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upiększanie, regenerowanie, relaks

Lato to czas intensywnych starań o piękny wizerunek i nienaganną kondycję ciała
i ducha. W bogatej palecie zabiegów Unikatonii odnajdziesz to, co cię usatysfakcjonuje!

Wiecej niż urodowy rozkwit
Cellulit to zmora niejednej kobiety, a jego likwidowanie bywa wyjątkowo żmudne. Po zastosowanej kuracji, na jakiś czas poprawia się kondycja
skóry, lecz potem bardzo często „pomarańczowa
skórka” powraca.W jaki sposób na stałe pozbyć
się cellulitu i cieszyć się pięknym, gładkim ciałem?
Pomóc może KARBOKSYTERPIA - najskuteczniejsza broń w walce z „pomarańczową skórką”.
Zabieg polega na precyzyjnym śródskórnym
lub podskórnym podawaniu dwutlenku węgla
przy pomocy bardzo cienkiej igły. Efektem jest
gwałtowne rozszerzenie naczyń krwionośnych
i zwiększenie przepływu krwi wraz ze składniWprowadzanie w skórę głowy substancji aktywnej

kami odżywczymi, tym samym poprawa mikrokrążenia i odnowa komórek. Reakcją skóry
na iniekcję jest stan zapalny, dzięki któremu
następuje stymulacja produkcji kolagenu i elastyny. Kolejną zaletą jest mechaniczne rozbicie
złogów tłuszczowych. Zastosowanie karboksyterapii wykazuje również bardzo wysoką skuteczność przy wypadaniu włosów.Wskazania do zabiegu: biorewitalizacja skóry, cienie pod oczami,
brak elastyczności skóry twarzy, szyi i dekoltu,
blizny i rozstępy, cellulit, lokalny nadmiar tkanki tłuszczowej, łysienie, zwiotczenie skóry ciała
(brzuch, ramiona, nogi).
Jednym z atrybutów piękna są zdrowe włosy.
Wiele kobiet narzeka na ich stan: często są słabe,
matowe, mają rozdwojone końcówki. Co zrobić,
aby wzmocnić włosy i poprawić ich wygląd?
Jednym z najskuteczniejszych zabiegów jest MEZOTERAPIA IGŁOWA SKÓRY GŁOWY. Zabieg może
być stosowany zarówno w celu powstrzymania
aktywnej utraty włosów, jak i w postępowaniu
profilaktycznym. Polega na wprowadzaniu pod
skórę substancji aktywnych, omijając barierę
naskórkową, przez którą nie przenika większość kosmetyków. Już sam proces nakłuwania
wpływa korzystnie na przebudowę skóry, a odpowiednie kombinacje substancji aktywnych
pozwalają uzyskać rewelacyjne efekty w krótkim czasie. Poprzez podawanie preparatów mineralnych, witamin i leków przeciwzapalnych
można w znacznym stopniu poprawić odżywienie i regenerację struktury włosów, zatrzymać

