CENTRUM SPA

HOTELOWE CENTRUM SPA

Malinowego Dworu to miejsce gwarantujące pielęgnację ciała i odpoczynek

umysłu w intymnej atmosferze spokoju i harmonii. W dziesięciu profesjonalnie wyposażonych gabinetach
zapewniamy duży wybór zabiegów upiększających i relaksacyjnych na twarz, ciało oraz włosy z użyciem najlepszych
produktów kosmetycznych znanych i lubianych marek, m.in. Babor, Davines oraz firmowych Balneokosmetyków.
Wychodząc naprzeciw naturze oferujemy odprężające rytuały opierające się na dźwięku, manualnych technikach
masażu zaczerpniętych z filozofii dalekiego wschodu oraz naturalnych składnikach mineralnych zawartych w ziołach,
olejach i glinkach.

HOTELOWE CENTRUM SPA

Malinowego Dworu otwarte jest dla Państwa

NIEDZIELA – CZWARTEK w godzinach 9.00 – 19.00

PIĄTEK – SOBOTA w godzinach 9.00 – 20.00

Od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa również na bezpłatne konsultacje kosmetyczne, gdzie
wykwalifikowany i doświadczony zespół kosmetologów dobierze dla Państwa zabiegi i zarekomenduje produkty
indywidualnie dopasowane do potrzeb skóry (konieczna wcześniejsza rezerwacja).
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CENTRUM SPA
SPA
360 ZŁ / 75 MIN

PRZEŁOMOWA PIELĘGNACJA SKÓRY
Złuszczanie - Wchłanianie – Dotlenianie
Urządzenie Geneo™ to przełomowa technologia firmy
Pollogen, która wykorzystując naturalne mechanizmy
organizmu,zapewnia uzyskanie jednocześnie 3 efektów
pielęgnacyjnych:
 Złuszczanie zewnętrznej warstwy skóry
 Wchłanianie podstawowych składników
rewitalizujących skórę
 Naturalne dotlenienie skóry od
wewnątrz






NeoRevive® - odmłodzenie skóry TWARZ / SZYJA / DEKOLT
Efekty zabiegu NeoRevive®:
Redukcja zmarszczek i ujędrnienie skóry
Zmniejszenie porów
Poprawa gęstości i odżywienia skóry
Zdrowszy i bardziej promienny wygląd skóry
Składniki NeoRevive®: Ryboza, Olej z pestek granatowca właściwego, olej z owoców dzikiej róży, Palmitoil
Tripeptyd-5 (i) gliceryna, Octan tokoferylu, Palmitynian askorbylu, Kwas hialuronowy, Retinol






NeoBright® - rozjaśnienie i odżywienie skóry TWARZ / SZYJA / DEKOLT
Efekty zabiegu NeoBright®:
Rozświetlenie i promienny wygląd skóry
Naturalne dotlenienie i nawilżenie skóry
Wyrównanie kolorytu
Poprawa gęstości i odżywienia skóry
Składniki NeoBright®: Askorbianianofosforan magnezu, Kwas kojowy, Kwas azelainowy, Retinol, Olej z
owoców dzikiej róży, Kwas hialuronowy
PRZEBIEG ZABIEGU: DEMAKIJAŻ + ZABIEG + MASAŻ + MASKA + PIELĘGNACJA KOŃCOWA
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CENTRUM SPA

ZABIEGI NA TWARZ
DERMA CELLULAR ULITMATE A16 – zabieg wykorzystujący innowacyjne serum, zawierające cząsteczkę
Retinew A16, która zapewnia rezultaty analogiczne do retinolu. Skóra staje się widocznie rozświetlona,
wzmocniona i bardziej jędrna. Efekty wzmacnia użycie ultradźwięków w zabiegu które silnie stymulują skórę.
350 ZŁ / 75 MIN

