
 
 

    Zabiegi dla ciała SPA KIANTY EXPERIENCE 

 
 

    VITE-VITALITY TREATMENT 

                                                 ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO –MODELUJĄCY 

 
To ekskluzywny zabieg zawierający  kombinację wielu składników (cytryna, mandarynka, winogron, glaucyna, kofeina, algisum, wodorosty), dzięki którym nasza skóra odzyskuje 

świeżość, elastyczność, odpowiednie nawilżenie. To nowoczesna metoda skutecznej poprawy wyglądu skóry. Zastosowanie dwóch faz zabiegowych oraz delikatne ruchy masażu 

pozostawiają pacjenta w stanie optymalnego relaksu. Polecany szczególnie osobom po ciąży, odchudzaniu, wtedy, kiedy skóra traci sprężystość. 

 
 
PRODUKTY PROFESJONALNE PRZEZNACZONE DO ZABIEGU: 

 
1. Essenza Di Vigna Relaxing 50ml (Olejek esencjonalny relaksujący) lub zamiennie 

Essenza Di Vigna Draining 50ml (Olejek esencjonalny drenujący 

2. Il Sale El Uva 350g (Piling morski do ciała) 
3. Serum Di Vino 20 x 10ml (Serum antycelulitowo-modelujące) 

4. Cocktail di Alghe E Uva 500ml (Koktajl wyszczuplający) 
5. Miracolo Di Vino 2kg (Maska alginatowa ujędrniająco-modelująca) 
6. Uva Slim Cream 1000ml (Krem wyszczuplający z polifenolami, stosowany także do masażu całego ciała) 

 
PROCEDURY ZABIEGU: 

 
FAZA RELAKSU: 
 

1. Przygotowując miejsce zabiegowe pamiętajmy o położeniu folii. Zabieg rozpoczynamy od nakropienia dwóch, średniej wielkości ręczników olejkiem Essenza Di Vigna 
Relaxing lub Essenza Di Vigna Draining. Następnie umieszczamy je w podgrzewaczu. 

2. Kiedy ręczniki są już dość gorące umieszczamy jeden pod karkiem pacjenta. Ciepło generowane z niego oraz subtelny zapach olejku pomogą w kompletnym 
zrelaksowaniu się. Trzymając za końce ręcznika, okrywamy nim twarz pacjenta. Dłonie umieszczamy na ręczniku i wykonujemy kilka ucisków na całej twarzy. Ruch ten 

dostarczy wyjątkowo zmysłowej przyjemności i odblokuje  napięcie mięśni. 
3. Po wykonaniu wstępnej fazy rozluźnienia odkrywamy twarz pacjenta, trzymając ręcznik za dwa końce. Pociągamy powoli i ostrożnie ku górze – wpłyniemy na 

rozluźnienie karku i pozwolimy odpocząć mięśniom szyi. Powtarzamy  2 – 3 razy. Następnie wykonujemy te same ruchy pociągając końcami ręcznika  do siebie. 

Powtarzamy 2 – 3 razy. Używając ręcznika zmieniamy delikatnie ułożenie głowy pacjenta.  Obracamy nią raz w prawo, a raz w lewo – powtarzamy ruch. 
4. Rozpoczynamy masaż kończyn dolnych. Umieszczamy ciepły ręcznik pod kostkami pacjenta. Dzięki temu wpłyniemy na rozluźnienie miejsca zabiegowego. Owijamy stopy 

ręcznikiem i przechodzimy do głębokich, powolnych ucisków za pomocą obu dłoni. 
5. Odkrywamy stopy, chwytamy ręcznik za końce, lekko unosimy nogi, opuszczamy, odczekujemy kilka sekund, aby kończyny odpoczęły. Powtarzamy ruch kilkakrotnie. 

Następnie opracowujemy każdą kończynę indywidualnie. Umieszczamy ręcznik pod kostką prawej nogi, unosimy delikatnie i wykonujemy kilka ruchów obrotowych. 

