
The Secret Soap Store – Profesjonalna oferta gabinetowa i do SPA
ZŁOTE SPA ECO zabieg ujędrniająco- regenerujący – rozświetlający  na ciało.
Profesjonalny rytuał SPA na bazie optymalnie dobranej kompozycji olejów roślinnych , z 
wysokim udziałem oleju arganowego zwanego „Złotem Maroka” i dodatkiem 24 karatowego 
złota.
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kompozycja olejów roślinnych : ( arganowy- bogaty w witaminę E, buriti- zawiera witaminę C, macadamia – zawiera 
witaminy A,B,E, avocado- zawiera kwas oleinowy, zapobiega wysuszaniu skóry, ze słodkich migdałów- intensywnie 
nawilża,, z pestek winogron- tonizuje skórę, sezamowy – przyciąga i wiąże cząsteczki toksyn na skórze) - to cenne dla 
skóry łatwo przyswajalne nienasycone kwasy tłuszczowe i składniki mineralne.
Złoto 24k – ten cenny metal zastosowany w kosmetykach pobudza syntezę kolagenu w skórze, co sprawia, że 
zmarszczki są wygładzone, a skóra napięta i ujędrniona. Poprawia nawilżenie skóry i tworzy na niej film, który chroni 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego.  Opóźnia proces starzenia się skóry. 
Witamina E (tokofenole i tokotrienole) jest jedną z najczęściej stosowanych w kosmetykach witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach. Witamina ta ma działanie silnie antyoksydacyjne. Chroni warstwę tłuszczową naskórka, poprawia 
ukrwienie skóry, wspomaga leczenie trądziku i łojotokowego zapalenia skóry, zapewnia stabilizację i właściwą 
przepuszczalność błon komórkowych. Dobrze wnika w skórę, przy czym tokotrienole wnikają w skórę na głębokość 10 
mikronów, natomiast tokofenole tylko na głębokość 5 mikronów. Odżywia skórę, zmniejsza jej wrażliwość na 
promieniowanie UV. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, zwiększa elastyczność tkanki łącznej. 
Wygładza i nawilża skórę. Witamina E do celów kosmetycznych stanowi najczęściej mieszaninę o różnej zawartości 
tokofenoli, dodatków stabilizujących oraz solubilizatorów, występuje także w postaci estrów. W kosmetykach powinno 
się jej znajdować od 1,5 do 3% w przeliczeniu na czysty tokofenol, ponieważ w przeciwnym wypadku może ona mieć 
jedynie działanie chroniące inne składniki preparatu. Stosowana jest w kosmetykach przeciwzmarszczkowych, 
odżywczych i regenerujących, a także do kąpieli. W kremach o działaniu promienioochronnym zawartość. 
Biała glinka rewitalizuje, odświeża, detoksykuje, poprawia mikrokrążenie skórne. Działa oczyszczająco i ściągająco 
na skórę. 
Proteiny mleka koziego, ten cudowny proszek w kontakcie z wodą zmienia się w mleczną esencję, która zmiękcza 
skórę, nawilża ją i nasyca na długo zniewalającym zapachem koralowca. Zawiera wyjątkowo delikatne substancje 
myjące oraz proteiny mleka koziego. Zapewnia piękną, gładką skórę oraz przyjemną, pełną relaksu i odprężenia kąpiel. 
Mleko kozie - naturalny środek odmładzający, odżywia i nawilża skórę, nadaje jej delikatność, gładkość i miękkość, 
opóźnia procesy starzenia się skóry, zwiększa elastyczność i utrzymuje jej naturalne pH. zawiera wapń, fosfor, magnez, 
cynk oraz witaminy A, C i D. Proteiny zawarte w mleku pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, zwiększają też ilość 
kwasu hialuronowego, który działa nawilżająco. Dzięki temu skóra jest wzmacniana i odnawiana. W mleku są także 
lipidy które odbudowują warstwę hydrolipidową skóry. Zawarte w białym płynie nienasycone kwasy tłuszczowe 
wychwytują wolne rodniki, opóźniając proces starzenia się skóry. 

PRODUKTY LINII PROFESJONALNEJ : peeling, maska, olej do masażu.

WSKAZANIA:
- każdy typ skóry, w szczególności do skóry zmęczonej i suchej
- jako jednorazowy zabieg rozświetlający i ujędrniający 
- w celu zminimalizowania zmian wywołanych upływem czasu
- relaksacja, odprężenie i poprawa nastroju

WAŻNE INFORMACJE:
WERSJE AROMATERAPEUTYCZNE: Zabiegi można łączyć z działaniem aromaterapii  stosując mieszaninę 
olejków Argan ze złotem.
TWARZ: Maskę można nakładać także na twarz, ewentualnie na twarz nałożyć grubszą warstwę serum do twarzy z 
detalicznej serii Argan&Goats.
PRYSZNIC: Nie ma konieczności posiadania w gabinecie kabiny prysznicowej. Jeśli jest, można jej użyć do zmycia 
peelingu i maski.
KOSMETYKI z serii Argan ze złotem zawierają drobinki złota, które pozostaje na skórze i rozświetla ją.