HSR LIFTING
Luksusowa pielęgnacja z najwyższej półki o wyjątkowo intensywnym działaniu przeciwzmarszczkowym. Zanurz się
w atmosferze relaksu i zmysłowości, która przepełni Twoją skórę energią i doda jej młodzieńczego blasku.
BABOR HIGH SKIN REFINER HSR® to luksusowa linia kosmetyków liftingujących, dzięki którym wymagająca
regeneracji skóra zyska nową dawkę energii i młodzieńczy wygląd. Skóra na długo staje się widocznie gładsza i
bardziej jędrna. Perfekcyjne współdziałanie tych składników sprawia, że upływający czas nie pozostawia śladów na
Twojej skórze.
Spektakularny efekt liftingu, skóra zyskuje jędrność i gładkość, owal twarzy jest wyraźnie poprawiony.
Wielowymiarowy efekt liftingu zapewnia widoczną i długotrwałą redukcję zmarszczek. Skóra na długo staje się
wyraźnie gładsza i bardziej jędrna. Dzięki specjalnej kompozycji niezwykle skutecznych substancji aktywnych
produkty HSR® w kompleksowy sposób zwalczają wszystkie oznaki upływającego czasu. Wydłużają żywotność
komórek, znacznie spowalniając przebieg procesów starzenia się skóry.
450 ZŁ / 75 MIN

DR BABOR DETOXIFYING VITAMIN TREATMENT
Intensywna detoksykacja i regeneracja skóry nadwyrężonej działaniem negatywnych czynników zewnętrznych.
Zabieg odświeży skórę oraz nada jej wyjątkowego blasku.
290 ZŁ / 75 MIN

PURE
Zabieg dla skóry młodzieńczej zanieczyszczonej - reguluje produkcje sebum, zmniejsza zanieczyszczenia oraz łagodzi
stany zapalne. Substancje te regulują florę bakteryjną skóry i w ten sposób zapobiegają powstawaniu zanieczyszczeń
oraz widocznie poprawiają strukturę skóry przywracając jej zdrowy wygląd.
180 ZŁ / 45 MIN
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COMPLEX C
Witaminowa pielęgnacja rewitalizująco - odmładzająca oparta na bogatym kompleksie witamin, wspiera procesy
odnowy skóry
260 ZŁ / 60 MIN

COMPLEX C z maseczką algową
290 ZŁ / 60 MIN

ZŁOTO MAROKA
Ujędrnia i poprawia elastyczność skóry, intensywnie odżywia naskórek oraz wzmacnia sieć włókien kolagenowych i
elastynowych
290 ZŁ / 60 MIN

VITALIZING
Intensywnie pielęgnuje skórę zmęczoną i pozbawioną elastyczności, poprawia nawilżenie, pobudza syntezę kolagenu
w skórze. Kompleks BLUE LIGHT PROTECT chroni skórę przed starzeniem spowodowanym wpływem niebieskiego
światła emitowanego przez urządzenia elektroniczne.
280 ZŁ / 60 MIN

MIMICAL CONTROL
Zabieg liftingujący i wygładzający zmarszczki mimiczne. Likwiduje mikronapięcia na skórze, ograniczając dopływ
impulsów nerwowych wywołujących naprężenie komórek .
290 ZŁ / 60 MIN

SENSATIONAL EYES
Nawilżanie - intensywna pielęgnacja skóry wokół oczu, intensywnie nawilża, redukuje obrzęki, rozjaśnia cienie pod
oczami.
70 ZŁ / 30 MIN
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ENDOMASAŻ MAGNETYCZNY
Zabieg przeciwstarzeniowy i regenerujący. Stymuluje i pobudza do produkcji kolagenu i elastyny oraz działa
dotleniająco i antyrodnikowo. Wpływa pozytywnie na skórę zmęczoną i poszarzałą.
220zł/90min

CALMING COUPEROSE TREATMENT
Zabieg dla skóry z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi i tendencją do trądziku różowatego.
Zmniejsza widoczne naczynia krwionośne, zaczerwienienia i podrażnienia.
Zapobiega powstawaniu widocznych zaczerwienień, wzmacnia naturalne mechanizmy obronne skóry.
260 ZŁ / 60 MIN

HIALUROFRAX
Pierwszy na świecie zabieg na twarz, pozwalający na bezinwazyjną aplikację kwasu hialuronowego w głąb skóry,
wykonywany przy pomocy zimnego lasera diodowego i głowicy PlazmaFrax.

