

-

I tylko uznanie tego pozwoli Ci na czerpanie 
-

-
-

-

DE-MOLEKULARNA MANIFE-
STACJA & MOLEKULARNA DE-
-MANIFESTACJA

LIKWIDOWANIE MIKROBIO-
TYCZNEGO PUSTYNNIENIA 
SKÓRY WŁAŚCIWEJ I AKTUALI-
ZOWANIE GENERETYWNEJ 
SKÓRY DLA CIAŁA I ZIEMI

Strefa dla
mezczyzn,

.

-

Relaxed man

Cena:
• 90 minut 400 z

Refreshed man

Cena:
• 90 minut 500 z



Indywidualne sesje 
coachingowe

Indywidualne sesje coachingowe   w 
 optimum zawodowej  i 

-
wowani lub wypaleni, istnieje  prawdopo-

    niezaspokojone 
potrzeby. 

W sesjach wykorzystujemy między innymi 
takie narzędzia jak:  

1) Motivational interciewing (dialog -
cy)- to oparty o  styl prowadzenia 
rozmowy,   umocnieniu u osoby jej -

2) Terapia skoncentrowana na 
TSR- to nurt terapeutyczny,  na do-
chodzeniu do celu  trudnej sytu-
acji) poprzez wyszukiwanie i 

3) Analiza transakcyjna - jest  
i systemem psychoterapii ukierunkowanej na 

4) Mindfulness- czyli trening  to -
czenia  przeznaczone  dla osób, 
które nie  sobie ze stresem i negatywnymi 
emocjami,  nie tylko. Trening 

   pomocny  w przypadku 

5) Profilowanie Reiss Motivation Profile® - to 
indywidualna diagnoza 16 uniwersalnych po-
trzeb  która bardzo  poka-
zuje jaki model  nas  
nam obszary, w jakich chcemy  
oraz te, których  szukamy w 

widzimy i  nasze potrzeby 
ich   w naszym  znajdzie 

 tego, co dla nas istotne, motywacja 
obudzi  sama, a wsparta odpowiednimi na-

6) Job crafting - czyli modelowanie pracy, który 
 pracownikowi przywróceniu poczucia 

sensu w realizowanych przez niego zadaniach, 
a tym samym  w nie -
nia w ryzyku wypalenia zawodowego.

7) Psychobiologia z technikami uwalniania 
emocji - psychobiologia jest  psy-
chologii z  i integruje   daje 
nam Totalna Biologia, Recall Healing i Biologika. 
Koncepcja psychobiologii w  z Tech-

 Uwalniania, niejednokrotnie 
uwolnienie od konfliktów emocjonalnych, a w 
konsekwencji wyzdrowienie z choroby.

Cena (60 minut):
• Coaching kariery 
• Coaching przywództwa  
• Trening mentalny  
• Opieka mentalna w kryzysie  
• Opieka mentalna w ryzyku wypalenia 
• zawodowego  
•  
• Korelacja partnerów biznesowych  
• 



Pakiety

Love your touch

Ten pakiet jest stworzony z  o wszystkich, 
którzy   a ich  
regularnego dotyku terapeuty. Pakiet 
stworzony tak     zabie-
gu oraz    
terapii. 

• 
• 
• 
• bambusami.

Cena:
• 10 x 60 min  2000 z
• 8 x 75 min  2000 z  
• 7 x 90 minut  2000 z

Detox your body 

Do wyboru:
• Japo ski Lifting 3D Brzucha i klatki piersiowej,
• Japo ski Lifting 3D nóg i po ladków,
  

Mo na zamiennie korzyst zabiegów.

Cena:
•  2500 z

Lift up

Pakiet dla osób, którzy   owal 
twarzy,  zmarszczki,  
zastojów limfatycznych czy  

-

Jest to  facemodelingu - terapii 
-  która  tkanki i 

nerwy,   krwi do tego stopnia, 
 twarz  w oczach oraz 

Liftingu 3D twarzy podczas którego koncentru-
jemy   na  w 
pleców, które    a co za 
tym idzie - szereg konsekwencji jak np opada-

Cena:
• 10 terapii 3500 z

Glow up

 szukasz  lub  swojej 
skóry ten pakiet jest dla Ciebie. 5 spersonalizo-
wanych zabiegów. 

Nasz kosmetolog w  zadba o 
Twojej skóry poprzez dobranie odpowiedniej 

Pakiet obejmuje:
• 
• 
• 
Cena:
• 5 zabiegów 2500 z

Stress relief

Pakiet stworzony z  o wszystkich, którzy 
    w kontakt ze swoim 

• 
• 
• wszystkimi procesami Access Consciousness
• 

Cena:
• 10 x 90 min z terapeut 2500 z

-

na brzuchu lub nogach.



Face delux

Jest to  pakiet 10 zabiegów na twarz, 
 i   chcesz  kompletnej 

Nasz kosmetolog dobierze dla Ciebie 
 oferty zabiegowej na twarz, zabiegów me-

zoterapii  i facemodelingu by -

Cena:
• 10 zabiegów 4500 z

W doborze zabiegów i  przy wybo-
rze konkretnego pakietu pomaga terapeuta po 
dokonaniu  konsultacji i wykluczeniu 