Powtarzamy ruchy na drugiej kończynie. W celu rozluźnienia mięśni, umieszczamy ręcznik pod podeszwą prawej stopy. Trzymając za końce, delikatnie pociągamy ręcznik 
do siebie. Powtarzamy ruchy na drugiej kończynie. 

 
FAZA ZŁUSZCZANIA I REGENERACJI: 
 

6. Zabieg zaczynamy w pozycji na brzuchu. Mieszamy  peeling Il Sale El Uva z „Olio di Vinaccioli” z linii Kianty SPA. Za pomocą mikstury wykonujemy delikatny masaż 
ciała, kierując się od kostek ku pachwinom. Preparat zmywamy za pomocą nawilżonego ciepłą wodą ręcznika.  

7. Następny krok zabiegu to nałożenie koncentratu Serum Di Vino. Preparat możemy nałożyć na całe ciało lub tylko na miejsca objęte problemem. Aplikujemy go 
wykonując początkowo ruchy głaskania i rozcierania, kończąc na wklepaniu produktu. 

8. Kontynuujemy zabieg nakładając Cocktail di Alge E Uva. Wykonujemy masaż anty-cellulitowy. 
9. Przygotowujemy maskę Miracolo Di Vino – mieszamy 3 – 4 miarki proszku  z odpowiednią ilością wody (1,5 – 2 miarki). Mieszamy energicznie, aby uzyskać jednolitą 

teksturę. Nakładamy na miejsca, na których zaaplikowaliśmy koktajl i serum. Odczekujemy  2 minuty, aż maska zastygnie. Następnie prosimy klientkę, aby położyła się 

na plecach. Teraz zajmujemy się przednią częścią ciała powtarzając kolejne  kroki zabiegu tj. peeling, nałożenie serum, koktajlu, wykonanie masażu, oraz nałożenie 
maski. Po wykonaniu wszystkich czynności okrywamy pacjenta folią. Dzięki temu zwiększymy intensywność penetracji aktywnych składników. Przykrywamy kocem. 

10. Po upływie 15 minut ściągamy maskę w jednym kawałku, kolejno z  miejsc jej zaaplikowania. 

11. Ostatni krok zabiegu to energiczne  nałożenie kremu UvaSlim, który doskonale nawilży skórę oraz  pozostawi uczucie komfortu. 

 

 
  

                                                                              VITIS TREATMENT 

         CELLULIT, ZATRZYMYWANIE WODY 

 
Vitis Treatment to zabieg przeznaczony dla osób pragnących pozbyć się cellulitu, szczególnie cellulitu „wodnego”. Wskazany jest przy problemach związanych z nadmiernym 

zatrzymywaniem wody w organizmie, występowaniu obrzęków. Dzięki dużej zawartości alg (Listownica Palczasta) oraz ekstraktu z pestek winogron rewelacyjnie wpływa na 

poprawę mikrocyrkulacji, ułatwia retencję wody z organizmu, silnie odtoksycznia skórę i znacznie likwiduje problem lipodystrofii. Skóra staje się jędrna i wygładzona. 

 
PRODUKTY PROFESJONALNE PRZEZNACZONE DO ZABIEGU: 

 
1. Il Sale El’Uva 350g (Piling morski do ciała) 
2. Olio di Vinaccioli Uva 500ml (Olejek do masażu ciała) 

3. Cocktail Di Alghe E Uva 500ml (Koktajl wyszczuplający) 
4. UvaSlim Cream 1000ml (Krem do masażu ciała z polifenolami) 

5. Vigna Del Mar 2000ml (Żel drenujący do ciała) 
6. Essenza di Vigna Relaxing 50ml Olejek esencjonalny relaksujący) lub zamiennie 

Essenza di Vigna Draining 50 ml (Olejek esencjonalny drenujący) 

 
PROCEDURY ZABIEGU: 

