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   Profesjonalne kosmetyki do SPA 

    Rytuał  SPA KIDS – owocowa przygoda 
 

 

Zabieg aromaterapeutyczny, nawilżający  na ciało o słodkim owocowym zapachu. 
Polecany dla skóry delikatnej, suchej oraz dla dzieci powyżej 3 roku życia.  
 
Proponowany czas trwania: 35 min.  
Potrzebne produkty: musująca kula do kąpieli, mus do ciała, hypoalergiczne masło 
do masażu. Możliwość kontynuacji w domowym zaciszu masłem/balsamem  do 
ciała z serii Home SPA w małym opakowaniu 150ml. 
 
Przebieg zabiegu:  
Zabieg rozpoczynamy pachnącą kąpielą z dodatkiem musującej kuli do kąpieli o 
zapachu słodkich owoców. Czas trwania kąpieli około 10 -15 minut. 
Następnie osuszamy skórę i nakładamy cienką warstwę musu,  zostawiając ją na 
około 10minut. Czas działania musu/maski można wykorzystać na zabawę z 
dzieckiem, np. tworząc na skórze różne wzorki z owocowego musu.   
Nadmiar maski zmywamy ciepłymi kompresami i osuszamy ciało. Na 
zakończenie „zabawy” wykonujemy delikatny, głaskający masaż owocowym 
masłem do masażu do momentu całkowitego wchłonięcia  się kosmetyku. Czas 
trwania masażu ok. 5-10 minut. 
 
Działanie głównych składników aktywnych: 
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, olej sezamowy . Olejki to cenne dla 
skóry łatwo przyswajalne nienasycone kwasy tłuszczowe i składniki mineralne. 
Masło Shea: chroni skórę przed wpływem zewnętrznych czynników 
atmosferycznych.  
Ekstrakt z melona : nawilża  
 
Efekt: Nawilżona i pachnąca skóra. Nie stosować w przypadku chorób skóry u 
dzieci typu egzemy, atopowe zapalenie skóry. 
 
Rytuał proponowany dla dzieci powyżej 3 roku życia jako alternatywa spędzania 
wolnego czasu wspólnie z rodzicami w SPA. Stanowi ciekawą atrakcję a 
dodatkowo działa nawilżająco na skórę po zabawach na świeżym powietrzu i 
kąpielach słonecznych, kąpielach w morzu, w basenie czy górskich wycieczkach. 
 
Na zakończenie rytuału dziecko otrzymuje jako „upominek- pamiątkę” miło 
spędzonych chwil owocowo pachnące mydełko w kształcie serduszka. 
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