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

regeneruąco- ujędrniające ECO zabieg  na ciało  z dodatkiem 
borowiny i rozmarynu
                                                                                         
Borowinowe  SPA -  ECO  zabieg  na  ciało  o  wyjątkowych  właściwościach. 
Sekretem niezwykłej skuteczności zabiegu jest zsynchronizowane    działanie 
związków  mineralnych  zawartych  w  borowinie,  lecznicza  moc  rozmarynu  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.
Borowina: torf leczniczy obfitujący w składniki mineralne i roślinne działa rozgrzewająco i rozluźniająco na skórę 
poprawiając ukrwienie i wygląd .Biologicznie aktywne składniki borowiny, głównie kwasy humusowe, uważane są za 
antyoxydanty. Nadają skórze lekko kwaśny, korzystny odczyn wspomagający naturalny płaszcz wodno-lipidowy skóry. 
Działanie sorpcyjne kwasów humusowych powoduje głębokie oczyszczanie skóry i jej długotrwałe nawilżanie.
Wyciąg z rozmarynu działa antyseptycznie, rozluźniająco i ujędrniająco na skórę. Wzmacnia jej barierę ochronną
Glinki to minerały ilaste – uwodnione glinokrzemiany. Działanie glinek polega na ich zdolności do wchłaniania 
zanieczyszczeń i produktów metabolizmu skóry. Ale  mają także działanie mineralizujące, regenerujące, dezynfekująco- 
oczyszczające, gojące  oraz pobudzające funkcje organizmu.  Glinka zielona głęboko oczyszczająca, glinka  biała 
pochłaniająca sebum i wygładzająca, glinka czerwona łagodząca i uspokajająca. 
Yerba Mate (ostrokrzew paragwajski ) pierwotna siła pożytecznych mikroorganizmów inspirowały ludzkość od 
dawna. Ostrokrzew ofiarowywał zmęczonemu ciału wigor i moc a z pomocą bakterii człowiek doświadczał 
organicznych przemian: rosło chlebowe ciasto, kwasiła się kapusta i fermentował owocowy moszcz na wino. Surowiec 
zielarski (liście i cienkie gałązki) ostrokrzewu zawiera m.in. polifenole będące silnymi antyutleniaczami oraz szereg 
witamin z grupy B i kofeinę. Yerba Mate Probiotics – Professional Bio łączy zalety ziół i probiotyków umieszczając 
w produktach kosmetycznych ekstrakty otrzymywane z fermentacji ostrokrzewu paragwajskiego specjalnymi 
szczepami mikroorganicznymi ( ProBio Original.) W procesie fermentacji z surowca zielarskiego Yerba Mate 
uwalniane są do roztworów wodnych antyoksydanty, enzymy i sole mineralne. Siłę ekstraktu potęguje zawartość 
pożytecznej mikroflory spełniającej również rolę organicznego konserwantu. 
Melasa  źródło witamin z grupy B i składników mineralnych magnez, żelazo, wapń odżywczych dla skóry,               

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

WSKAZANIA:
- każdy typ skóry, w szczególności  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  
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  UJĘDRNIAJĄCY
 – wersja podstawowa 

►ZABIEG  UJĘDRNIAJĄCO- 
OCZYSZCZAJĄCY   

   (z aromaterapią) 

►ZABIEG    DYTOXYKUJĄCO-
UJĘDRNIAJĄCY
 (zalecana  kąpiel w soli 
borowinowej )

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)

POTRZEBNE PRODUKTY:
-peeling (50-60 g)

POTRZEBNE PRODUKTY:
-peeling (50-60 g)
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-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 

-maska  (50g )
-olejek do masażu( 20ml )
-olej arometerapeutyczny  np. 
rozmarynowy.

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

-maska  (50g )
-olejek do masażu (20 ml) lub masło do 
masażu (18g).

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 
rozmarynowym.

PRZEBIEG ZABIEGU:
Przygotowujemy kominek 
aromaterapeutyczny z olejkiem  

1. Zmywamy ciało  za pomocą 
gorącego kompresu z dodatkiem olejku 
rozmarynowego lub 2-fazowego 
borowinowego.

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), lub maśle

PRZEBIEG ZABIEGU:
1. Zabieg rozpoczynamy ok 15 min. 
Kąpielą z sola borowinową

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

3. Osuszamy skórę.

4. Aplikujemy podgrzaną maskę maskę. 

5. Owijamy ciało folią 
i przykrywamy kocem  na 20 min. 
Na twarz możemy również nałożyć 
maseczkę np. z białej glinki lub 
czerwonej glinki.

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:
-  kąpiel odpręża i relaksuje ciało i 
umysł przed zbiegami. Zabiegi na 
rozgrzane ciało są bardziej intensywne.

PREPARATY DETALICZNE DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ:
− kosmetyki z borowina z serii rewitalizacja

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

spa@secret-soap.pl