 
Przy przygotowywaniu miejsca zabiegowego należy pamiętać o położeniu folii na łóżko, ponieważ wszystkie zabiegi na ciało wymagają zawijania w celu utrzymywania ciepła. 
Zabieg rozpoczynamy masując stopy. Prostymi ruchami wykonujemy masaż, który trwa nie dłużej niż 10 minut. Pomoże to pacjentowi zrelaksować się i pobudzi zmysły. Na 

stopach znajduje się wiele zakończeń nerwowych, łączących wewnętrzne organy. Za pomocą tego krótkiego masażu, odblokujemy punkty ujścia kanałów limfatycznych. 
1. Kurację rozpoczynamy peelingiem całego ciała. Wymieszaj 0,5 - 1,5 miarki peelingu II Sale El’Uva  z 15 – 20 ml Olio di Vinaccioli. Peeling należy zmyć pod 

prysznicem lub za pomocą zwilżonego ręcznika czy też rękawicy. 
2. Kiedy skóra jest już prawidłowo oczyszczona i sucha, nałóż na ciało 15 - 20 ml Cocktail Di Alghe E Uva  i wykonaj masaż. Ten wysoko rewitalizujący preparat 

przygotuje skórę do wprowadzania aktywnych substancji. 15 – 20 ml preparatu powinno wystarczyć na całe ciało. 

3. Kiedy masaż jest już skończony, na ciało nałóż cienką warstwę Vigna del Mar (2 – 3 miarki) w połączeniu z 2,5ml (tj. 20 – 30 kropli) olejku eterycznego Essenza di 
Vigna. Owiń ciało pacjenta folią i przykryj kocem lub umieść go w kocu elektrycznym. Pozostaw pacjenta na 20 minut.  

4. Następnie zmyj żel za pomocą nawilżonego ręcznika lub rękawicy. Nie ma potrzeby korzystania z prysznica. 
5. Zabieg kończymy wykonując delikatny masaż, używając kremu UvaSlim. Krem bogaty jest w polifenole, posiada właściwości odtoksyczniające i anty-cellulitowe, dzięki 

obecności celutratu – pochodnej jodyny.  
 
 

 
 



 

 
 

TOSCANA PACK TREATMENT 

       CIĘŻKI I ZAAWANSOWANY CELLULIT  

 

Wyjątkowy zabieg przeznaczony dla osób zmagających się z ciężkim, zaawansowanym cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej.  

To odtruwająca terapia oparta na kataplazmie z błota morskiego. Świetna jako detoks, pozwala na przyśpieszenie eliminacji zbędnych produktów przemiany materii, 

poprawia mikrocyrkulację oraz zmniejsza uczucie ciężkości nóg. 

 

 

PRODUKTY PROFESJONALNE PRZEZNACZONE DO ZABIEGU: 
 

1. Il Sale El’Uva 350g (Piling morski do ciała) 
2. Olio di Vinaccioli Uva 500ml (Olejek do masażu ciała) 
3. Cocktail Di Alghe E Uva 500ml (Koktajl wyszczuplający) 

4. Essenza di Vigna Relaxing 50ml (Olejek esencjonalny relaksujący) lub zmiennie 
Essenza di Vigna Draining 50ml (Olejek esencjonalny drenujący) 

5. Cataplasma Di Bacco 4kg / 1kg (Maska wyszczuplająca) 
6. UvaSlim Cream 1000ml (Krem do masażu ciała z polifenolami) 

7. Bagno Di Latte All Uva 250ml (Nawilżający balsam do ciała) 
 

PROCEDURY ZABIEGU: 

 
Przed rozpoczęciem zabiegu należy wykonać krótki masaż. Masaż ten powinien być wykonany za pomocą stawu łokciowego. Rozpocznij od stóp i kontynuuj nacisk do dołka 

kolanowego. Następnie przez uda, ramiona, łopatki, kończąc na karku wykonaj ciągły ruch uciskowy.  
 

1. Rozpocznij zabieg peelingiem. Przygotuj 0,5 – 1,5 miarki II Sale El ’Uva i wymieszaj z 15 - 20ml Olio Di Vinaccioli. Peeling należy zmyć pod prysznicem lub za 

pomocą  zwilżonego ręcznika czy też rękawicy.  
2. Nałóż na mokrą skórę 15 - 20 ml Cocktail di Alghe E Uva. 

