DEPILACJA
Depilacja woskiem polega na nakładaniu na skórę ciepłego wosku. Warunkiem skuteczności tej
metody jest odpowiednia długość włosów – powinny mieć minimum 0,5 cm długości. Ten rodzaj
depilacji pozwala na wyrwanie włosa wraz z cebulką, po zabiegu włosy odrastają wolniej i są słabsze.
W przypadku skóry wrażliwej, z problemami naczyniowymi polecamy wosk lawendowy, który nie
Podrażnia skóry. Efekt utrzymuje się przez około 3-6 tyg.

MASAŻ
MASAŻ KLASYCZNY TWARZY, SZYI I DEKOLTU:

Masaż klasyczny to najpopularniejszy masaż, który w zależności od formy - intensywności może być
leczniczy, relaksacyjny, pobudzający itp. Wykonuje się go w celu wygładzenia, ujędrnienia,
uelastycznienia tkanki skórnej i podskórnej (często z zastosowaniem preparatów wspomagających
mechaniczne działanie masażu). Efekt ten uzyskuje się poprzez usprawnienie krążenia
powierzchownego, tym samym lepsze odżywienie skóry oraz wzmożenie jej napięcia. Poprzez
przyspieszenie złuszczania zrogowaciałych - martwych warstw naskórka, udrożnienie przewodów
gruczołów skóry i usprawnienie ich funkcji. Masaż jest również skuteczny w redukcji cellulitu. Masaż
kosmetyczny twarzy powinien trwać ok. 20 - 30 minut.
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MASAZ KRÓLEWSKI LIFT YONELLE MEDESTHETIC:

Autorski masaż KRÓLEWSKI LIFT YONELLE to unikalna kompozycja intensywnie liftingujących
chwytów masażu twarzy, szyi i dekoltu. Łączy tradycyjne techniki Dalekiego Wschodu, w tym
refleksologii, z elementami współczesnymi. Został perfekcyjnie opracowany przez wybitnych,
doświadczonych specjalistów YONELLE – entuzjastów korzystania zarówno z dobrodziejstw
naturalnych, ponadczasowych metod dbania o urodę i piękno, jak i technik nowoczesnych. Ruchy
masażu są bardzo precyzyjne, połączone w liftingujące, stymulujące i relaksujące sekwencje, ułożone
w kompletną całość. Już od pierwszych chwil wprowadzają w stan błogiego odprężenia, dając
jednocześnie poczucie intensywnego pobudzenia mięśni twarzy. W trakcie masażu stopniowo, lecz
systematycznie mijają, napięcia powstałe nie tylko w obszarze głowy, ale i w całym ciele. Odczuwa się
przypływ sił witalnych i poprawę samopoczucia.
KRÓLEWSKI LIFT YONELLE daje spektakularne uczucie ujędrnienia skóry i zwiększenia jej zwartości.
Poprawia owal twarzy, spłyca zmarszczki i bruzdy. Po masażu twarz wygląda niezwykle świeżo
i promiennie, zyskuje piękny, zdrowy koloryt. Oczy tryskają energią i czystym blaskiem. Skóra jest
doskonale napięta, jasna i wypoczęta, również ta wrażliwa, delikatna i unaczyniona. Określone
sekwencje ruchów masażu wykonywane na mięśniach powierzchniowych i głębokich mogą być
dobierane indywidualnie, co decyduje o charakterze całego zabiegu i jego efektach. Masaż może być
wykonywany w dwóch wersjach: liftingująco-stymulującej oraz liftingująco-relaksującej.
Masaż KRÓLEWSKI LIFT jest wizytówką YONELLE i stanowi integralną część zabiegów, gwarantującą
ich ponadprzeciętną skuteczność. Zastosowany z odpowiednio dobranymi aktywnymi preparatami
szybko poprawia wygląd twarzy i stan skóry. Dlatego jest szczególnie polecany jako doskonały zabieg
„przed wyjściem”.

MASAŻ SZKLANYMI KULAMI:
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Masaż szklanymi kulami, przyspieszający rozprowadzenie płynów w organizmie i wydalanie toksyn
poprzez pobudzenie układu limfatycznego. Szklane kule mają niezwykle gładką powierzchnię, co
zapewnia delikatny i przyjemny masaż na poziomie płytko położonych naczyń chłonnych. Płyn,
którym są wypełnione, spełnia rolę chłodzącą, wspomagając drenaż. Kule ułatwiają wykonanie
delikatnych technik przepychających, tłoczących, wyciskających i pompujących. Świetnie sprawdzają
się także przy zabiegach na twarz i dekolt poprawiając jędrność skóry i niwelując obrzęki w obrębie
twarzy, szyi i dekoltu. Zimno z kolei wpływa na organizm stymulująco, zachęca do aktywności,
pobudza naturalną ochronę immunologiczną oraz likwiduje obrzęki i łagodzi podrażnioną słońcem
skórę.
Taki masaż można również wykorzystać na ciało skutecznie wspomaga walkę z cellulitem,
odchudzanie, usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Likwiduje obrzęki, usprawnia
transport wody i soli mineralnych do komórek oraz pobudza procesy immunologiczne.
Układ limfatyczny podobny jest do układu żylnego, ale brakuje mu pompy napędzającej jaką jest
serce. Chłonka płynie tylko dzięki różnicy ciśnień w organizmie i pracy mięśni, dlatego tak łatwo
dochodzi do jej zastoju. Przepływ chłonki od stóp do głowy trwa ok. 48 godzin.
Powodem powstawania obrzęków może być wysoka temperatura, brak ruchu, bogata w sól dieta,
zbyt mała ilość wypijanej wody. Podobne efekty wywołują zachwiania hormonalne w czasie cyklu
miesiączkowego, nadmiar wypitego alkoholu, długa podróż samochodem bądź samolotem. Skutkiem
zaburzeń w pracy układu limfatycznego są nie tylko obrzęki, ale również rozstępy, cellulit, trądzik
różowaty, przedwczesne starzenie się skóry i schorzenia narządów wewnętrznych.
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