Dzięki składnikom aktywnym w preparatach użytych podczas zabiegu, Twoja skóra stanie się jedwabiście
gładka, rozświetlona i napięta.
Wskazania:
- zły poziom nawilżenia i słaba synteza kolagenu
- wyraźne bruzdy i zmarszczki
- skóra pozbawiona jędrności
- skóra palaczy

430 ZŁ / 90 MIN

MASAŻ KOBIDO- JAPOŃSKI LIFTING TWARZY
Masaż twarzy niwelujący napięcia mięśniowe dzięki czemu następuje efekt liftingu . Stymuluje skórę do
przebudowy i wytwarzania włókien kolagenowych poprawiając owal twarzy i działając przeciwstarzeniowo.
Dodatkowo relaksuje mięśnie, a drenaż limfatyczny niweluje obrzęki twarzy. Następuje lepsze ukrwienie
mięśni oraz ich dotlenienie, wzmacniając także naczynia krwionośne u skór wrażliwych i naczyniowych.
Efekty są widoczne od razu po zabiegu.

290 ZŁ / 75 MIN
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ZABIEGI BABOR CIAŁO

REGENERATING MILK PACK
(PEELING + MASKA MLECZNA + KREM LIFTUJĄCY)
Zabieg intensywnie nawilżający, przywracający skórze aksamitną miękkość, gładkość oraz jędrność. Stymuluje
regenerację skóry oraz chroni ją przed przedwczesnym starzeniem.
300 ZŁ / 60 MIN

FIRMING ALGAE PACK
(PEELING + MASKA ALGOWA+KREM WITAMINOWY)
Silnie ujędrniający i liftujący zabieg na bazie algi Spiruliny. Intensywnie nawilża i odżywia suchą skórę, pobudza
przemianę materii, uelastycznia skórę oraz wspomga modelowanie sylwetki.
290 ZŁ / 60 MIN

SLIMMING WRAPS TREATMENT
(PEELING + BANDAŻE + SERUM ANTYCELLULITOWE)
Innowacyjna antycellulitowa pielęgnacja wybranych partii ciała, która aktywizuje procesy redukcji tłuszczu w
komórkach tłuszczowych skóry i zapobiega jego ponownemu gromadzeniu się. Specjalnie opracowany masaż
antycellulitowy intensyfikuje efekty zabiegu.
320 ZŁ / 50 MIN
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RELAXING LAVENDER MINT
(PEELING + MASAŻ)
Zabieg cudownie odpręża i koi zmysły. Wyciągi z komórek macierzystych gruszki szampańskiej chronią skórę, również
wrażliwą. Delikatne aromaty lawendy i mięty zapewniają dobre samopoczucie. Chwila wytchnienia tylko dla Ciebie.
Peeling całego ciała połączony z masażem Babor Body Wellness uspokoi i nawilży całe ciało.
280 ZŁ / 60 MIN

ENERGIZING LIME MANDARIN
(PEELING + MASAŻ)
Zabieg budzi wszystkie zmysły i dostarcza skórze energii. Owocowy aromat mandarynki i cytrusowo-gorzki zapach
limetki działają orzeźwiająco. Dawka energii na cały dzień.
Peeling całego ciała połączony jest z masażem Babor Body Wellness. Zabiegi dadzą skórze świeżość i witalność.
280 ZŁ / 60 MIN

ENDOMASAŻ MAGNETYCZNY
Idealna kuracja antycellulitowa i poprawiająca elastyczność skóry. Zabieg intensywnie dotlenia tkanki,
znacznie poprawia krążenie i przepływ limfy oraz usuwa toksyny z organizmu. Rezultatem jest szybsze
spalanie tkanki tłuszczowej oraz stopniowa redukcja cellulitu.

240 ZŁ + JEDNORAZOWO KOSTIUM ZABIEGOWY 90ZŁ
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MASAŻE
BABOR SHADIVA OF INDIA ABHYANGA
Masaż ciała ciepłym olejem - jedność ciała i umysłu. Zabieg opracowany w duchu nauki ajurwedyjskiej pomaga
odzyskać wewnętrzną równowagę. Tradycyjne masaże Shadiva przywracają uczucie harmonii i równowagi. Głęboko
relaksujący i oczyszczający masaż całego ciała olejami pobudza układ krążenia, koi system nerwowy. Wspiera
trawienie, oczyszcza krew i dotlenia komórki ciała, tym samym poprawiając samopoczucie fizyczne i psychiczne.
260 ZŁ / 45 MIN

