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Piękne, mocne, zdrowe włosy to nie tylko jeden 
z walorów piękna. Ich stan odzwierciedla także ogólną 
kondycję organizmu. Eksperci Najlepszego w Polsce 
– wg SPA Prestige Awards 2018 – Health & Anti-aging 
SPA w hotelu Manor House SPA radzą, jak wzmocnić 
włosy i poprawić ich wygląd.

Biowitalne SPA 
dla włosów

W
łosy są atrybutem kobieco-
ści, a gęste i błyszczące rów-
nież mężczyznom dodają 
pewności siebie. Podobnie 

jak skóra starzeją się, a ich suszenie, 
prostowanie czy farbowanie może ten 
proces przyspieszyć. Pielęgnacja wło-
sów i skóry głowy jest niezwykle istot-
na dla ich kondycji, ale też naszej uro-
dy i samopoczucia. Jeśli nie mamy 
czasu, by odpowiednio się o nie za-
troszczyć i zadbać o prawidłową dietę 
– a ta ma wpływ na cały organizm, tak-
że na włosy – warto od czasu do cza-
su oddać się w ręce profesjonalistów.

W kompleksie hotelowym Manor 
House SPA stworzono innowacyjne SPA 
dla włosów. Autorski program pielęgna-
cji opiera się na zdobyczach medycyny 
Wschodu, wykorzystując jednocześnie 
osiągnięcia współczesnej nauki, m.in. 
monojonową technologię, biomecha-
niczną stymulację i fale ultradźwiękowe. 
Unikalne zabiegi i rytuały SPA pomogą 
uzdrowić skórę głowy i zregenerować 
włosy „od cebulek po same końce”. 

Nowością w Biowitalnym SPA są 
rytuały SPA dla włosów firmy Philip 
Martin’s. Ta włoska marka łączy skład-

niki pochodzenia naturalnego i orga-
nicznego z nietoksycznymi substancjami 
chemicznymi. Dodatkowo włączenie 
olejku jojoba, esencji z ekologicznych 
pomarańczy z Kalabrii, włoskiego aloesu 
czy śródziemnomorskiej oliwy z oliwek 
zapewnia właściwą równowagę mię-
dzy naturą a nauką. Kosmetyki te nie 
zawierają siarczanów, pigmentów 
syntetycznych, tworzyw sztucznych, 
parabenów i alkoholu. Para wodna 
wydobywająca się urządzenia vapo-
retto zmiękcza włosy, otwiera pory 
skóry i łuskę włosa, dzięki czemu 
produkty do pielęgnacji przenikają 

głębiej w ich struktury. Rytuał 
detoksykujący polecany jest 
dla zestresowanej skóry głowy 
z nadmiernym wydzielaniem 
sebum i złuszczaniem. Rytu-
ał nawilżający dla suchych, 
pozbawionych wilgotności wło-
sów i skóry głowy oraz po zabie-
gach chemicznych sprawia, że 
włosy stają się odżywione i mięk-
kie w dotyku, odzyskują blask, 
a skóra głowy – elastyczność 
i odświeżenie.

Zabiegi z wykorzystaniem 
kosmetyków firmy Philip Martin’s 

doskonale dopełniają program SPA dla 
włosów i naturalne metody stosowa-
ne w Manor House SPA. Warto wspo-
mnieć o kilu z nich. Biomechaniczna 
stymulacja głowy urządzeniem BMS 
sprzyja wzrostowi włosów i przywra-
ca prawidłowy krwiobieg, aktywuje 
skórę głowy, pobudza proces wzrostu 
włosów i poprawia ich kondycję. Jedno-
cześnie BMS zmniejsza natężenie bólu 
głowy, działa jako terapia antystresowa, 
 stymuluje aktywność umysłową i popra-
wia samopoczucie. Sauna Life Booster 
zapewnia głęboką regenerację włosa 

poprzez system fal ultradźwiękowych, 
a zastosowanie wody z monojonowymi 
cząsteczkami srebra dodatkowo wspo-
maga kurację. Parownica z ultradźwię-
kami o działaniu nawilżającym jest 
stosowana do głębokiej naprawy włókna 

włosa. Wykorzystuje nowoczesną tech-
nologię ultradźwięków, które otwierają 
łuskę włosa, aby wtłoczyć regenerujące 
substancje do jego wnętrza. Zabieg paro-
wy z monojowym złotem skutecznie 
stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, 
przywraca naturalny kolor i elastycz-
ność, zmniejsza wypadanie i utrzymuje 
wysoki poziom nawilżenia, przywraca-
jąc objętość, blask i witalność. Niczym 
„zastrzyk” energii może działać relak-
sacyjny masaż głowy z użyciem aro-
matycznych olejków, który uwalnia od 
bólów, łagodzi objawy stresu, cudow-
nie relaksuje, zwiększa zdrowie skóry 
i nadaje blask włosom. 

Program pielęgnacji włosów to część 
menu zabiegowego Gabinetów Biood-
nowy Manor House SPA. Tu napraw-
dę można kompleksowo zatroszczyć się 
o siebie. 

www.manorhouse.pl


