
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dłonie i stopy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kilka słów wstępu na temat zabiegów pielęgnacji dłoni i stóp: 

 

DŁONIE 

„… zabieg rozpoczynamy od oczyszczenia dłoni, następnie wykonywany jest 

peeling w celu usunięcia martwych komórek i przygotowania skóry do 

maksymalnego wchłonięcia preparatów odżywczych. Ponieważ ręce są 

nieustannie narażone na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, aby 

więc zapewnid im maksymalną ochronę, nakładamy specjalnie przygotowaną 

maseczkę odżywczą. Aby wzmocnid jej działanie wykonywana jest kąpiel 

parafinowa. Ciepło, jakie dostarczone jest dłoniom, sprawia, że nałożone 

uprzednio preparaty pielęgnacyjne zostają bardzo dobrze wchłonięte przez 

skórę. Ostatnim etapem jest ochrona skóry. W tym celu na dłonie aplikujemy 

odpowiedni krem – serum szybko wchłaniające się, łagodzące podrażnienia, 

chroniące dłonie przed przesuszeniem i pierzchnięciem.” 

 

STOPY 

„… suchośd i szorstkośd stóp jest jednym z najczęstszych problemów. Zabiegi 

zaczynają się od dezynfekcji i czyszczenia, usunięcia nadmiernie zagęszczonej, 

twardej skóry na stopach (odpowiednio dobrany peeling) w celu przywrócenia 

jej normalnej elastyczności. Następny etap to masaż stóp i wmasowanie 

specjalnego, regenerującego preparatu, po czym zanurzamy stopy w ciepłej, 

odpowiednio spreparowanej parafinie. Tak przygotowane stopy, otulone w 

ocieplające "buciki", regenerują się i wzmacniają w ciągu 30 minut. 

Dzięki zabiegom pielęgnacyjnym SPA skóra na stopach staje się miękka, 

elastyczna, dobrze odżywiona, uczucie całodniowego zmęczenia znika, 

ustępując miejsca świeżości, lekkości i uczuciu komfortu.” 

 

 



Ogieo Bogini Hestii  

ZABIEG ODŻYWCZO-REGENERUJĄCY  

Przeznaczony do specjalistycznej, odmładzającej pielęgnacji skóry rąk kobiet i mężczyzn.  

 

 

Cena 80 PLN                 Czas ok. 30 min 

 

Opcje dodatkowe: 

- wzmocnienie, odżywienie, przepolerowanie płytki paznokcia + pomalowanie na wybrany 

kolor GRATIS, 

Cena 30 PLN                   

 

 

Zabieg połączony z masażem dłoni i kąpielą parafinową szczególnie polecany przy suchych, 

szorstkich i zniszczonych dłoniach, przy występowaniu przebarwieo skóry (posłoneczne, 

nikotynowe), przy oznakach starzenia się skóry i na tak zwane „specjalne okazje”.  

 

 

Ogieo Bogini Hestii  nawilża i wygładza skórę już po pierwszym zabiegu, sprawia że dłonie 

są delikatne i aksamitne w dotyku.  

 

 

 

 



Tęcza Bogini Iris  

ZABIEG ODŻYWCZO WYGŁADZAJĄCY  

Przeznaczony do pielęgnacji suchych, zniszczonych, pozbawionych elastyczności 

i wymagających odżywienia rąk kobiet i mężczyzn.  

 

Cena 90 PLN                 Czas ok. 30 min 

 

Opcje dodatkowe: 

- wzmocnienie, odżywienie, przepolerowanie płytki paznokcia + pomalowanie na wybrany 

kolor GRATIS, 

Cena 30 PLN                   

  

Zabieg połączony z aromatyczną kąpielą parafinową i masażem dłoni. Szczególnie polecany 

przy przesuszonej i szorstkiej skórze rąk kobiet i mężczyzn oraz dla dłoni, które są narażone 

na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych (słooce, mróz, wiatr, niskie bądź wysokie 

temperatury, działanie detergentów itp.).  

 

 

Tęcza Bogini Iris to zabieg, który dzięki licznym składnikom aktywnym takim jak ekstrakt z 

nasion lnu, olej migdałowy, olej słonecznikowy, olej rącznikowy, proteiny jedwabiu, 

ekstrakt z owoców noni, D`panthenol, sprawia, że skóra rąk jest odżywiona i nawilżona. 

Zabieg ten regeneruje i hamuje zapalenia skóry, chroni przed szkodliwym działaniem 

czynników zewnętrznych, dezaktywuje wolne rodniki, poprawia poziom nawilżenia skóry, 

sprawiając, że staje się ona miękka i jedwabiście gładka. Cały zabieg otulony jest 

brzoskwiniową nutą zapachową.  

 



Śpiący Apollo  

ODŻYWCZY ZABIEG DO STÓP 

Zabieg polecany dla suchej i spierzchniętej skóry stóp kobiet i mężczyzn.  

 

Cena 110 PLN                 Czas ok. 45 min. 

 

Opcje dodatkowe: 

- wzmocnienie, odżywienie, przepolerowanie płytki paznokcia + pomalowanie na wybrany 

kolor GRATIS, 

Cena 30 PLN                   

 

 

Zabieg Śpiący Apollo połączony jest z aromatyczną kąpielą i masażem stóp, który 

wprowadza w błogi nastrój odprężenia i relaksu. Dodatkowo sole stosowane do kąpieli o 

niezwykłych nutach zapachowych eliminują stres i zmęczeni a także przynoszą uczucie 

„lekkich” stóp.  

 

Jeżeli Twoje stopy są zmęczone, a ich skóra jest zszarzała i słabo odżywiona, brakuje jej 

odpowiedniego nawilżenia, ma zgrubienia i odciski już teraz oddaj się niezwykłej 

przyjemności, jaką jest zabieg Śpiący Apollo.  

 

 

 

 



Morska Kąpiel Posejdona  

ZABIEG ODŻYWCZO-REGENERUJĄCY  

 

Cena 110 PLN                 Czas ok. 45 min. 

 

Opcje dodatkowe: 

- wzmocnienie, odżywienie, przepolerowanie płytki paznokcia + pomalowanie na wybrany 

kolor GRATIS, 

Cena 30 PLN                   

 

 

Zabieg połączony z masażem stóp i kąpielą parafinową szczególnie polecany przy suchej, 

zniszczonej i zrogowaciałej skórze stóp kobiet i mężczyzn.  

 

Morska Kąpiel Posejdona to zabieg, który nawilża i wygładza skórę już po pierwszym 

zabiegu. Odpowiednio dobrane preparaty do zabiegu, oraz kojący masaż stóp sprawiają, że 

stopy są gładkie i świeże, znika uczucie zmęczenia i ciężkości, a kąpiel w parafinie 

doskonale napina skórę stóp.  

 

 

 

 

 

 