BABOR SCEN TAO
Wykorzystujący dalekowschodnie techniki masażu zabieg ShiTao na bazie produktów z linii Babor SPA stanowi
wyjątkową pielęgnację i niezastąpiony relaks dla zmysłów. Zabieg zawiera masaże punktowe, peeling, ciepłe
kamienie i aromatyczny olej, które zapewnią wyjątkowe odprężenie ciała i umysłu.
300 ZŁ / 70 MIN

MASAŻ CZEKOLADOWY
Czekolada zawiera naturalne antyoksydanty, polifenole i taninę. Obfituje w żelazo, magnez, cynk i wapń oraz kofeinę
- czyli substancje pobudzające krążenie krwi, zmniejszające obrzęki i przyspieszające spalanie tłuszczu. Kakaowiec
pobudza produkcję hormonów szczęścia - endorfin, poprawia samopoczucie, a także zapobiega starzeniu się skóry,
ponieważ zawiera flawonoidy neutralizujące działanie wolnych rodników. Skóra po zabiegu jest aksamitnie gładka,
odżywiona i nawilżona.
160 ZŁ / 30 MIN

MASAŻ MALINOWY
Odprężający masaż ciała z użyciem aromatycznego malinowe masła z serii Balneokosmetyków.
160 ZŁ / 30 MIN
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ZABIEGI AUTORSKIE BALNEO
MALINOWE SPA BALNEO
(PEELING + MASKA + BALSAM)
Zabieg na ciało na bazie biosiarczkowych kosmetyków Malinowy Zdrój. Pierwszy firmowy zabieg na ciało
przeznaczony dla każdej skóry, szczególnie dojrzałej, suchej, skłonnej do cellulitu. Keratolityczne działanie wody
siarczkowej przyspiesza odnowę i regenerację naskórka, borowina, zielona glinka i ekstrakt z bluszczu pobudzają
mikrokrążenie i cyrkulację krwi, ujędrniają skórę oraz działają antycellulitowo. Skóra po zabiegu nabiera zdrowego
kolorytu i blasku, staje się idealnie gładka, sprężysta i elastyczna
190 ZŁ / 60 MIN

MALINOWE BODY WELLNESS
(PEELING + MASKA + MASŁO)
To przywracający siły witalne zabieg na bazie Balneokosmetyków z serii Eko Wellness & Spa. Przeznaczony jest dla
każdej skóry, szczególnie zmęczonej, suchej, pozbawionej jędrności i elastyczności. Energetyzujący aromat
kompozycji leśnych malin i jeżyn przenosi w niezapomnianą podróż ku piękniejszej i młodszej skórze.
230 ZŁ / 60 MIN

MALINOWE OCZYSZCZANIE
(PEELING + MASKA + KREM)
Połączenie leczniczej wody siarczkowej z oczyszczającym peelingiem kawitacyjnym daje skórze silne wygładzenie,
odświeżenie i oczyszczenie. Zabieg
polecany dla każdego typu skóry, a szczególnie zanieczyszczonej
i z niedoskonałościami. Rozszerzone pory stają się mniej widoczne a skóra bardziej gładka. Zabieg polecany również
jako wstęp do dalszej intensywnej pielęgnacji.
140 ZŁ / 45 MIN

MALINOWA REGENERACJA
(PEELING + SERUM + MASKA + KREM)
Połączenie leczniczej wody siarczkowej i witaminy C z oczyszczającym peelingiem kawitacyjnym daje skórze silne
wygładzenie, odświeżenie i regenerację. Zabieg polecany do skór potrzebujących rewitalizacji.
160 ZŁ / 45 MIN
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KĄPIELE
KĄPIEL KLEOPATRY
Odżywia, wygładza i ujędrnia skórę całego ciała, nadając jej blask i niezwykłą delikatność. Aby atmosfera kąpieli
odpowiadała realiom starożytności, należy rozkoszować się smakiem malibu z mlekiem.
90 ZŁ / 20 MIN

KĄPIEL PIWNA
Piwo działa odmładzająco na cerę i doskonale wpływa na skórę, włosy i paznokcie. Przeważnie w trakcie kąpieli
wypija się niewielką ilość piwa, żeby działanie było od wewnątrz i na zewnątrz.
60 ZŁ / 20 MIN

