
The Secret Soap Store – Profesjonalna oferta gabinetowa i do SPA
“Bałtyckie SPA”

regeneruąco- wzmacniający ECO zabieg  na ciało  z dodatkiem 
mielonego bursztynu
                                                                                         
Bałtyckie SPA -  ECO zabieg na ciało  o tajemniczym i  zmysłowym zapachu. 
Sekretem wyjątkowej skuteczności zabiegu jest wyjątkowa  moc  minerałów z 
Morza  Bałtyckiego,  mielonego  bursztynu,  oraz  łagodna  formuła  zawierająca 
wyselekcjonowane, naturalne składniki, które wspomagają procesy  regeneracji ciała.

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.
Bursztyn z Morza Bałtyckiego, zawiera wiele cennych mikroelementów: krzem, magnez, żelazo, wapń, potas, 
związki organiczne połączone z jodem, substancje lotne, kwasy żywiczne. Ma  właściwości antybakteryjne, ułatwia 
gojenie i regeneracje skóry. Bursztyn wg pradawnych wierzeń jest źródłem dobrej energii. Energia jest źródłem życia, 
dlatego czerpiemy z niej siłę i witalność.   Kosmetyki zawierające bursztyn poprawiają nawilżenie i natłuszczenie 
skóry, powodują wzrost jędrności i elastyczności skóry. Wyraźnie zmniejszają szorstkość skóry i głębokość 
zmarszczek.
Wyciąg z alg morskich, źródło minerałów i mikroelementów.
Morszczyn,brunatnica występująca w Atlantyku, Bałtyku, Morzu Białym i Barentsa i zachodnich regionach Morza 
Śródziemnego. Zawiera organicznie zwieszany jod, mannitol, fukoksantynę, brom, kwas alginowy, luminarynę, 
fukoidynę, całą gamę witamin(B1, B2, C, D, E, H, K, kwas foliowy), mikroelementy (żelazo, mangan, kobalt).Działa 
remineralizująco, przywraca równowagę skórze i odpowiednie nawilżenie.  
Makroalgi , (lithothamnium) zawierają bardzo duże ilości wapnia i magnezu. Wapń jest podstawowym budulcem 
kości, skóry i włosów. Zawierają również wszystkie witaminy ( A, B,D, E i K) , nienasycone kwasy tłuszczowe, 
aminokwasy, antyutleniacze w szczególności z grupy karotenów. Makroalga stosowana w peelingach w grubszej frakcji 
jest również doskonałym składnikiem ściernym.
Biała glinka rewitalizuje, odświeża, detoksykuje, poprawia mikrokrążenie skórne. Działa oczyszczająco i ściągająco na 
skórę.
Kolagen morski  , 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 stopienia nawilżenia. 

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

WSKAZANIA:
- każdy typ skóry, w szczególności sucha i mało jędrna
- jako jednorazowy zabieg poprawiający wygląd skóry
- 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 Time for Baltic.
TWARZ: Maskę można nakładać także na twarz.
PRYSZNIC: Nie ma konieczności posiadania w gabinecie kabiny prysznicowej. Jeśli jest, można jej użyć do zmycia 
peelingu i maski.

ZABIEGI:

► ZABIEG BAŁTYKI - 
UJĘDRNIAJĄCY

 – wersja podstawowa 

►ZABIEG BAŁTYCKI 
UJĘDRNIAJĄCO- RELAKSUJĄCY 
   (z aromaterapią) 

►ZABIEG BAŁTYCKI            
 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  

POTRZEBNE PRODUKTY: POTRZEBNE PRODUKTY: POTRZEBNE PRODUKTY:
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-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 

-peeling (50-60 g)
-maska  (50g )
-olejek do masażu( 20ml )
-olej arometerapeutyczny Time for 
Baltic.

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

-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 Time 
for Baltic.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Przygotowujemy kominek 
aromaterapeutyczny z olejkiem  Time 
for Baltic

1. Zmywamy ciało  za pomocą 
gorącego kompresu z dodatkiem olejku 
Time for Baltic.

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

3. Osuszamy skórę.

4. Nakładamy warstwę podgrzanej 
maski .

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

6. Maskę lekko przemasowujemy na 
ciele, po czym zmywamy pozostałość 
za pomocą  ciepłego  kompresu lub pod 
prysznicem.

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, 

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

3. Osuszamy skórę.

4. Aplikujemy podgrzaną maskę maskę. 

5. Owijamy ciało folią 
i przykrywamy kocem  na 20 min. 
W tym samym czasie  wykonujemy 
masaż twarzy z wykorzystaniem serum 
Time for  Baltic 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 Time for Baltic ( Doskonałość Roku 2013)

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

spa@secret-soap.pl