3. Następnie wykonaj anty-cellulitowy masaż za pomocą kremu UvaSlim w miejscach objętych problemem cellulitu. 
4. Przygotuj 80 – 150ml (tj. 3 – 6 miarek) Cataplasma di Bacco i wymieszaj z 2,5 ml (tj. 20 – 30 kropli) olejku eterycznego Essenza di Vigna.  
5. Nałóż miksturę na całe ciało. Owiń pacjenta folią i umieść w kocu elektrycznym lub przykryj zwykłym kocem. Pozostaw na 20 minut. Zmyj dokładnie obszary poddane 

zabiegowi. 
6. Kurację kończymy aplikacją Bagno Di Latte, pozostawiając skórę miękką i gładką.  

 

 

 

MOUSSE DI MARE TREATMENT 

ZAAWANSOWANY CELLULIT 

 
Mouse di Mare Treatment to zabieg przeznaczony dla osób z cellulitem w zaawansowanym stadium (III, IV stopień). Charakteryzuje się on widocznymi w każdej pozycji mikro i 

makrogrudkami. Makrogrudka (tzw. "grudka cellulitu") wyczuwalna pod skórą jest bardzo bolesna, szczególnie przy ucisku. Dzięki zastosowaniu maski Mousse di Mare, która w 

swoim składzie zawiera: polifenole pestek winogron, wodorosty (w dużej ilości Listownicę palczastą) oraz ekstrakt ze zbóż bogaty w witaminy i saponiny , zabieg daje wspaniałe 

rezultaty w zmniejszeniu cellulitu (z III, IV stopnia nawet do I, II stopnia), odtoksycznieniu skóry, poprawie krążenia krwi i limfy i jednoczesnym, wygładzeniu, napięciu i 

nawilżeniu skóry. 

 
 

PRODUKTY PROFESJONALNE PRZEZNACZONE DO ZABIEGU: 
 

1.      Il Sale El’Uva 350g (Piling morski do ciała) 
2.      Olio di Vinaccioli Di Uva 500ml (Olejek do masażu ciała) 
3.      Cocktail Di Alghe E Uva 500ml (Koktajl wyszczuplający) 

4.      Essenza di Vigna Relaxing 50ml (Olejek esencjonalny relaksujący) lub zamiennie 
        Essenza di Vigna Draining 50 ml  (Olejek esencjonalny drenujący) 

5.      Mousse Di Mare All Uva 4kg / 1kg (Maska rozgrzewająca) 
6.      UvaSlim Cream 1000ml (Krem do masażu ciała z polifenolami) 

 

PROCEDURY ZABIEGU: 
 

1. Wymieszaj 1 miarkę Il Sale El’Uva z 10 ml Olio di Vinaccioli. Nałóż na  miejsca objęte problemem celulitu. Wykonaj delikatny peeling.  Zmyj produkty pod prysznicem 
lub za pomocą zwilżonego ręcznika czy też rękawicy. 

2. Na oczyszczoną i suchą skórę nałóż 20ml Cocktail Di Alghe E Uva i wykonaj masaż.  

3. Przygotuj 150 gram maski Mousse Di Mare All Uva dodając 10 – 30  kropli olejku eterycznego Essenza Di Vigna. Biorąc pod uwagę, że maska spowoduje lokalne 
podwyższenie temperatury, nie wolno jej nakładać na piersi oraz nogi od kolana w kierunku stóp. Na te miejsca należy zaaplikować maskę Cellulite Body-Mask. 

4. Nałóż miksturę na ciało pacjenta, owiń folią i pozostaw na 20 minut.  
5. Zakończ zabieg stosując UvaSlim, który pozostawi skórę zrelaksowaną.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Generalny Dystrybutor na terenie Polski: Centrum Dystrybucji IMAGE, 

Plac Zamkowy 14, 62-500 Konin, Telefon: 63 249 15 09 
www.imagecentrum.pl   www.bruno-vassari.pl   www.brunovassari.com 


