BEAUTY RITUÁLY
TELOVÉ RITUÁLY

Kúpele Brusno Vám ponúkajú Beauty rituály Royal Beauty
& SPA, ktoré sú prameňom unikátnych vnemov a blahodárnych účinkov. Jedinečné rituály Vás zavedú do sveta delikátnych vôní a ukľudňujúcej hudby. Sú perfektným súznením
účinkov špecifických ingrediencií a exkluzívnych manuálnych techník, ktoré prehlbujú účinok rituálov a prinášajú
pocit znovuzrodenia.

HANAKASUMI

60 min. • 65 €

Špeciálny rituál v japonskom štýle s vôňou sakury, prináša uvoľnenie pre telo i myseľ.
Tento rituál je vhodný pre ženy aj mužov každého veku a všetky typy pokožky. Je zameraná najmä na
dolné partie tela, na unavené nohy. Dodáva pocit uvoľnenia a odbúrava stres. Čaká vás peeling celého tela, ktorý sa odstráni lufou, čím sa pokožka dokonale prekrvia a potom nasleduje masáž teplým
bambuckým maslom. Celé ošetrenie sprevádza príjemná vôňa čerešňových kvetov a lotosu, ktorá
stimuluje zmysly a podporuje navodenie hlbokej relaxácie.

SENSATIONS ORIENTALS

60 min. • 70 €

Celotelový rituál, ktorý vedie k celkovej fyzickej a psychickej pohode.
Výnimočná starostlivosť inšpirovaná orientálnymi rituálmi predkov. Teplý sirup na prípravu celého tela
na exfoliáciu povzbudí Vaše zmysly. Masáž ručne vyrobenou hlinenú pemzou je úplne unikátnym zážitkom. Horúce uteráky a nahriaty modelážny krém umocní Vaše pocity. Počas masáže sa prenesiete
na dovolenku, ako by ste práve boli na africkom kontinente.

TRANQUILLITY RITUÁL

60 min. • 55 €

Jedinečný zážitok hlbokého upokojenie.
Tento upokojujúci rituál zmieruje a sp ja myseľ a telo. Pevnými, plynulými ťahmi obnovuje hlboký pokoj. Obzvlášť sa odporúča pre tých, ktorí sú náchylní na záchvaty úzkosti. Pomocou špeciálnych masážnych techník zápästím prináša jedinečný relax a rozptýli stres a nespavosť.

NEFRITOVÝ RITUÁL

60 min. • 55 €

Harmónia a omladenie celého tela.
Masáž, ktorá pomocou nefritových guličiek a vzácnej tranquillity vône omladzuje, pomáha proti stresu a harmonizuje celé telo.

RITUÁL S HORÚCIMI MUŠLAMI

60 min. • 55 €

Výrazné regeneračné účinky na pokožku celého tela a myseľ.
Masáž horúcimi mušľami má výrazne regeneračný účinok. Je veľmi podobná ako masáž lávovými kameňmi. Na celé telo, alebo len partiu sa nanesie olej a potom sa masíruje mušľami, ktoré vďaka zahrievacím sáčkom, ktoré sa vložia do mušle hrejú.

INDONÉSIE ANCESTRALE

60 min. • 70 €

Nechajte sa okúzliť energizujúcim ošetrením inšpirovaným indonézskymi rituálmi, ktorými cieľom je dosiahnutie telesného a duševného zdravia obnovením rovnováhy energií.
Jeho súčasťou je MAYONGGO, indonézsky dýchací rituál (uvoľnenie a energia) a celotelová relaxačná masáž. Celé ošetrenie je sprevádzané dokonalou orientálnou vôňou santalového dreva a jazmínu a upokojujúcim hudobným sprievodom vytvoreným špeciálne pre toto ošetrenie.
Kombináciou dýchacích rituálov, masáže, produktov a celkového konceptu, urobí z ošetrenia neopísateľný a jedinečný zážitok. Účinky ošetrenia ako napr. uvoľnené svaly, krásne napnutá a jemná
pokožka celého tela a „ľahší“ pocit, budete vnímať ešte dlhú dobu po ošetrení.

