
Rytuał ajurwedyjski – Abhyanga jest zabiegiem terapeutycznym należącym do tradycji 

ajurwedyjskiej będącej elementem systemu medycyny indyjskiej. Odwołuje się do wiedzy na 

temat punktów marma (punktów witalnych) i nadis (kanałów energetycznych) 

rozmieszczonych w ciele człowieka. Abhyanga jest całościowym peelingiem przy użyciu 

oryginalnych Ziół ajurwedyjskich imasażem olejowym, wykonywanym w celu przywrócenia 

równowagi psychofizycznej, usprawnienia pracy narządów oraz optymalnego odżywienia, 

ujędrnienia i uelastycznienia skóry. Abhyanga obejmuje masaż dłoni, stóp oraz przedniej i 

tylnej strony ciała.  

Czas trwania: ok 60 minut. 

 

Rytuał hawajski, czyli lomi lomi nui to głęboko odprężający i masaż relaksacyjny, który ma 

przynieść odpoczynek i wyciszenie oraz rozładowanie napięcia mięśniowego. Wykonywany 

jest przy zapalonych świecach i włączonej muzyce relaksacyjnej oraz przy użyciu naturalnych 

olejków eterycznych. Charakteryzuje go przede wszystkim płynność ruchów wykonywanych 

dłońmi i przedramionami, które daje fenomenalne uczucie harmonii i odróżnia lomi od masaży 

klasycznych.  

Czas trwania: ok 60 minut. 

 

Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi głęboko relaksuje i pomaga w schorzeniach 

stawów i kręgosłupa. Masaż i ciepło przywracają sprawność uszkodzonym narządom, a 

jednocześnie sprzyjają wypoczynkowi i regeneracji. Technika masażu gorącymi i zimnymi 

kamieniami jest starsza niż akupunktura. Masaż kamieniami opiera się na teorii przepływu 

energii przez organizm. Obecnie wykonywany jest przy pomocy gładkich, czarnych, 

bazaltowych kamieni, ogrzewanych przed zabiegiem do temperatury ok. 50 stopni. Do celów 

leczniczych wykorzystuje się kamienie pochodzenia wulkanicznego, najczęściej z obszarów 

Hawajów i Bali, wyszlifowane naturalnie – falami morskimi. 

 

Ekskluzywny rytuał balijski na ciało i twarz, który wywodzi się z tradycji i wierzeń balijskich 

kobiet, dla których to pielęgnacja i zdrowie skóry to podstawa. Do zabiegu wykorzystuje się 

siłę natury, tj kwiatów i ziół. Rytuał wprowadzi cię w stan ogólnego odprężenia, ukojenia 

zmysłów, a przy tym zadba o kondycje i zdrowie skóry. Masaż balijski to metoda 

wykorzystująca połączenie tradycyjnych indonezyjskich głęboko relaksacyjnych techniki 

masażu z olejkami aromaterapeutycznymi i ziołami. Jest zabiegiem odprężającym i 

niwelującym bóle mięśniowe, przynoszącym fizyczne i psychiczne ukojenie. 

Czas trwania: ok 60 minut. 

 

Rytuał odżywiająco-detoksykacyjny Miód & Kokos. Masaż miodowy od wieków jest uznaną 

i cenioną formą terapii naturalnej. Szczególną popularność uzyskał w Rosji i na Ukrainie. 

Efektem zabiegu jest wzmocnienie systemu odpornościowego. Połączenie właściwości 

peelingujące miodu z masażem pobudza krążenie krwi i limfy, pomaga usuwać toksyny, działa 

uspokajająco, regenerująco, antyseptycznie i odżywczo. Detoksykujący masaż miodem 

skutecznie likwiduje cellulit, rozstępy skóry pociążowe i po odchudzaniu oraz zmniejsza blizny 

po zabiegach i operacjach.  

Czas trwania: ok 60 minut. 



Rytuał ujędrniający arbuzowy to peeling, maska do ciała oraz krem do masażu na 

zakończenie – soczysta arbuzowa świeżość o oszałamiającym zapachu. Kosmetyki zawierają 

nowoczesny kompleks nawilżający na bazie olejków: avocado, macadamia, arganowego, 

jojoba, oliwy z oliwek z dodatkiem nasion czarnuszki i ekstraktu z arbuza. Ta soczysta pokusa 

poprawia krążenie krwi, dotlenia komórki, głęboko oczyszcza, ujędrnia i wzmacnia skórę, 

uzupełnia minerały, pięknie podkreśla opaleniznę, głęboko relaksuje oraz działa 

antydepresyjnie.  

Czas trwania: ok 60 minut. 

 

Rytuał antycellulitowy z peelingiem o orientalnym zapachu przypraw korzennych, gorzkiej 

pomarańczy i zielonej herbaty o działaniu rozgrzewającym i antycellulitowym. Masaż na 

ostrym peelingu poprawia krążenie krwi, a ruchy rąk i pocieranie o skórę wytwarzają ciepło, 

które rozbija komórki tłuszczowe. Ważne, aby ruchy te były energiczne i pozostawiały uczucie 

mrowienia i lekko zaróżowioną skórę. Kolejno nakładany ruchami masującymi jest serum lub 

olej ujędrniający do masażu na koniec zabiegu.  

Czas trwania: ok 60 minut. 

 

Japoński rytuał na twarz i dekolt oferuje wyraźne i długotrwałe efekty, jakie trudno uzyskać 

innymi metodami. Efekt już o 1 zabiegu. Jest całkowicie naturalną alternatywą dla zabiegów 

chirurgii estetycznej, kwasu hialuronowego, czy botoksu, które przy regularnym stosowaniu z 

powodzeniem zastępuje. Odmładzający japoński rytuał rozpoczyna się oczyszczeniem skóry 

i następnie przechodzi w intensywny zabieg manualny o silnym działaniu liftingującym – 

podnosi i wzmacnia strukturę twarzy oraz wyraźnie polepsza cerę i koloryt skóry poprzez 

zwiększenie przepływu krwi, drenaż limfatyczny oraz naturalne zwiększenie produkcji 

kolagenu i elastyny. Wzrost ilości tych podstawowych budulców skóry, powoduje lepsze jej 

dokrwienie i usunięcie nadmiaru wody, skutkując wyraźną poprawą jędrności i elastyczności 

skóry, a tym samym młodszym wyglądem twarzy.  

Czas trwania: ok 60 minut. 

 


