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Naturalna alternatywa dla
botoksu według „Alchemii
Zdrowia” Manor House SPA
Aby zachować młody i zdrowy wygląd, pielęgnowanie jedynie skóry twarzy to stanowczo
za mało. Niezbędne jest spojrzenie na organizm jako integralną całość i kompleksowe
działanie, w tym zadbanie o kręgosłup, żuchwę i mięśnie twarzy. Naturalne, nieinwazyjne
terapie stosowane w Manor House SPA przynoszą doskonałe efekty odmładzające.

Z

biegiem lat naczynia krwionośne
(włosowate) skracają się, wręcz
wysychają, mięśnie wiotczeją, nerwy
ulegają atrofii, a szyja zmniejsza
swoją długość. W takiej sytuacji nie możemy cieszyć się ani zdrowiem, ani młodą,
piękną twarzą. Zanim jednak zajmiemy się
poprawą jej wyglądu, musimy pamiętać,
że dążąc do uzyskania szybkich i długotrwałych efektów odmładzających, powinniśmy
zacząć od rozluźnienia mięśni kręgosłupa,
osiągnięcia równowagi energetycznej i emocjonalnej oraz usunięcia blokad ruchowych.
W ramach Akademii Holistycznej
„Alchemia Zdrowia” Manor House SPA
wprowadzono unikalne zabiegi odmła-
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dzające, oparte zarówno o nowoczesne
technologie, jak i sprawdzone terapie znane
od tysięcy lat. Indywidualnie dobrane
zabiegi pozwalają uzyskać niezwykły efekt
liftingu „jak po botoksie” przy zachowaniu
naturalnej mimiki twarzy. W innowacyjnym programie odmładzającym duży nacisk
kładzie się na uporządkowanie szyjnego
odcinka kręgosłupa i przywrócenie prawidłowego osadzenia głowy, a przez to zachowanie statyki szyi i jej wydłużenie. Proponowane przez specjalistów Manor House
SPA zabiegi pomogą skutecznie odmłodzić
skórę poprzez poprawę krążenia, opuścić
przykurczone ramiona, a także podciągnąć
podbródek, skorygować owal twarzy, zli-

kwidować zbędne otłuszczenie twarzy i szyi
oraz przywrócić mięśniom ich fizjologiczny
wygląd. Odtwarzany jest kolagen i grubość
podskórnej tkanki tłuszczowej. W efekcie
ulegają zmniejszeniu lub całkowicie znikają
zmarszczki mimiczne, brwi unoszą się,
wizualnie powiększają się oczy, a usta odzyskują dawną pełność.
Zabieg polecany jako wstęp do kompleksowej rewitalizacji twarzy to oparta
na mioestetyce i biomechanicznej stymulacji urządzeniem BMS rewitalizacja mięśni
głowy i szyi. Odpowiednia stymulacja
punktów energetycznych, które odpowiadają za stan zdrowia i kondycję skóry,
zmniejsza bóle głowy i stymuluje aktywność
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umysłową, poprawia samopoczucie oraz
działa jak terapia antystresowa. Aktywacja
skóry głowy przywraca zdrowy krwiobieg
i pobudza proces wzrostu włosów. Stymulowanie urządzeniem BMS skóry głowy,
mięśni szyi i karku przywraca im pierwotną,
fizjologiczną funkcję i młodość. Dopełnieniem zabiegu są kosmetyki z monojonowym
złotem i olejkiem arganowym.
Kolejnym krokiem jest rewitalizacja
mięśni żwacza. Zabieg polecany przed
zabiegiem liftingu twarzy i wskazany przy
dysfunkcji mięśni żwacza. Mięśnie te odpowiadają za ruchy w stawie skroniowo-żuchwowym. Ich nadmierne naprężenie
prowadzi do negatywnych następstw, takich
jak: nadmierny zacisk naczyń odżywiających skórę twarzy, asymetria twarzy,
zbaczanie żuchwy. Regulowanie napięcia mięśni urządzeniem BMS w obrębie
żwaczy spowoduje mniejszy ucisk w stawie
i zmniejszenie dolegliwości.
Drenaż limfatyczny twarzy polega
na stymulacji układu limfatycznego poprzez
zastosowanie odpowiednich technik powodujących przepływ limfy. Zabieg poprawia
ukrwienie i dotlenienie komórek oraz
dostarczenie składników odżywczych
do skóry, przez co zmniejsza obrzęki oraz
eliminuje cienie i opuchliznę pod oczami.
W efekcie twarz staje się bardziej jędrna
i lepiej odżywiona.
Jedyny w swoim rodzaju zabieg łączący
doskonałe efekty terapeutyczne i kosmetyczne to refleksologia twarzy. Strefy i punkty
na twarzy połączone są z narządami i układami w całym organizmie przez tysiące
zakończeń nerwowych. Masując i uciskając
odpowiednie punkty, mamy wpływ na oddalone organy i układy poprzez rozpoczęcie
procesu samoregulacji organizmu. Efektem
zabiegu jest poprawa mikrocyrkulacji krwi
i limfy, zmniejszenie obrzęków i opuchlizn
oraz niwelowanie zmarszczek. Wyraźnie poprawiają się też koloryt, jędrność i napięcie
skóry. Zabieg wycisza, uwalnia od stresu,
przywraca równowagę energetyczną.
Prawdziwą alternatywą dla botoksu
i inwazyjnych zabiegów chirurgicznych
jest rewolucyjny, całkowicie fizjologiczny
lifting twarzy. Dla zwiększenia skuteczności pierwszy zabieg z serii powinien
być poprzedzony drenażem limfatycznym
twarzy, który odprowadzi złogi do węzłów
limfatycznych i przygotuje twarz do pracy
urządzeniem BMS. Rewelacyjne efekty odmładzające są możliwe dzięki mioestetyce
(zabiegi mięśniowo-powięziowe) i biomechanicznej stymulacji urządzeniem BMS

