
The Secret Soap Store – Profesjonalna oferta gabinetowa i do SPA
Antycellulitowy rytuał  SPA “odświeżający  grejpfrut” 

ECO zabieg ujędrniająco- oczyszczający na ciało.
                                                                                         
Rytuał  „odświeżający   grejpfrut” to  ECO  zabieg  na  ciało  o  soczystym  zapachu 
grejpfruta.  Sekretem  wyjątkowej  skuteczności  zabiegu  jest  odświeżająca  moc  świeżo 
wyciskanego  soku  z  grejpfruta,  oraz  łagodna  formuła  zawierająca  wyselekcjonowane, 
naturalne składniki, które wspomagają procesy oczyszczania i ujędrniania skóry.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kompozycja olejów roślinnych : ( arganowy- bogaty w witamine 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.
Kolagen jest  jednym z  najważniejszych  białek  ma  zdolność  do  stymulowania  syntezy kolagenu   i  elastyny oraz 
zagęszczenia i odnowy skóry, a także zmniejszenia skurczu mięśni skóry. Wszystko to wpływa na  efektywne spłycenie 
zmarszczek i poprawę sprężystości i elastyczności skóry, jej jędrności i stopnia nawilżenia. 
Naturalne kwasy owocowe AHA zawarte w cytrusach szczególnie zalecane w przeciwdziałaniu procesowi starzenia 
się skóry, jako że wpływają na redukcję zmarszczek powierzchownych, poprawiając spoistość i zwartość skóry. Są 
czynnikiem determinującym lepsze nawilżenie oraz elastyczność skóry. Doskonałe  w leczeniu przebarwień skóry, 
rozstępów, trądziku oraz blizn potrądzikowych. Przy zwalczaniu cellulitu kwasy owocowe znajdują zastosowanie jako 
stymulatory mikrocyrkulacji, jak i nośniki innych substancji aktywnych. Świeżo wyciskany sok z grejpfruta to źródło 
witamin i minerałów. Dodawany bezpośrednio po wyciśnięciu pozwala na uwolnienie sił witalnych.
Wyciąg z alg morskich, źródło minerałów i mikroelementów.
Kasztanowiec:Wyciąg zawiera cały szereg związków biologicznie aktywnych m.in. escynę, flawonoidy, związki 
kumarynowe,  garbniki.  Powoduje  wzmocnienie  naczynek  krwionośnych,  zmniejsza  kurczliwość  naczyń 
włosowatych, działa przeciwzapalnie i  przeciwobrzękowo, ułatwia oczyszczanie skóry i  nadaje jej  matowość, 
chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni UV. Stosowany do pielęgnacji skóry wrażliwej z pękającymi 
naczynkami lub tendencją do ich pękania
 D-Pantenol: Nazywany jest pro-witaminą B5, gdyż wykazuje taką samą aktywność biologiczną jak kwas 
pantotenowy. Zmniejsza utratę wody przez naskórek i skutecznie nawilża skórę, nadając jej miękkość i elastyczność. 
Stymuluje podziały komórkowe, dzięki czemu działa gojąco i regenerująco; pomocny przy gojeniu ran i drobnych 
uszkodzeń skóry oraz leczeniu blizn. Poprawia barierę lipidową naskórka. Działa łagodząco i przeciwzapalnie, łagodzi 
zaczerwienienie, podrażnienie i swędzenie.

PRODUKTY LINII PROFESJONALNEJ : peeling, maska, masło lub olej do masażu

WSKAZANIA:
- każdy typ skóry, w szczególności pozbawiona jędrności i mało elastyczna
- jako zabieg antycellulitowy
- jako jednorazowy zabieg poprawiający wygląd skóry
- dla osób dbających o ciało dla poprawy kolorytu i kondycji skóry
- relaksacja, odprężenie i poprawa nastroju

WAŻNE INFORMACJE:
DWIE OPCJE: Maskę owocową można stosować do zabiegu lub w trakcie pobytu w saunie.
WERSJE AROMATERAPEUTYCZNE: Zabiegi można łączyć z działaniem aromaterapii – olejku grejpfrutowego
TWARZ: Maskę można nakładać także na twarz.
PRYSZNIC: Nie ma konieczności posiadania w gabinecie kabiny prysznicowej. Jeśli jest, można jej użyć do zmycia 
peelingu.

ZABIEGI:

► ZABIEG 
odświeżający  grejpfrut
 – wersja podstawowa 

►ZABIEG odświeżający 
grejpfrut               
  (z aromaterapią, zalecany masaż 
kamieniami)

►ZABIEG antycellulitowy 
 z masażem i pobytem w saunie, 
ewentualnie kąpiel w wannie 

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

POTRZEBNE PRODUKTY:
-peeling (50-60 g)

POTRZEBNE PRODUKTY:
-peeling (50-60 g)

POTRZEBNE PRODUKTY:
-peeling (50-60 g) 



The Secret Soap Store – Profesjonalna oferta gabinetowa i do SPA
-maska żel / mus owocowa (50g )
-masło do masażu ( 18g )

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

-maska żel / mus owocowa (50g )
-masło do masażu ( 18g ) lub olejek 
grejpfrutowy (20ml)
- grejpfrutowy olejek 
arometerapeutyczny 

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

-maska żel / mus owocowa (50g )
-masło  ( 18g )  lub olejek grejpfrutowy 
(20ml)

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

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

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

3. Osuszamy skórę i nakładamy 
cienką warstwę lekko podgrzanej w 
dłoniach maski  owocowej.

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

6. Zmywamy resztki maski za 
pomocą  ciepłego kompresu.

7. Osuszamy skórę 

8. Wmasowujemy do wchłonięcia 
masło co uspokaja skórę po zabiegu. 
Nadaje jej jędrność i gładkość.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Przygotowujemy kominek 
aromaterapeutyczny z olejkiem 
grejpfrutowym.

1. Zmywamy ciało  za pomocą 
gorącego kompresu z dodatkiem 
olejku grejpfrutowego.

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

3. Osuszamy skórę.

4. Nakładamy cienką warstwę  maski.

6. Owijamy ciało folią 
i przykrywamy kocem  na 20 min

7. Zmywamy pozostałość maski za 
pomocą  ciepłego  kompresu

8. Osuszamy skórę.

9. Wykonujemy relaksujący lub 
modelujący masaż na podgrzanym 
oleju lub maśle do masażu  (ok 30 
min). Masło polecamy do skóry suchej 
i bardzo suchej, olejek do skóry 
normalnej,(doskonały jest tutaj masaż 
gorącymi kamieniami).

PRZEBIEG ZABIEGU:
1. Zabieg rozpoczynamy ok 15 min. 
pobytem w saunie, lub kąpielą z 
dodatkiem olejku grejpfrutowego.

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

3. Osuszamy skórę.

4. Aplikujemy maskę / mus, która 
odświeża, odżywia, nawilża i tonizuje 
skórę.

5.Owijamy ciało folią 
i przykrywamy kocem  na 20 min

6. Pozostałości maski wmasowujemy w 
skórę, ewentualnie nadmiar usuwamy 
za pomocą ciepłego kompresu

7. Wykonujemy  modelujący masaż na 
podgrzanym  maśle do masażu  (ok 30 
min). Polecamy masaż antycellulitowy 
wykonywany np. bańką chińską.

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

Efekty dodatkowe:
- zabieg odświeżający i relaksujący.
 -masaż na zakończenie doskonale odpręża 

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

POLECAMY TEŻ PREPARATY DETALICZNE DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ:

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