MASÁŽ AROMATICKÝM VOSKOM

50 min. • 50 €

Dodá Vášmu telu silu a energiu čistej prírody.
Vychutnajte si blahodarné teplo masáže horúcim voskom. Vaša pokožka bude po nej jemná
a maximálne hydratovaná. Táto masáž je príjemným ošetrením najmä v jesenných a zimných mesiacoch. Ponúkame masáž voskami s arómami: Papraď, Čokoláda, Piña Coláda,
Vanilka alebo Monoi.

TVÁROVÉ RITUÁLY
HYDRA 3Ha RITUÁL

75 min. • 70 €

Najefektívnejšia kúra v histórii Sothys.
Dobre hydratovaná pleť je viditeľne mladšia a lepšie znáša známky starnutia. Toto luxusné ošetrenie
bolo špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovalo potrebám hydratácie všetkých typov pleti v kombinácii
so špeciálnym protokolom šiestich fáz, exkluzívnej Digi-esthétique® masážnej techniky a najnovšej generácie hydratačných účinných látok.

OMLADZUJÚCI ßP3 COMPLEX RITUÁL
Najsofistikovanejšie omladzujúce ošetrenie na zmiernenie prejavu starnutia.

75 min. • 70 €

Toto vysoko sofistikované ošetrenie, ktoré spĺňa rovnaké princípy ako ostatné intenzívne
ošetrenia, spája cielené produkty s odbornými aplikačnými metódami. Doprajte si jedinečnú účinnosť tohto profesionálneho ošetrenia na základe piatich kľúčových krokov a viac ako
ôsmich špecifických textúr a navyše zažijete skutočný pocit relaxácie pre viditeľne mladšiu pleť.

SEZÓNNE OŠETRENIE

50 min. • 47 €

Dodá vašej pleti presne to, čo potrebuje v danom ročnom období a pleť tak získa krásny a rozjasnený
nádych.
Okysličujúca sezónna tvárová kúra dodá vašej pleti potrebnú dávku vitamínov a minerálov. Ak ich
máte nedostatok môže sa to prejaviť v prechodnom období medzi jednotlivými ročnými obdobiami.
Dosiahneme to aj vďaka jemnému peelingu a masážnemu karitovému produktu. Každú sezónu sa
menia hlavné účinné látky, ktoré sú vďaka gurmánskemu pôžitku neodmysliteľnou súčasťou tohto
ošetrenia.

HĹBKOVÉ ČISTENIE PLETI
ultrazvukovou špachtľou

40 min. • 45 €

Povrchové čistenie, zmäkčenie pleti, hĺbkové čistenie, sérum, krém.
Čistenie pleti ultrazvukom je šetrné a veľmi účinné. Ultrazvukové vlny prenikajú hlboko do pleti, čistia
a ošetrujú ju a zároveň zjemňujú vzniknuté vrásky. Výsledok je okamžite viditeľný. Pleť je po ošetrení
hladká, jemná a žiarivá.

OŠETRENIA
DEPILÁCIA
Horná pera
Brada
Líce
Predlaktie
Celé ruky
Podpazušie
Predkolenie
Stehná
Celé nohy
Hruď
Chrbát
Bikiny

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
10 min.
10 min.
10 min.
15 min.
20 min.
15 min.
20 min.
20 min.
25 min.
15 min.
20 min.
10 min.

2,50 €
2,50 €
2,50 €
7,00 €
14,00 €
5,00 €
9,00 €
9,00 €
18,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €

20 min.
15 min.

20,00 €
8,00 €

Povrchové čistenie pleti (odlíčenie)
Pleťový peeling
Pleťové sérum (čistiace, výživné,
hydratačné)
Hĺbkové čistenie pleti
Aplikácia pleťových masiek
Laminácia
Úprava obočia
Farbenie obočia
Farbenie mihalníc
Lash lifting
Vypichovanie mílií

5 min.
5 min.

2,00 €
2,00 €

5 min.
55 – 85 min.
15 – 20 min.

2,00 €
22,00 €
8,00 €
20,00 €
3,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
3,00 €

MASÁŽE
Tvár, krk, dekolt
Masáž rúk

Nachádza sa na –2. poschodí LD POĽANA
Objednávky: tel.: +421 910 83 83 12, e-mail: kozmetika@kupelebrusno.sk
KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, www.kupelebrusno.sk

10 min.
10 min.
15 min.