Zabiegi na bazie
dobroczynnych dla
organizmu pierwiastków
skutecznie przywracają
młody i zdrowy wygląd
skóry. Drogocenne
złoto to „początek życia
i wieczna młodość”. Nie
do przecenienia jest
także działanie srebra czy
kojącego krzemu
z jednoczesnym wprowadzaniem przez
skórę monojowego złota. Terapia bazuje
na cudzie naszego organizmu: jego zdolności do regeneracji i samoodtwarzania pod
wpływem odpowiednich bodźców. Kilka
takich zabiegów prowadzi do doskonałego
odżywienia skóry i tkanki podskórnej oraz
do stopniowego wzrostu objętości i napięcia
zwiotczałych mięśni mimicznych twarzy.
Dzięki temu skóra odzyskuje jędrność i elastyczność, a rysy twarzy stają się bardziej

wyraziste, przez co twarz wygląda na młodszą o kilkanaście lat.
Niezwykłe efekty przynosi także masaż
twarzy bańką próżniową. Zabieg ujędrnia
i napina skórę twarzy. Doskonale odbudowuje sieci naczyń włosowatych (kapilary),
dzięki temu poprawia ukrwienie, dotlenia,
odżywia i oczyszcza z toksyn komórki
skóry. Z wiekiem stan naczyń włosowatych
pogarsza się. Przerwanie kapilar poprzez
masaż bańką próżniową, zmusza organizm
do odbudowy i przywraca prawidłowe
ukrwienie komórek. Mechanizm ten sprawia, że wzmacnia się krwiobieg naczyniowy, a skóra staje się gładka i elastyczna.
Zabiegi na twarz z monojowym złotem,
srebrem i krzemem rekomendowane przez
Manor House SPA są bezpieczne i mają
szerokie spektrum działania. Kosmetyki
Invex Remedies zawierają monojonowe
złoto i srebro o średnicy jonu mniejszej niż
0,2 nanometra, dzięki czemu z łatwością
przenikają błonę komórkową i łączą się
z ludzkim DNA, rozpoczynając regenerację skóry. Następuje stymulacja produkcji
kolagenu, dzięki czemu skutecznie likwidowane są drobne zmarszczki, a skóra staje
się jędrna i elastyczna. Innowacyjne zabiegi
z linii Golden Touch, Silver Touch oraz
Organic Silica są doskonałą alternatywą
do inwazyjnych metod, np. wstrzykiwania
kwasu hialuronowego czy botoksu.
Kompleksową rewitalizację twarzy
warto zakończyć tzw. eliksirem młodości
– zabiegami z wykorzystaniem bioelektrod
livewave®. Maski na twarz do wielokrotnego użycia w domu przygotowane w oparciu
o stymulowanie dwóch substancji: glutation – nazywany „peptydowym enzymem
młodości” i karnozynę – znaną jako „eliksir
młodości”. Glutation i karnozyna są produkowane przez ludzki organizm, jednak
z wiekiem w coraz mniejszych ilościach.
Bioelektrody Livewave pobudzają organizm
do produkcji tych substancji, zaś powstała
z ich użyciem maska ma silne działanie odmładzające i przeciwzapalne. Rozjaśnia też
koloryt skóry, wybiela plamy pigmentacyjne
oraz widocznie poprawia stan starzejącej się
skóry. Każda maska jest przygotowywana
specjalnie dla danej osoby w oparciu o jej
indywidualne punkty akupunkturowe. Można ją wykorzystywać nawet 60 razy podczas
wykonywanych samodzielnie 20-minutowych sesji. Kuracja ta wymaga wypijania
2 litrów wody dziennie i przyjmowania
Wit. C. Maska utrwala efekty wcześniejszych zabiegów na długie miesiące.
Więcej informacji: manorhouse.pl
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