
 

Rytuał  SPA “jabłkowy”  

ECO zabieg odżywiająco - regenerujący na ciało. 

 
                                                                                          

Rytuał „jabłkowy ” to ECO zabieg na ciało o zapachu polskich jabłek. Sekretem wyjątkowej skuteczności 

zabiegu jest odświeżająca moc soku jabłkowego oraz łagodna formuła zawierająca wyselekcjonowane, 

naturalne składniki, które wspomagają procesy odnowy i regeneracji skóry. 

 

GŁÓWNE SKŁADNIKI  AKTYWNE: 

 
Kompozycja olejów roślinnych : (oliwa z oliwek, olej arganowy- bogaty w witamine E, buriti- zawiera witaminę C 

olej macadamia – zawiera witaminy A,B,E, olej avocado- zawiera kwas oleinowy, zapobiega wysuszaniu skóry, olej ze 

słodkich migdałów- intensywnie nawilża, olej z pestek winogron- tonizuje skórę, olej sezamowy – przyciąga i wiąże 

cząsteczki toksyn na skórze) - to cenne dla skóry łatwo przyswajalne nienasycone kwasy tłuszczowe i składniki 

mineralne. 

 

Naturalne kwasy owocowe AHA zawarte w jabłkach 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. To prawdziwa skarbnica zdrowia, witamin i 

minerałów. 

 

Koncentrat jabłkowy - źródło witamin i minerałów. Koncentrat sok dodawany bezpośrednio po wyciśnięciu pozwala 

na uwolnienie sił witalnych. 

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

WSKAZANIA: 

każdy typ skóry, w szczególności pozbawiona witalności 

- jako jednorazowy zabieg poprawiający wygląd skóry 

- dla osób dbających o ciało dla poprawy kolorytu i kondycji skóry 

- relaksacja, odżywienie, odprężenie i poprawa nastroju 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

DWIE OPCJE: Maskę  można stosować do zabiegu  lub w trakcie pobytu w saunie. 

TWARZ: Maskę można nakładać także na twarz. 

ZABIEGI: 

► ZABIEG WITALIZUJĄCY 

Jabłkowy 

 – wersja podstawowa  

►ZABIEG Jabłkowy z 

aromaterapią 

►ZABIEG WITALIZUJĄCY            

z masażem i pobytem w saunie, 

ewentualnie kąpiel w wannie  

 

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

POTRZEBNE PRODUKTY: 

-peeling (50-60 g) 

-maska (50g ) 

-masło jabłkowe  

(18g) 

 

 

 

POTRZEBNE PRODUKTY: 

-peeling (50-60 g) 

-maska (50g) 

-masło jabłkowe  

(18g) lub olejek jabłkowy (20ml) 

-olej arometerapeutyczny pomarańcza,  

 

Potrzebne także: 

POTRZEBNE PRODUKTY: 

-mleko do kąpieli (60g) 

-peeling (50-60 g)  

-maska (50g) 

-masło jabłkowe  (18g) 

 

 

 



 

 

Potrzebne także: 

podgrzewacz i ceramika, ręczniki, 

bielizna jednorazowa, duża miska z 

wodą, myjka, kompres (ręczniczek), 

folia zabiegowa, fizelina, koc  

kominek, podgrzewacz i ceramika, 

ręczniki, bielizna jednorazowa, duża 

miska z wodą, myjka, kompres 

(ręczniczek), folia zabiegowa, fizelina, 

koc  

 

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 w dłoniach maski  

 

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 je witalności i mocno 

odżywia.  

 

 

PRZEBIEG ZABIEGU: 

Przygotowujemy kominek 

aromaterapeutyczny z olejkiem  

pomarańcza  

 

1. Zmywamy ciało  za pomocą 

gorącego kompresu z dodatkiem 

olejku. 

 

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  (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 

Kleopatry (w mleku ) 

 

2. Osuszamy skórę i wykonujemy 

peeling; zmywamy gorącym 

kompresem lub pod prysznicem. 

Peeling możemy wykonać w trakcie 

pobytu w saunie używając Peelingu 

Sauna Vita SPA. 

 

3. Osuszamy skórę. 

 

4. Aplikujemy maskę, która odświeża, 

odżywia, nawilża i tonizuje skórę. 

 

5.Owijamy ciało folią  

i przykrywamy kocem  na 20 min 

 

6. Pozostałości maski usuwamy za 

pomocą ciepłego kompresu 

 

7. 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). 

 

 

 

Efekty dodatkowe: 

-zabieg łatwy, czysty i bardzo przyjemny  

 

 

 

 

Efekty dodatkowe: 

-do wyboru: opcja odświeżająca z cytryną 

lub energetyzująca malina z cytryną 

 -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. 

 

 

 
Dział SPA The Secret Soap Store, Monika Marcinek  +48 603-723-723 


