Naturalnie
zatrzymaj czas!

J

eśli szukasz skutecznego sposobu na piękny i młody wygląd,
zwróć uwagę na innowacyjny program Akademii Holistycznej Manor
House SPA „Alchemia Zdrowia”. Całkowicie naturalne terapie
przynoszą efekt liftingu, zupełnie jak „po botoksie”, przy zachowaniu
naturalnej mimiki twarzy.
Z biegiem lat nasza skóra traci jędrność i świeżość, a oznaki starzenia stają się
coraz bardziej widoczne. Naczynia krwionośne skracają się, mięśnie wiotczeją,
nerwy ulegają atroﬁi, a szyja zmniejsza swoją długość. Chcąc uzyskać szybkie
i długotrwałe efekty odmładzające, pielęgnacja samej skóry to stanowczo za
mało. Trzeba spojrzeć na organizm jako integralną całość i zadbać o kręgosłup,
żuchwę i mięśnie twarzy.
Zabieg polecany jako wstęp do kompleksowej rewitalizacji twarzy to oparta
na mioestetyce i biomechanicznej stymulacji rewitalizacja mięśni głowy i szyi.
Stymulowanie urządzeniem BMS skóry głowy, mięśni szyi i karku przywraca im
pierwotną, ﬁzjologiczną funkcję i młodość. W celu uniknięcia nadmiernego
zacisku naczyń odżywiających skórę twarzy, asymetrii twarzy czy zbaczania
żuchwy rekomenduje się rewitalizację mięśni żwacza.
Drenaż limfatyczny twarzy polega na stymulacji układu limfatycznego, poprawia
ukrwienie i dotlenienie komórek oraz dostarczenie składników odżywczych do
skóry, przez co zmniejsza obrzęki oraz eliminuje cienie i opuchliznę pod oczami.
Łącząca efekty terapeutyczne i kosmetyczne reﬂeksologiia twarzy poprawia
mikrocyrkulację krwi i limfy, zmniejsza obrzęki i opuchlizny, niweluje zmarszczki
oraz wyraźnie poprawia koloryt, jędrność i napięcie skóry.
Prawdziwą alternatywą inwazyjnych zabiegów chirurgicznych jest całkowicie
ﬁzjologiczny lifting twarzy. Rewelacyjne efekty odmładzające są możliwe dzięki
zabiegom mięśniowo-powięziowym i biomechanicznej stymulacji urządzeniem
BMS z jednoczesnym wprowadzaniem przez skórę monojowego złota. Skóra
i tkanka podskórna są odżywione, stopniowo wzrasta objętość i napięcie
zwiotczałych mięśni mimicznych twarzy, dzięki temu skóra odzyskuje jędrność
i elastyczność, rysy twarzy stają się bardziej wyraziste, przez co twarz wygląda
na młodszą o kilkanaście lat.
Warto wymienić także masaż twarzy bańką próżniową, który odbudowując sieci
naczyń włosowatych (kapilary) poprawia ukrwienie, dotlenia, odżywia i oczyszcza
z toksyn komórki skóry oraz zabiegi na twarz z monojowym złotem, srebrem
i krzemem. Kompleksową rewitalizację twarzy dobrze zakończyć tzw. eliksirem
młodości – zabiegami z wykorzystaniem bioelektrod livewave®.
Wszystkie proponowane przez kompleks hotelowy Manor House SPA metody
są zdrowe i bezpieczne! Efekty oceń sama…
Więcej informacji: www.manorhouse.pl
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