ZABIEGI:

► ZABIEG ze ZŁOTEM 
REGENERUJĄCO 

-ROZSWIETLAJĄCY 
 – wersja podstawowa 

►ZABIEG ze ZŁOTEM 
UJĘDRNIAJĄCO-

ROZŚWIETLAJĄCY  
   (z aromaterapią) 

►ZABIEG ze ZŁOTEM      
 Z MASAŻEM TWARZY
(zalecany pobyt w saunie lub kąpiel)

Czas trwania zabiegu: ok.   1h,15min  Czas trwania zabiegu: ok   1h, 30 min    Czas trwania zabiegu: ok   1,45 h  

spa@secret-soap.pl



The Secret Soap Store – Profesjonalna oferta gabinetowa i do SPA
POTRZEBNE PRODUKTY:
-peeling (50-60 g)
-maska  (50g )
-olejek do masażu  ( 20ml )

Potrzebne także:
podgrzewacz i ceramika, ręczniki, 
bielizna jednorazowa, duża miska z 
wodą, myjka, kompres (ręczniczek), 
folia zabiegowa, fizelina, koc 

POTRZEBNE PRODUKTY:
-peeling (50-60 g)
-maska  (50g )
-olejek do masażu( 20ml )
-olej arometerapeutyczny  Argan ze 
złotem

Potrzebne także:
kominek, podgrzewacz i ceramika, 
ręczniki, bielizna jednorazowa, duża 
miska z wodą, myjka, kompres 
(ręczniczek), folia zabiegowa, 
fizelina, koc 

POTRZEBNE PRODUKTY:
- mleko do kąpieli 60g)
-peeling (50-60 g)
-maska  (50g )
- serum do twarzy, dostępne w wersji 
detalicznej.
-olejek do masażu (20 ml)
Potrzebne także:
podgrzewacz i ceramika, ręczniki, 
bielizna jednorazowa, duża miska z 
wodą, myjka, kompres (ręczniczek), 
folia zabiegowa, fizelina, koc

PRZEBIEG ZABIEGU:
1. Obmywamy ciało  za pomocą 
gorącego kompresu.

2. Wykonujemy peeling; zmywamy 
gorącym kompresem lub pod 
prysznicem.

3. Osuszamy skórę 

4. Nakładamy cienką warstwę lekko 
podgrzanej  maski.

5. Owijamy ciało folią 
i przykrywamy kocem  na 20 min

6. Zmywamy  maskę za pomocą 
ciepłego kompresu lub spłukujemy 
pod prysznicem.

7. Osuszamy skórę.

8. Wykonujemy masaż relaksujący na 
podgrzanym olejku z serii Argan ze 
złotem

PRZEBIEG ZABIEGU:
Przygotowujemy kominek 
aromaterapeutyczny z olejkiem 
Argan ze złotem

1. Zmywamy ciało  za pomocą 
gorącego kompresu z dodatkiem 
olejku Argan ze złotem

2. Wykonujemy  peeling, zmywamy 
gorącym kompresem lub pod 
prysznicem.

3. Osuszamy skórę.

4. Nakładamy warstwę podgrzanej 
maski. Opcjonalnie na twarz, szyje i 
dekold możemy nałożyć warstwę 
serum do twarzy z serii Argan&Goats.

5. Owijamy ciało folią 
i przykrywamy kocem  na 20 min. 

6. Maskę lekko przemasowyjemy na 
ciele, po czym zmywamy pozostałość 
za pomocą  ciepłego  kompresu lub 
pod prysznicem. Pozostałość serum 
wmasowujemy w skórę.

7. Osuszamy skórę.

8. Wykonujemy relaksujący lub 
modelujący masaż na podgrzanym 
oleju (ok 30 min). 

PRZEBIEG ZABIEGU:
1. Zabieg rozpoczynamy ok 15 min. 
pobytem w saunie, lub kąpielą 
Kleopatry ( w mleku Argan ze złotem)

2. Osuszamy skórę i wykonujemy 
peeling; następnie zmywamy gorącym 
kompresem lub pod prysznicem. 

3. Osuszamy skórę.

4. Na ciało aplikujemy podgrzaną 
maskę maskę. 

5. Owijamy ciało folią 
i przykrywamy kocem  na 20 min. 
W tym samym czasie  wykonujemy 
masaż twarzy z wykorzystaniem serum 
Argan&Goats  i olejku.

6. Pozostałości maski usuwamy za 
pomocą ciepłego kompresu.

7. Wykonujemy relaksujący lub 
modelujący masaż na podgrzanym 
olejku (doskonały jest tutaj masaż 
gorącymi kamieniami, ok 30 min). 

Efekty dodatkowe:
-zabieg łatwy, czysty i bardzo przyjemny. 

Efekty dodatkowe:
 -masaż na zakończenie doskonale 
ujędrnia i odpręża 

Efekty dodatkowe:
- pobyt w saunie lub kąpiel odpręża i 
relaksuje ciało i umysł przed zbiegami. 
Zabiegi na rozgrzane ciało są bardziej 
intensywne.

PREPARATY DETALICZNE DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ:
− kosmetyki serii Argan&Goats

Dział zamówień The Secret Soap Store, Karolina Król +48 603-723-723

spa@secret-soap.pl


