ZÁBALY @ PEELING
Salon Alexis Beauty (Vodičkova 677/10, Prague 1, Tel. 777 774 275)
Zábal je efektivní zbraní v boji s celulitidou a nadváhou. V salónu Alexis Beauty toto
ošetření je prováděno ve 3 krocích. Začínáme peelingem, který jemně odstraňuje
odumřelé buňky, připravuje pokožku na další krok - samotný zábal, a na konec se
provádí anticelulitidní masáž, která nenechá celulitidě žádnou šanci.

Druh zábalu (část těla)

Délka

Cena

Celé tělo

120 min

1500,-

Ruce

40 min

450,-

Břicho

40 min

500,-

Stehna a hýždě

70 min

1000,-

Masáže celého těla: lázně
jednoho dne ( masáže +
zábaly+ peelign celého
těla)

2,5 hod

2990,-

Typ obalu (podle
komponentů)

Specifické účinky každého typu
zábalu

Vedlejší efekty

Prokrvuje pokožku, prohřívá a
celkově osvěžuje

Prohřívá, Allergie

Káva

Lifting, detoxikace, zrychlení
metabolismu

Allergie

Med

Výžíva, hydratace, zlepšení oběhu
krve a lymfy, zrychlení
metabolismu, zvýšení imunity

Allergie

Čokolada

Omlazení, výživa, lifting, redukce
akne, tonizace

Allergie

Skořicový krém

Modrá / bílá hlina

Bahno z Mrtvého moře

Zpomalení stárnuti pokožky,
zbavení zbytečné vody, zrychlování Allergie
matebolismu, výživa
Stimulace krevního oběhu,
rozhlazení vrásek, obohacení
pokožky minerály

Allergie

WRAPS @ PEELING
Salon Alexis Beauty (Vodičkova 677/10, Praha 1, Tel. 777 774 275)
The wrap is an effective weapon in the fight against cellulite and overweight. In the
Alexis Beauty salon, this treatment is performed in 3 steps. We start with a peeling,
which gently removes dead cells, prepares the skin for the next step - the wrap itself,
and at the end, an anti-cellulite massage is performed, which leaves cellulite no chance.

Type of wrap (body part)

Time

Price

Fuul body

120 min

1500,-

Hands

40 min

450,-

Belly

40 min

500,-

Thighs and buttocks

70 min

1000,-

Full body massages: one day
2,5 hod
spa (massages + full body
peeling wraps)
Type of wrap (according to Specific effects of each
components)
type of wrap

2990,Side effects

Cinnamon cream

Prokrvuje pokožku, prohřívá
a celkově osvěžuje

Allergies

Coffee

Lifting, detoxikace, zrychlení
metabolismu

Allergies

Honey

Výžíva, hydratace, zlepšení
oběhu krve a lymfy, zrychlení
Allergies
metabolismu, zvýšení
imunity

Chocolate

Blue / white clay

Dead Sea mud

Omlazení, výživa, lifting,
redukce akne, tonizace

Allergies

Zpomalení stárnuti pokožky,
zbavení zbytečné vody,
zrychlování matebolismu,
výživa

Allergies

Stimulace krevního oběhu,
rozhlazení vrásek, obohacení Allergies
pokožky minerály

