
Relaxačná masáž tváre, krku a dekoltu

Masáž tváre má zo všetkých masáží najväčšie relaxačné účinky 
predovšetkým na centrálnu nervovú sústavu, preto je vhodná aj 
pre mužov. 
Na rozdiel od iných častí tela sú svaly tváre napojené do kože a 
preto priamo ovplyvňujú náš vzhľad. Svalové tkanivo v tvári 
vekom ochabuje, okolo úst, očí a na čele sa objavujú vrásky. 
Masáž tváre pomáha oddialiť proces starnutia, zlepšuje krvný 
obeh, elasticitu, uvoľňuje stres a napätie.
Masáže tváre, krku a hlavy pomáhajú tiež pr

Ošetrenie zahŕňa: relaxačnú masáž tváre, krku, dekoltu, 
sérum, peeling, maska. 

Dĺžka ošetrenia: 60 min. 

Cena ošetrenie: 50€ 

 
 

Liftingová masáž exclusive -

Masáž je určená pre ľudí, ktorí majú záujem svoju pleť natiahnuť, 
vyhladiť vrásky a dodať pleti prirodzený vzhľad bez vrások.
sa aplikuje chemický peeling – BioRePeelCl3. Okrem tých klasických sa 
líši tým, že je dvojfázový. Pôsobí pozitívne vo veľa smeroch, napríklad 
pomáha udržiavať vodu v pokožke, čo jej dodáva svieži
póry, odstraňuje komedóny, blokuje reakcie voľn
v koži kyselinu hyalurónovú a zosilňuje tvorbu kolagénu, čo napomáha 
k omladeniu a spevneniu pokožky. 

Ošetrenie zahŕňa: liftingovú masáž 
peeling BioRePeel Cl3 + liftingová maska

Dĺžka ošetrenia: 60 min. 

Cena ošetrenie: 100€ 

masáž tváre, krku a dekoltu 

Masáž tváre má zo všetkých masáží najväčšie relaxačné účinky 
predovšetkým na centrálnu nervovú sústavu, preto je vhodná aj 

Na rozdiel od iných častí tela sú svaly tváre napojené do kože a 
ovplyvňujú náš vzhľad. Svalové tkanivo v tvári 

vekom ochabuje, okolo úst, očí a na čele sa objavujú vrásky. 
Masáž tváre pomáha oddialiť proces starnutia, zlepšuje krvný 
obeh, elasticitu, uvoľňuje stres a napätie. 
Masáže tváre, krku a hlavy pomáhajú tiež proti migrénam. 

masáž tváre, krku, dekoltu, 

Masáž tváre je vhodná na:

 spomalenie tvorby vrások a kruhov pod 
očami, 

 prekrvenie, hydratácia
 potlačenie migrény a 
 odstránenie únavy a stresu, celkový relax
 zvýšenie imunity organizmu

- BioRePeelCl3 

Masáž je určená pre ľudí, ktorí majú záujem svoju pleť natiahnuť, 
dodať pleti prirodzený vzhľad bez vrások. Pri ošetrení 

BioRePeelCl3. Okrem tých klasických sa 
líši tým, že je dvojfázový. Pôsobí pozitívne vo veľa smeroch, napríklad 

pokožke, čo jej dodáva svieži vzhľad, sťahuje 
kuje reakcie voľných radikálov, viaže 

zosilňuje tvorbu kolagénu, čo napomáha 

liftingovú masáž tváre, krku a dekoltu, sérum, 
peeling BioRePeel Cl3 + liftingová maska. 

Doplnkové ošetrenie: 
 
Relaxačná masáž rúk alebo chodidiel 
Farbenie obočia – 5€ 
Farbenie rias – 5€ 
Formovanie obočia – 3€ 
 

www.abzdravieakrasa.sk

áre je vhodná na: 

spomalenie tvorby vrások a kruhov pod 

tácia, 
potlačenie migrény a bolesti hlavy, 
odstránenie únavy a stresu, celkový relax, 
zvýšenie imunity organizmu. 

chodidiel – 10€ 

www.abzdravieakrasa.sk 
0909 198 523 