KĄPIEL ZIOŁOWA
Dobroczynne działanie kąpieli ziołowych jest kompleksowe. Działanie biologiczne mają różne składniki roślin
leczniczych, które podczas kąpieli zostają wchłonięte przez skórę.
30 ZŁ / 20 MIN

KĄPIEL KOSMETYCZNA
Odżywczo-nawilżająca kąpiel z połową aromatycznej kuli kosmetycznej.
40 ZŁ / 20 MIN
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RYTUAŁY SPA DLA WŁOSÓW
DAVINES NATURALTECH to system produktów i zabiegów zaprojektowany i stworzony specjalnie po to, by rozwiązać
każdy problem skóry głowy i włosów. Każdy wykonany zabieg pozostaje zakończony modelowaniem.
ENERGIZING
kuracja dla osłabionej skóry głowy i włosów z tendencją do wypadania, bogata w kompleks wzmacniający, który
przywraca skórze równowagę oraz działa nawilżająco na powierzchni włosów.
160 ZŁ

NOURISHING
kuracja wpływająca na poprawę połysku i miękkości włosów, formuła bogata w keratynę zapewnia skuteczne działanie
ochronne dla struktury włosów. Zabieg jest przeznaczony dla odwodnionej skóry głowy, włosów słabych, suchych i
łamliwych.
160 ZŁ

REPLUMPING
kuracja, która głęboko nawilża i uelastycznia włosy, sprawia, że włosy stają się bardziej zwarte, lśniące i pełne objętości.
Zabieg jest przeznaczony dla włosów suchych pozbawionych objętości.

RENEWING
kuracja, która pomaga utrzymać dobrą kondycję skóry głowy i włosów, przyczynia się do ich długowieczności
podtrzymując naturalne piękno. System renewing sprawia, że włosy stają się miękkie, lśniące i pełne objętości.
Zabieg jest przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry głowy i włosów.
160 ZŁ

USŁUGI FRYZJERSKIE
1.
2.
3.
4.

Strzyżenie męskie(w cenie usługi wliczone mycie i stylizacja)
Mycie + strzyżenie damskie krótkie/półdługie/długie
Mycie +strzyżenie+ modelowanie krótkie/półdługie/długie
Mycie + modelowanie krótkie/półdługie/długie(w cenie loki/prostowanie)
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ZABIEGI DODATKOWE NA TWARZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Peeling kawitacyjny - bezbolesne oczyszczanie skóry twarzy przy pomocy ultradźwiękowej kawitacji
Peeling kawitacyjny + maseczka
Masaż twarzy
Masaż twarzy + maseczka
Maska algowa
Regulacja brwi
Henna brwi
Henna rzęs
Henna brwi i rzęs
Henna brwi i rzęs + regulacja brwi

70 ZŁ
140 ZŁ
80 ZŁ
140 ZŁ
85 ZŁ
20 ZŁ
20 ZŁ
20 ZŁ
40 ZŁ
50 ZŁ

ZABIEGI DODATKOWE NA CIAŁO
1. Seans w Saunie Infrared 1 osoba
2. Seans w Saunie Infrared 2 osoby

30 ZŁ
50 ZŁ

ZABIEGI NA DŁONIE I STOPY
1. Manicure bez malowania
2. Manicure z malowaniem
3. Manicure hybrydowy *cena obejmuje pełny manicure wraz z malowaniem lakierem hybrydowym
4. Pedicure hybrydowy *cena obejmuje pełny pedicure wraz z malowaniem lakierem hybrydowym
5. SPA Manicure bez malowania
6. Malowanie paznokci
7. Hybrydowe malowanie paznokci
8. Hand Energizer BABOR - rewitalizująca pielęgnacja dłoni
9. Pedicure bez malowania
10. Pedicure z malowaniem
11. SPA Pedicure bez malowania
12. Feet Vitalizer BABOR - rewitalizująca pielęgnacja stóp

OFERTA ZABIEGOWA

CENTRUM SPA Hotel**** Medical SPA Malinowy Dwór
(75) 738 10 10, wew. 410 / spa@malinowydwor.pl

