Brusinky Studia Linie
Tyto červené bobulovité plody zná každý,
nejčastěji se s nimi setkáváme na talíři
společně se svíčkovou omáčkou. Brusinky
nechutnají jen skvěle, jsou také velice
blahodárný všelék. Brusinky jsou bohaté
na vitaminy A, B, C a E. Dále pak
obsahují širokou škálu minerálních látek
např. železo, draslík, hořčík.
A v neposlední řadě jsou bohatým
zdrojem flavonoidů.
Dnes víme, že látky obsažené
v brusinkách pomáhají řešit lehké kožní infekce, záněty močových cest, zpomalovat stárnutí
pokožky a mnoho dalších věcí. Pro lidský organismus jsou dobře snášenlivé a mají velice
příjemnou vůni a chuť.
V proceduře je zahrnuto:
•
•
•
•

koupel v hydromasážní vaně s brusinkovým aroma
masáž zad a šíje
ručníky v ceně
délka 60 minut

Cena 800 Kč, sleva -20%

Golfová vzpruha
Skvělá netradiční masáž pro golfisty i ne
golfisty. Jedná se o velmi netradiční masáž
prováděnou golfovými míčky a olejem.
Masáž je dobrá pro všechny, kteří mají
potíže se zády. Díky míčkům je masáž
intenzivnější a masér dokáže vstoupit i do
partií, které jsou hůře přístupné.
Cena 1 100 Kč, sleva -20%

Jogurtová masáž
Při masáži se používá jogurt obohacený
o rozemletou kávu. Jogurt obsahuje
složky, které jsou nezbytné pro zdraví
celého našeho organismu. Vitamíny,
minerály, mléčné cukry a stopové
prvky však také velmi pozitivně působí
i na pokožku – jogurt ji hydratuje,
částečně vyhlazuje a má také schopnost
lehce pomoci při hojení drobných ran.
Jogurtová masáž je velmi příjemná,
jogurt chladí a namleté kousky kávy
pokožku čistí příjemným a šetrným
peelingem. Jogurt se během procedury
do těla zcela vsákne a kůže je vláčná, jemná a voní po espressu. Samotná masáž je
velmi vhodná pro suchou a citlivou pokožku, detoxikuje, vyživuje. Kůži se navrací pevnost
a pružnost.
Cena 800 Kč, sleva 20%

Revitalizér
Tato speciálně cílená procedura vyhladí váš
obličej, vrásky, prokrví a projasní pleť, redukuje
skvrny a akné. Výsledek je viditelný ihned po
aplikaci. Ošetření se provádí speciálním vakuovým
přístrojem ReVit, který je určen pro ošetření
obličeje. Procedura je příjemná a bezbolestná.
Exofilace odstraňuje odumřelé kožní buňky,
zatímco vakuová stimulace vyčistí nečistoty.
Při jemném nasátí pokožky se aktivuje lymfatický
systém. Speciální tahy podpoří odstranění
toxických látek a zadržování vody. Zvýší se
maximálně přirozená tvorba elastinu a kolagenu v
pleti. Procedura má zvláčňující, čistící, vyživující a
regenerační účinky. Pleť je po ošetření vitální a
jemná.
Cena 850 Kč, sleva -47%

Hubnutí
Máte problém s celulitidou? Trápí vás
oteklé nohy, cítíte napětí, únavu? Pak
Vám pomohou přístrojové speciální
lymfodrenáže, provádí se přístrojem
„Bewavac“, který funguje na principu
podtlaku a sátí.
Speciální lymfodrenáž je vhodná také
při nachlazení, podporuje činnost
krvinek a tím výrazně posiluje imunitu. Její hlavní účinky doprovázejí proces hubnutí,
tvarování postavy, zpevnění podkožního vaziva, zároveň se zmenší objem vašeho pasu,
stehen, rukou, ale i tzv. dvojité brady. Podporuje činnost štítné žlázy, je vhodná při únavovém
syndromu.
Speciální lymfodrenáž pomáhá při celulitidě. Čím dříve se začne, tím lépe. Mohou se
provádět v každém věku. Speciální lymfodrenáž by se v žádném případě neměla provádět
tehdy, jestliže má klient křečové žíly nebo rakovinu. Nezapomeňte si velmi pečlivě prověřit,
do jakého zařízení chcete docházet, komu „svěříte“ své tělo!
Protože tak, jak Vás speciální lymfodrenáž může mile překvapit a řešit Vaše problémy
zdravotního i estetického charakteru, v rukou nekvalifikovaného personálu bez praktických
zkušeností může mít pro Vás těžko napravitelné následky.
K nastartování lymfatického systému stačí 10 procedur, pak navštěvovat 1x měsíčně. Už po
prvním ošetření se viditelně zmenší objem těla. Organismus se začíná zbavovat
nahromaděných toxinů. Metabolismus se vrátí do správných kolejí a začne se odbourávat
podkožní tuk.
Je třeba upravit i životosprávu, přednost dáváme bílému masu, ovoci, zelenině. Vyhýbáme se
bílému pečivu, uzeninám, tuku, alkoholu. Pokusíme se omezit i kávu. Organismu velmi
prospívá dodržování pitného režimu, 2 až 3 litry tekutin (neobsahující kalorické hodnoty).
Po absolvováni procedury dodržujeme spíše klidový režim. To znamená žádné cvičení ve
fitcentrech. Musíme počítat s tím, že se projeví únava, někdy se ale paradoxně může stát, že
speciální lymfodrenáž klienta velmi povzbudí.
Na speciální lymfodrenáž se nemusíme nijak připravovat. Nejdůležitější je, aby v průběhu
prvních šesti ošetření klienti neodjeli třeba na dovolenou a masáž vysadili.

Speciální lymfodrenáží se zabývám již čtrnáctým rokem a z mých provozoven odešly už
stovky spokojených zákaznic, které díky této metodě žijí zdravějším a spokojenějším životem.

Cena 650 Kč, sleva -50%

