Szépség

ségterapeuta nem okoz fájdalmat, nem
alkalmaz drasztikus módszereket, sokkal
inkább olyan kozmetikumokat, amelyek
egytől-egyig a természet ajándékai. A
100%-os tisztaságú növényi hatóanyagok
teljesen kompatibilisek az emberi bőrrel, így mindenféle gépi kezelés nélkül
bejutnak a bőr alsó rétegeibe. A kezelés
teljes nyugalmi állapotban zajlik, amelynek következtében a test és lélek sokkal
inkább befogadóvá válik annak jótékony
hatásaira. Ebben az ellazult állapotban a
vendég saját maga nyitja meg a csatornáit,
így a kezelésben alkalmazott hatóanyagok
mélyebbre jutnak, miközben endorfin és
oxitocin szabadul fel a szervezetben, melyek a legjobb bőrregenerálók. Ezen állapot elérését számos olyan a lélekre ható
tényező segíti, mint a csend, a nyugalom,
a lágy fények, vagy éppen a halk zene.
Ennek együttese révén a tes-tében lévő
vízmolekulák belső táncot járnak, mi pedig egy semmi máshoz nem hasonlítható
relaxációs állapotba kerülünk.

Képzeljen el egy világot, ahol a békesség és nyugalom az úr, ahol a
legfinomabb illóolajok és relaxációs
zenék társaságában szépülhet, miközben nem csupán bőre vitalizálódik, de lelke is harmóniába kerül,
ahol olyan kényeztető élményben és
speciális bánásmódban lesz része,
amelytől teljesen ellazul, megszépül
és ÚJJÁSZÜLETIK. Béli Mónika, szépségterapeuta segítségével
betekintést nyertem a szépségápolás
új dimenziójába, az élmény pedig
olyan meghatározó volt, hogy talán
még sohasem láttam neki ilyen kisimult bőrrel és lélekkel lejegyezni a
tapasztalataimat.

Illatorgia
Az illatokat terápiás tulajdonságú illóolajokkal hozza létre a szépségterapeuta,
melyek az orrunkon keresztül a limbikus
rendszerig eljutva, pozitív érzelmeket
váltanak ki. Az intelligens növényekből
kinyert párlatok nem csupán megnyugtatják testünket, hanem egyensúlyba hozzák, normalizálják annak működését, és
ugyanígy hatnak az érzelmeinkre is.

SZÉPSÉGTERÁPIA

A

kozmetikai ipar a technológia csúcsára
emelkedett, az elmúlt években csakúgy ontotta magából az ultramodern eljárásokat,
amelyekkel egyszer és mindenkorra megnyílt az út az elveszett
fiatalság visszanyerésére. Az ígéret pedig valóban minden nő
vágyát kielégítő: feszes, ragyogó, hibátlan bőr. De gondolkoztak
már azon mit viselünk arcunkon? Ugye nem csupán biológiai folyamat az egész? Arcunkra íródik életünk története, a fájdalmaink, örömeink, félelmeink, gyászunk. És talán az az örökérvényű
mondás sem véletlen, miszerint: „A szépség belülről fakad”. A
rohamos léptekben fejlődő kozmetikai ipar a sejtműködésen túl
ezt is felismerte, és egy testet-lelket-szellemet komplexen ápoló
programot dolgozott ki. Nem más ez, mint a szépségterápia.
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Béli Mónika, szépségterapeuta illatos szentélyébe lépve megtaláltuk a választ arra, mi a különbség a hagyományos kozmetológia és a szépségterápia között.
A szépségterápia, melynek alkalmával a vendégek holisztikus
szemléletű kezelésen vesznek részt, ahol nem csak a kozmetikus
által kezelt bőr kerül előtérbe, hanem a test, a lélek és a szellem
elválaszthatatlan egysége.
Nem a high tech az elsô, hanem én
Itt nem a legmodernebb technológiás kozmetikai berendezések játsszák a főszerepet, hanem a vendég maga. Nem a gépek
által kibocsátott hullámok és herzek, illetve a virtuálisan megnyíló csatornák a fontosak, hanem a vendég rezgése. A szép-
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- ahol a lélek is kisimul…

Az érintés mûvészete
„Maga az érintés – amit sajnos oly ritkán élnek meg az emberek – fantasztikus
módon tudja befolyásolni a közérzetet,
érzelmi blokkokat szakíthat fel. Ezért
is valljuk mi szépségterapeuták, hogy a
masszázs sokkal többet jelent a szövetek
puszta átgyúrásánál. A masszázs nem
más, mint az érintés művészete. Maga a

szó az arab „masah” kifejezésből származik, amelynek jelentése gyengéd simogatás. A bőr felszíni érintése mély pozitív érzelmeket vált ki. A kezelések alatt
szinte csak simító mozdulatokat végzünk,
hisz nem a szövetek mély megdolgozása a
cél, sokkal inkább a bőrre felkent értékes
hatóanyagok felszívódásának elősegítése
és a lélek megnyugtatása. A drágakövekkel való masszázs pedig oly különleges
élményt nyújt, hogy szinte meditatív állapotot tudunk elérni vendégeinknél.”
– meséli szépségterapeuta szakértőnk,
Béli Mónika, aki azt is elmondhatatlanul
fontosnak tartja, hogy a kezelések alatt a
vendéget csend vegye körül. „Teljes nyugalmat és kikapcsolódást nyújtunk. Nincs
beeső vendég, nincs zavaró beszélgetés.
Ez napjainkban, amikor már mindenhol
zaj vesz, körül bennünket, rendkívül nagy
jelentőséggel bír.”
„Speciális rendszer szerint dolgozunk, melynek központjában a bőr jelenlegi állapota és a
lélek harmonizálása áll. A kezelésünk nem más,
mint egy utazás a lélek világába.” – Béli Mónika, szépségterapeuta.