70 ZŁ
85 ZŁ
110 ZŁ
190 ZŁ
110 ZŁ
35 ZŁ
60 ZŁ
60 ZŁ
140 ZŁ
170 ZŁ
200 ZŁ
60 ZŁ
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MASAŻ KLASYCZNY
Klasyczny masaż tajski to połączenie technik akupresury oraz jogi pasywnej. Wykorzystuje się do niego matę, na
której osoba masowana przyjmuje różne pozycje pochodzące z jogi. W tradycyjnym masażu tajskim koncentrujemy
się na uciskach odpowiednich miejsc na całym ciele. Rozpoczynamy od dolnych partii, czyli stóp, kierując się ku
górnym partiom ciała. Masaż wykonywany jest nie tylko samymi rękoma, ale też kciukami, nadgarstkami, łokciami,
przedramionami, a nawet stopami i kolanami. Poprzez rozciąganie zwiększony zostaje zasięg ruchów, a mięśnie
rozluźniają się. Trzeba mieć na uwadze również to, że masaż momentami może być bolesny, co jest zupełnie
naturalnym zjawiskiem, jednak finalnie doskonale relaksuje i odpręża całe ciało

MASAŻ GORĄCYM OLEJEM KOKOSOWYM
Masaż gorącym ekologicznym olejem kokosowym powoduje, że skóra staje się nawilżona i aksamitna w dotyku.
Witaminy i minerały, zawarte w olejku kokosowym, wchłaniając się odżywiają skórę, antyutleniacze odmładzają ją.
Naturalne antyoksydanty opóźniają procesy starzenia się skóry i powstawania zmarszczek, poprawiając jej jędrność i
elastyczność. Masaż z użyciem gorącego oleju kokosowego szczególnie zalecany jest dla osób z cerą suchą i wrażliwą.

MASAŻ STÓP
Refleksoterapia to sztuka i nauka w jednym. To również forma terapii i zabiegu relaksacyjnego, w którym to wszystkie
sfery człowieka traktowane są jako jedna całość, aby w ten sposób oddziaływać zarówno na jego ciało, jak też duszę i
umysł. Taką formę masażu i jednocześnie terapii leczniczej stosowano już w starożytnym Egipcie. Ze względu na
swoją skuteczność przetrwała ona do dnia dzisiejszego.
Masaż obejmuje takie części ciała, jak: podeszwy, grzbiet stopy, palce, kostki, łydki i okolice kolan. Odpowiednio
uciskane partie powodują, że oddziałuje on na cały organizm.
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MASAŻ WYSZCZUPLAJĄCY
Masaż dedykowany wszystkim tym, którzy chcą zatroszczyć się o swój wygląd i ciało, przywracając mu jędrność i
gładkość. Wspomaga proces odchudzania i redukcję tkanki tłuszczowej poprzez pobudzenie miejscowego
metabolizmu organizmu. Zostaje zwiększony przepływ krwi, co przyczynia się do przyśpieszonej przemiany materii i
odtruwania organizmu z toksyn. Tosuje się dodatkowo specjalne kremy, które mają na celu wygładzenie skóry.

MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI
Zabieg wykonywany jest z użyciem specjalnie przygotowanych, jednorazowych, bawełnianych sakiewek, czyli stempli,
która stanowi mieszankę, wyselekcjonowanych ziół, przypraw i owoców o właściwościach leczniczych, tj. trawa
cytrynowa, kurkuma, liście eukaliptusa i limonki, imbir lekarski i cynamonowiec.Działa przede wszystkim
przeciwbólowo, poprawia krążenie krwi i limfy, dzięki czemu pobudza przemianę materii i usuwa z organizmu
toksyny. Szczególnie polecany jest w przypadku spadku odporności organizmu, bólów mięśniowych i reumatycznych.

TERAPIA ZŁOTEM NA TWARZ
Złoto w celach leczniczych i kosmetycznych było stosowane już w czasach starożytnych. Kosmetyki które stosujemy
do zabiegu terapii złotem są jedne z najbardziej ekskluzywnych produktów dostępnych na rynku Azji. Zabieg został
stworzony nie tylko pod kątem dostarczenia doskonałych rezultatów dla skóry, ale ma również zapewnić chwile
przyjemnego relaksu. Jest to bardzo ekskluzywny zabieg któr odmładza, spłycza zmarszczki a także działa
antybakteryjnie jak i rozjaśniająco na skórę. Poprawia krążenie, likwidując opuchlizny a przy okazji mocno nawilża
skórę i pobudza produkcję kolagenu i elastyny.
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