
Kamienie szlachetne i półszlachetne są minerałami o najsilniejszej, naturalnej koncentracji i czystości oligoelementów. 
Stymulują one funkcje witalne by zapobiegać, naprawiać i chronić skórę przed skutkami upływającego czasu oraz oksydacyjnego otoczenia. 
Regenerują, odmładzają i nadają promiennego blasku upiększając skórę niczym NATURALNA BIŻUTERIA BEAUTY.

PIELĘGNACJA TWARZY - ZABIEGI KLASYCZNE

GEMOLOGY SKÓRA SUCHA 
Zabieg z masażem twarzy cennymi kamieniami głęboko nawilża 
i łagodzi skórę suchą i odwodnioną. Właściwości regenerujące 
opalu stymulują syntezę kolagenu i pobudzają biologiczną 
aktywność skóry zapewniając głębokie nawilżenie, komfort 
i rozświetlenie skóry. Olejki z róży muszkatołowej, baobabu, 
pestek moreli odżywiają i intensyfikują nawilżanie.
                        

                        czas trwnia: 45 min
                        cena: 300 zł

GEMOLOGY SKÓRA MIESZANA
Pielęgnacja z masażem twarzy kamieniami półszlachetnymi 
oczyszcza i matuje skórę. Wyjątkowe właściwości chłonne 
krzemu oraz regulujące działanie rubinu wpływają na 
wydzielanie sebum i zawężają ujścia gruczołów łojowych.  
Wyciągi z irysu, łopianu, manuki i białej wierzby działają 
antybakteryjnie i przeciwłojotokowo.
                        czas trwania: 45 min
                        cena: 300 zł 

GEMOLOGY SKÓRA WRAŻLIWA
Pielęgnacja z masażem twarzy ciepłymi kamieniami koi, nawilża 
i wzmacnia delikatną cerę. Prawdziwy mineralny opatrunek dla skóry. 
Lazuryt i smitsonit o właściwościach naprawczych i ochronnych redukują 
wpływ czynników zewnętrznych i stresu oraz wzmacniają 
mechanizmy ochronne dając efekt wyciszonej, wygładzonej 
i rozświetlonej skóry. Hibiskus, pąki kaparowca, olejek jojoba i olejek 
z róży muszkatołowej regenerują, koją i łagodzą cerę.
                         
                         czas trwania: 45 min
                         cena: 300 zł

GEMOLOGY SKÓRA DOJRZAŁA
Pielęgnacja anti-age i przeciwzmęczeniowa z relaksującym masażem 
twarzy cennymi kamieniami.  Połączenie diamentu i turmalinu ożywia 
koloryt, wygładza linie twarzy i nadaje promienny, zdecydowanie 
młodszy wygląd. Bogactwo składników roślinnych: z orchidei, 
gwiazdy betlejemskiej, baobabu intensyfikuje nawilżanie, 
regenerację i rozświetlenie cery dojrzałej.
                         czas trwania: 45 min
                         cena 300 zł

MINERALNE ZABIEGI PREMIUM GEMOLOGY 

PIELĘGNACJA TWARZY - ZABIEGI ANTI-AGE

ROZJAŚNIAJĄCA BIAŁA PERŁA
Unikalne, zmysłowe doświadczenie intensywnego zabiegu anti-age 
wywodzącego się z kosmetyki molekularnej. Koktajl z białą perłą, 
witaminami i lukrecją przywraca skórze energię i jędrność. 
Rozświetla i wyrównuje koloryt. Rytuał czystej przyjemności 
z aplikacją 20 kosmetycznych perełek oraz masażem 
ciepłymi kamieniami szlachetnymi o efekcie relaksującym 
i intensywnie pielęgnującym cerę.
                        czas trwania: 75 min
                        cena: 410 zł

