
Seznamte se s jedinečnou přírodní kosmetikou značky 
Pevonia Botanica. Jedná se o elitní řadu wellness produk-
tů, které jsou používány prestižními salony po celém 
světě. Kosmetika Pevonia Botanica, která k nám přichází 
ze Spojených států, je složena z nejčistších přírodních 
ingrediencí. Jejich účinek je umocněn zpracováním, které 
využívá nejmodernější vědecké a technické poznatky. 
Výsledkem této spolupráce jsou unikátní produkty, které 
přináší viditelné výsledky. 

• Bez parabenů
• Bez parafínu
• Bez alkoholu
• Bez formaldehydu
• Bez syntetických barviv a vůně
• Bez lanolinu
• Bez minerálních olejů
• Neobsahuje sodium lauryl sulfate
• Není testováno na zvířatech
• Eko – balení, recyklovatelné a biologicky odbouratelné

NATURAL
INGREDIENTS



RAŠELINOVÁ KOUPEL 20 min.    760,-

RAŠELINOVÁ KOUPEL + MASÁŽ 80 min.  1250,-

PROCEDURY
PEVONIA

Aromatic Moor - rašelinová koupel
Koupel s přírodním holistickým léčivým černým bahnem s borovicovým 
esenciálním olejem bohatým na vitamíny, minerály a enzymy. Je vhodná 
pro klienty s chronickou bolestí, únavou, revmatismem/artritidou. Má 
vysoce detoxikační účinky, ulevuje svalovým bolestem a otokům. Rovněž 
má blahodárné účinky při problémech pokožky, jako je lupenka a ekzém.

Ošetření nohou 
(peeling, zábal, masáž)

40 min.    800,-

Ošetření rukou 
(peeling, zábal, masáž)

20 min.  550,-

Rašelinový zábal zad
- součást masáží

20 min.    220,-

Rašelinový zábal zad - součást masáží
Rašelina je prastarý přírodní poklad, který přes veškeré nové objevy                
a výzkumy nebyl překonán. Rašelinu jako takovou využívali už ve starém 
Řecku v proslulých řeckých lázních. Soli obsažené v minerálních prame-
nech, které rašelinu napájejí, prostupují rašelinovým substrátem               
a obohahacují ho o kyselinu humitou, křemičitou, tříslovou, jantarovou, 
mravenčí a jiné bohaté léčivé látky a minerály. Rašelina má blahodárné 
účinky při syndromech svalového přetížení, artróze, bolesti kloubů            
a svalů a dalších potíží.

Lifting obličeje 70 min.    840,-

Lifting obličeje s přídavkem 
vitamínové ampule

70 min. 1000,-

Lifting obličeje 
se základním ošetřením

70 min.  1070,-

Lifting obličeje
Liftingová masáž je metoda vyhlazování obličeje s ihned viditelným 
účinkem. Lifting obličeje je oblíbený z důvodu regeneračních a detoxikač-
ních účinků, protože se hloubkově zaměřuje na mimické svaly obličeje. 
Lifting obličeje působí přímo na příčinu vrásek a přispívá k lepšímu 
vyživování pokožky i samotných svalů. Při variantě s přídavkem 
vitamínové ampule je použit vitamínový koncentrát Pevonia, který 
poskytne pokožce okamžitou výživu a dodá pleti sametový vzhled.