wypadanie, a nawet spowodować ich odrost.
Wskazania do zabiegu: łysienie androgenowe,
wypadanie włosów na skutek zmian hormonalnych w okresie ciąży i laktacji, słabego krążenia,
ubogiej diety, przetłuszczania się. Zabieg mezoterapii wykonywany jest przy użyciu koktajlu medycznego REVITACARE HAIRCARE.
Czasem „wielkie wyjścia” zmuszają nas do sięgania po ekspresowe zabiegi naprawcze skóry.
Bez ryzyka podrażnienia skóry, polecamy- ZABIEG OKSYBRAZJI. To innowacyjna, bezpieczna
i skuteczna metoda złuszczania naskórka za
pomocą tlenu oraz aplikowanego pod ciśnieniem
strumienia soli fizjologicznej, polecana szczególnie osobom o cerze naczynkowej, delikatnej
i wrażliwej. Efekty widoczne już po pierwszym
zabiegu to: skóra dotleniona, rozjaśniona, gładka
i promienna. Zabieg jest całkowicie bezpieczny
dla kobiet w ciąży. Oxybrazja przygotowuje skórę
do penetracji składników aktywnych. Polecamy
jako dodatek do standardowego zabiegu z naszej
oferty SKEYNDOR oraz SESDERMA.
W ramach powstałego działu masaży z dziedziny Ajurvedy oferujemy:
Abhyanga – masaż całego ciała ciepłym olejem
- wyrównuje energię, pobudza krążenie krwi
i limfy, oczyszcza organizm z toksyn i złogów
wspomaga odnawianie się komórek, a także łagodzi bóle mięśni, stawów, kręgosłupa.
Shiro Abhyanga - masaż głowy – nie tylko
wzmacnia mięśnie i skórę głowy, ale też pobudza
naturalne siły organizmu do samouzdrawiania.
Odpowiednio dobrane olejki relaksują, wspomagają pamięć i koncentrację, a także usuwają napięcie psychiczne. Jest pomocny przy usuwaniu
bólów głowy spowodowanych nadmiernym napięciem mięśni. Masaż także odżywia i pobudza
cebulki włosowe, przeciwdziała wypadaniu i siwieniu włosów. Włosy stają się miękkie i błyszczące.
Udvartana – zabieg na ciało szczególnie doceniany przez panie, otwiera kanały krążenia, ułatwia
aktywność metaboliczną, działając jak peeling
poprawia karnację skóry. W zabiegu stosowane
są specjalne mieszanki proszków ajurwedyjskich i ziół o działaniu detoksykacyjnym. Zioła
i zboża używane do masażu zawierają w składzie m.in. kwas krzemowy (jęczmień), witaminę C (agrest indyjski „amla”), która wzmacnia
i poprawia napięcie tkanki. Udvartana stosowany jest w kuracjach odchudzających, likwidacji
zmian cellulitowych, chorobowych zmianach
skórnych, nadmiernej potliwości i przypadłościach reumatycznych. Wzmacnia układ mięśniowy, modeluje sylwetkę, nadaje skórze zdrowy i promienny wygląd.
Kati Vasti – masaż olejowy (stosuje się naturalne,
ciepłe oleje z ziołami leczniczymi) wykonujemy
na odcinku lędźwiowym lub piersiowym kręgosłupa. Wspomaga leczenie chronicznego bólu
pleców, działa przeciwbólowo, rozluźnia wszelkie napięcia, relaksuje kręgosłup.

Fizjoterapeuta Paweł Zwoliński
wykonuje masaż Abhyanga
Shiatsu – masaż wywodzący się z Japonii, polega
na ucisku odpowiednich punktów na meridianach, czyli kanałach energetycznych, którymi
krąży energia „chi” (zablokowania tej energii
manifestują się postaci różnorodnych zaburzeń
takich jak: bóle, sztywność, czy zła praca narządów wewnętrznych). Rytmiczne, skoordynowane z oddechem uciski wykonywane są kciukami, dłońmi, przedramionami, a nawet stopami,
dzięki temu niezwykłe odprężają i dają doznania
zupełnie inne niż przy klasycznych masażach.
Masaż tajski – łączy w sobie elementy akupresury, jogi i refleksoterapii. Kiedyś przeznaczony
był tylko dla członków rodziny królewskiej. Prowadzi się go po liniach energetycznych Sen, czyli
odpowiednikach chińskich meridianów. Wykonywane są rytmiczne uciski, wygięcia i skręty,
które naturalnie ustawiają stawy w prawidłowej
pozycji. Masaż dobroczynnie wpływa na układ
nerwowy, limfatyczny i krwionośny. Jest to zabieg dość intensywny, dzięki czemu idealnie
wpłynie na zharmonizowanie całego ciała. Delikatne dźwięki wschodniej muzyki w połączeniu
z zapachem orientalnych kadzidełek przeniosą
Państwa w orientalny światy masażu.
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