LIFTINGUJĄCY DIAMENT I KOLAGEN
Innowacyjny rytuał z Diamentem i 98% kolagenem dla cery dojrzałej. 
Restrukturyzuje i głęboko ujędrnia skórę z natychmiastowym 
i długotrwałym efektem anti-age. Len, orchidea, owoce baobabu 
i perełki jojoba regenerują, wzmacniają i wygładzają cerę dając 
dodatkowe uczucie komfortu. Specjalny masaż anti-age szlachetnymi 
kamieniami stymuluje syntezę kolagenu najbardziej głębokich zmarszczek 
wpływając na ich redukcję.
                         czas trwania: 75 min
                         cena: 540 zł
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MINERALNE ZABIEGI PREMIUM GEMOLOGY 

PIELĘGNACJA CIAŁA - RYTUAŁY MASAŻY I PEELINGÓW 

SOLE PERYDOTU - RYTUAŁ PEELINGUJĄCY ANTI-STRESS 
Cenny moment regeneracji skóry. Bogaty w magnez perydot, 
kompozycja ekstraktów roślinnych i olejków esencjonalnych 
ylang-ylang, patchuli i cynamonu oczyszczają, wygładzają 
i pielęgnują skórę. Rytuał obejmuje: masaż ciała cennymi 
kamieniami poprzedzony peelingiem ciała solami z perydotem.
                        
                        czas trwania: 45 min
                        cena: 210 zł

SOLE SZAFIRU - RYTUAŁ WYSZCZUPLAJĄCO - UJĘDRNIAJĄCY 
Eliminuje, drenuje i oczyszcza. Rytuał z ujędrniającym szafirem 
wzmocniony lipolitycznym działaniem cedru i właściwościami 
olejków eterycznych m.in. z rozmarynu  i anyżu, oczyszcza, 
ujędrnia i energetyzuje skórę. Rytuał obejmuje: masaż ciała 
kamieniami półszlachetnymi poprzedzony peelingiem ciała 
solami z szafirem.
                       czas trwania: 45 min
                       cena:  210 zł

PEELING RELAKSUJĄCO - ODSTRESOWUJĄCY Z PERYDOTEM  
Doskonale złuszcza martwe komórki, remineralizuje i pielęgnuje 
skórę. Perydot stymuluje energię komórkową, a olejki eteryczne 
wpływają kojąco i relaksują. Szczególnie polecany dla skóry 
dojrzałej i zmęczonej.
                        

                        czas trwania: 30 min
                        cena: 160 zł 

PEELING OCZYSZCZAJĄCO - UJĘDRNIAJĄCY Z SZAFIREM
Oczyszczający peeling oraz krem z szafirem stymulują produkcję 
kolagenu wpływając na jędrność skóry. Bogactwo olejków 
eterycznych z mięty, grejpfruta, rozmarynu działają 
drenująco i wyszczuplająco.
                       

                       czas trwania: 30 min
                       cena: 160 zł

DROGOCENNE RYTUAŁY NA CIAŁO

MINERALIZUJĄCY RYTUAŁ Z WULKANU ROTORUA W NOWEJ ZELANDII
Pełen intensywnych, mineralnych aromatów głęboko odprężający rytuał, 
pozwala oddalić stres i w pełni delektować się intensywnym regenerującym 
i rewitalizującym działaniem minerałów i olejków eterycznych. 
Rytuał obejmuje: peeling ciała z perydotem, samorozgrzewający, 
mineralizujący okład ciała oraz masaż ciała i skóry głowy 
kamieniami półszlachetnymi.
                         
                        czas trwania: 75 min
                        cena: 410 zł

RYTUAŁ WYSZCZUPLAJĄCY Z LIŚĆMI HERBATY I ZIARNAMI KAKAOWCA
Magiczne połączenie odprężającego rytuału z energią i mocą 
wyszczuplającego działania minerałów, roślin i masażu.
Rytuał obejmuje: oczyszczający i mineralizujący peeling ciała z szafirem, 
okład ciała o działaniu wyszczuplającym, masaż wyszczuplający ciała.
                        
                        

                        czas trwania 75 min
                        cena: 410 zł
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