TRACTAMENTS HOLÍSTICS CORPORALS
Pell de seda SLIK SKIN – Exfoliació i Hidratació (75 min) 				90 €
Recomanat per preparar la pell abans de qualsevol tractament
corporal i com a tractament pre post solar. Gaudeix d`un energitzant
píling de papaia i d`un relaxant i suau massatge d`origen polinesi
i aconsegueix una pell llisa, flexible i lluminosa.
SPÉCIFIQUE – Reafirmant corporal (75 min)							90 €
Recomanat per a pell amb flacciditat, ideal per reafirmar
els teixits després de dietes d’aprimament i com a tractament postpart.
Tractament amb components actius reafirmant que actuen des de l’interior.

TRACTAMENTS PER MODELAR EL COS
SPÉCIPIQUE-Modelant - Reductor- Massatge amb ventoses (75 min)			90 €
Recomanat per a pells amb cel·lulitis dura i compacta en zones localitzades.
Un programa especial per reduir volum i gaudir d`una silueta modelada i esvelta.
SPÉCIPIQUE-Modelat – Drenat – massatge amb ventoses (75 min)			90 €
Recomanat per a pells amb cel·lulitis amb problemes circulatoris i retenció
de líquids. Tractament amb un massatge específic per modelar el cos i eliminar
toxines.
BODYSLIM cel·lulitis doloroses – Massatge amb esferes orientals (75 min)		
Recomanat per a pell a amb cel·lulitis amb dolor al tacte. Un massatge modelant
i drenant amb esferes orientals que permet treballar les zones més conflictives
d’una manera suau i relaxant.

90 €

TENIM PREUS I OFERTES ESPECIALS PER PACKS DE SESSIONS.
PREGUNTA SENSE COMPROMÍS I T’INFORMAREM.

*Potencia els tractaments amb sessions de mesoteràpia virtual (més informació al dors)

TRACTAMENTS HOLÍSTICS FACIALS
Oxigenació Facial OXIGEN – Massatge amb pedres de jade (60 min) 			
Recomanar per a pells mats, desvitalitzades i amb el poro obstruït o dilatat.
Tractament que ofereix una autèntica ”injecció d`oxigen” a la pell amb
un massatge drenant amb pedres de jade, per eliminar toxines.

68 €

Pells Sensibles NEUROSENS – Massatge amb esferes orientals (60 min)		
Recomanat per pells sensibles i amb vermellors. Dut a terme amb neuromassatge
facial específic per pells més reactives i intolerants. Els seus ingredients d’origen
100% natural calmen de manera immediata la pell, redueixen les vermellors i deixen
la pell molt confortable i protegida.

68 €

Purificant RE-EQUILIBRIUM – Drenatge facial per pells grasses (60 min)		
Recomanat per equilibrar pells grasses i/o amb tendència acneica.
Tractament purificant que regula l’excés de greix, elimina les imperfeccions
(punts negres, granets, etc…) i reequilibra la pell.
Gaudeix d`una pell pura i sense brillantors.

68 €

Despigmentant Il·luminador WHITE&LIGHT (70 min)						70 €
Recomanat per a pell amb taques i manca de lluminosidat. Potent tractament
que tracta de manera efectiva els excessos de pigmentació de la pell (taques),
a la vegada que aporta un efecte il·luminador immediat.
TRACTAMENTS ANTIENVELLIMENT
Revitalitzant amb VITA PURE C – Massatge amb pinzells (70 min)			68 €
Recomanat per a pells on s`aprecien els primers signes d`envelliment cutani
i de fatiga, i amb manca de lluminositat. Còctel de vitamines (vitamina c i extractes
de fruites) per tractar o prevenir les primeres arrugues. El resultat és una pell
més jove, més lluminosa i amb més vida.
Nutrició Antiarrugues GENUINE CEII – Massatge oriental Gua Sha (60 min)		
Recomanat per pells madures i falta de nutrició. Un autèntic “pla de rescat
de joventut” formulat amb cèl·lules mare amb un massatge japonès que
planxa les arrugues i remodela el rostre.

90 €

Lìfting Facial ARUDE PREMIUM – lífting facial amb moxibustió (60 min)		
Recomanat per a pells madures amb flacciditat, pèrdua de to muscular i arrugues
Profundes. Tractament d`efecte antigravetat en 3D: Allisa, reomple, eleva.
Un autèntic lífting facial manual.

90 €

TRACTAMENTS DE MANS I PEUS
Manicura (25 min.)		
Manicura amb Parafina (25 min.)		
Manicura Francesa (35 min.)		
Pulir i Pintar ( 15-20 min.)		
Cura de Peus SPA ( 50 min.)		
Pedicura Express (30 min.)		
SHELLAC Manicura (60 min.)		
SHELLAC Manicura Express (40 min.)		
SHELLAC Cura de Peus SPA (90 min.)		
SHELLAC Pedicura Express (60 min.)		

* Manicura i pedicura Shellac fetes en el mateix moment tenen el 20% de descompte.

12,50 €
18 €
14,50 €
9€
37,50 €
22 €
34 €
23 €
56,50 €
39 €

ESTÈTICA FACIAL
Higiene Facial (90 min.)			

55 €
Peeling Facial (30 min.)		
22€
Permanent de Pestanyes (45 min.)		
30€
Tint de Pestanyes (20 min.)		
16€
Extensió de Pestanyes (75 min.)		 OFERTA 21€ a Compte Poblenou
Micro-Pigmentació
Ulls a partir de 170€ | Llavis a partir de 200€ (Consultar)
Microblading
Des de 250€ (Consultar)
Tractaments Mesoteràpia Virtual
Preu segons tractament (Consultar)
* Permanent i tint de pestanyes fetes en el mateix moment tenen el 20% de descompte.

ESTÈTICA CORPORAL
Corporal Termo Body (45 min.)
Peeling Corporal (90 min.)
Massatges (30 min.)
Presoteràpia (30 min.)
Tractaments Mesoteràpia Virtual

SERVEI DEPILACIÓ

43 €
71 €
24 €
28,50 €
Preu segons tractament (Consultar)

