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Okres jesienno - zimowy, z uwagi na trudne warunki pogodowe i
przegrzane pomieszczenia, niekorzystnie wpływa na cerę. Mroźna i długa
zima sprawia, iż skóra staje się zmęczona, poszarzała, przesuszona i
wrażliwa. Dlatego przedwiośnie to czas, w którym szczególnie należy o
nią zadbać. Eksperci LA BRU DAY SPA polecają zabiegi, które sprawią, że
wiosnę przywitasz piękniejsza i szczęśliwsza.

Wiosną nie tylko zaczynamy myśleć o zgubieniu nagromadzonych przez zimę
zbędnych kilogramów, ale także uważniej przyglądamy się naszej twarzy. Kosmetolodzy polecają wtedy zabiegi, które
rozświetlą skórę, poprawią jej koloryt i elastyczność, zregenerują, odżywią, a także wygładzą zmarszczki.

Jednym z najnowszych zabiegów, które warto wypróbować tuż przed wiosną jest masaż endodermalny twarzy
ICOONE. Zabieg można stosować też na szyję i dekolt. Masaż endodermalny dotychczas znany był jako skuteczna
kuracja odchudzająca, rzeźbiąca ciało i antycellulitowa. ICOONE wyposażony jest w specjalne głowice do twarzy,
które delikatnie masują, drenują, wygładzają zmarszczki, usprawniają przepływ limfy, stymulują mikrokrążenie oraz
produkcję kolagenu i elastyny. Zabieg ICOONE usuwa też obrzęki twarzy i okolic oczu, wzmacnia strukturę skóry oraz
relaksuje. To idealny zabieg do każdej cery, który widocznie odmładza, wyrównuje koloryt, dotlenia i ujędrnia nawet
bardzo zwiotczałą skórę. Zabiegiem tym możemy zmniejszyć zmarszczki, poprawić owal twarzy, zredukować worki
pod oczami, czy pozbyć się podwójnego podbródka. Co najważniejsze jest on bezbolesny, a wręcz przyjemny. Efekt
widać już po pierwszym zabiegu, jednak najskuteczniejsza jest kuracja w serii. Eksperci polecają cykl kilku zabiegów
co 2-3 dni. Potem wystarczy raz w miesiącu wykonywać jeden zabieg profilaktycznie, który świetnie podtrzymuje
efekty.

Kuracją idealną na wiosnę jest także zabieg ENZYMACID Ericson Laboratoire, który daje efekt „nowej skóry”. To
zabieg trzyetapowy, głęboko złuszczający, który doskonale likwiduje wszelkie niedoskonałości. Tu skórę najpierw
poddajemy mikrodermabrazji mechanicznej z użyciem kryształków aluminium, a następnie stosujemy pilling
chemiczny na bazie ośmiu wysokostężonych kwasów owocowych, końcowa faza to piling enzymatyczny. Zabieg
pobudza procesy odnowy komórkowej, intensywnie nawilża, a także wygładza zmarszczki, likwiduje plamy
pigmentacyjne, płytkie blizny oraz wyrównuje koloryt skóry. Efektem jest świeża, młodsza i promienna cera.

Po zimie skóra potrzebuje także intensywnego nawilżenia. Temu służy kolejny zabieg proponowany przez ekspertów
LA BRU DAY SPA. Zabieg nawilżający firmy DIEGO DALLA PALMA, to intensywna kuracja o działaniu hydro-
odżywczym. Stymuluje ona naturalne mechanizmy nawilżania skóry, wzmacnia i chroni płaszcz lipidowy, poprawia
elastyczność, działa również odmładzająco. Zabieg oparty jest na działaniu trzech form kwasu hialuronowego.
Innowacyjna formuła linii bazuje na kompleksie Hydra Gen, który odpowiedzialny jest za produkcję filmu
hydrolipidowego. Drugim niezbędnym składnikiem jest kompleks Hydra Flux, który stymuluje produkcję akwaporyn-3.
Efektem takiego miksu aktywnych składników jest doskonale nawilżona i odżywiona skóra z widocznie wygładzonymi
zmarszczkami.

Kolejnym sposobem na walkę z zimowymi przypadłościami cery jest kuracja rewitalizująca z linii nieinwazyjnej
medycyny estetycznej Meso-Vit, która polecana jest jako alternatywa dla  mezoterapii. W zabiegu wykorzystujemy 2
urządzenia, które poprawiają wnikanie składników aktywnych w głąb skóry. Micro-Pick z rotacyjnymi mikroigłami
stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Natomiast Skinjector poprawia wnikanie serum, fluidu oraz kremu, dzięki
plastikowym igłom, które – wibrując – stymulują mikrokrążenie. Recepturę kosmetyków z linii Meso-Vit oparto na
składniku Phycosaccharide pozyskiwanym z alg, który jest bogaty m.in. w kwas mannuronowy. Ma on działanie
przeciwzapalne, łagodzące oraz odbudowujące. Preparaty zawierają również starannie wyselekcjonowane witaminy: A
(reguluje proces keratynizacji oraz działa naprawczo), C (stymuluje syntezę kolagenu i ma działanie rozjaśniające) i E
(działa antyrodnikowo i przeciwstarzeniowo) oraz wyciąg z melisy o działaniu przeciwzapalnym, a także oleje roślinne
bogate w podstawowe kwasy tłuszczowe, które odżywiają i regenerują skórę.
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Oczywiście mówiąc o pozimowych kuracjach upiększających nie sposób nie wspomnieć o zabiegach
wyszczuplających, ujędrniających i poprawiających wygląd naszej sylwetki. Pierwsze promienie wiosennego słońca
zachęcają do odkrywania coraz większych partii naszego ciała. Dla tych, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy, LA
BRU DAY SPA poleca kilka zabiegów wspomagających odchudzanie m.in. ICOONE, czy zabiegi wyszczuplające lub
ujędrniające DIEGO DALLA PALMA.

Wszystkie zabiegi oprócz walorów upiększających, mają także znaczący wpływ na nasze samopoczucie. Wiosenne
przesilenie na pewno będzie mniej dokuczliwe, jeśli będziemy się czuły piękniejsze, szczuplejsze i młodsze. Zatem
wiosenne porządki z własnym ciałem najwyższy czas już zacząć.

Ceny zabiegów:

1. ICOONE zabieg na twarz – 240 zł (czas trwania 45 min.) – seria 10 zabiegów 2000 zł
2. Enzymacid – 270 zł (czas 75 min.)
3. Diego Dalla Palma, zabieg nawilżający – 220 zł (czas 80 min.)
4. Meso -Vit – 320 zł (czas 75 min.)
5. ICOONE zabieg na ciało –250 zł (czas 40 min.) – seria 10 zabiegów 2100 zł + 1 zabieg GRATIS
6. Diego Dalla Palma, zabieg wyszczuplający lub ujędrniający – od 190 zł (czas od 50 min.)

LA BRU DAY SPA: www.labrudayspa.pl 
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