
 

 

 

CLOCHEE SPA Professional  

cechują naturalne składniki najwyższej jakości pochodzące wyłącznie od zaufanych dostawców. 

Seria SPA stanowi świetne uzupełnienie leczenia dermatologicznego różnego rodzaju dysfunkcji 
skórnych takich jak: trądzik, atopowe zapalenie skóry (AZS), łuszczyca czy alergie. 

Kosmetyki CLOCHEE SPA Professional świetnie wpisują się w globalny trend  eko & cruelty free - 
nieszkodzenia środowisku naturalnemu i zwierzętom. 

Odwołując się do filozofii marki „Wróć do natury” CLOCHEE SPA Professional zapewnia konsumentom 
efektywność działania bazującą na wyselekcjonowanych, naturalnych i certyfikowanych surowcach 
roślinnych pochodzących z upraw ekologicznych. Nie bez przyczyny w składach znajdują się masła 

roślinne, bogate i wartościowe oleje tłoczone na zimno, naturalne olejki eteryczne oraz ekstrakty z roślin 
charakteryzujące się wysoką efektywnością w odbudowie i regeneracji skóry. 

Cała linia kosmetyków powstaje z uwzględnieniem standardów międzynarodowych organizacji 
certyfikujących kosmetyki naturalne i organiczne, a surowce użyte do produkcji kosmetyków pochodzą z 

najlepszych ekologicznych upraw. 

W linii CLOCHEE SPA Professional nie są wykorzystywane substancje odzwierzęce do produkcji 
kosmetyków, jak również nie są testowane na zwierzętach. 

  

SOCZYSTA MORELA 
Przeciwzmarszczkowy zabieg regenerująco-rewitalizujący 

Zabieg dla skóry dojrzałej, suchej, odwodnionej, wymagającej regeneracji. Celem rytuału jest spłycenie drobnych 
zmarszczek, wygładzenie nierówności, głębokie nawilżenie i rewitalizacja skóry. Obecność niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych i antyoksydantów spowalnia proces starzenia się skóry, zapewnia 
prawidłową regenerację wspomaga mechanizmy ochronne. 

 (Demakijaż olejem, tonizacja, peeling kawitacyjny 5 min + peeling enzymatyczny, masaż twarzy, maska aloesowa i 
masaż karku w czasie działania maski, rozjaśniający krem pod oczy, serum anti-age, krem rozświetlający) 

250,00 zł do 70 min.  

  

 



SORBET ARBUZOWY 
Zabieg oczyszczający z efektem nawilżenia skóry i łagodzenia podrażnień 

Zabieg dla skóry tłustej, mieszanej, z tendencją do powstawania niedoskonałości. Celem rytuału jest normalizacja 
pracy gruczołów łojowych – ograniczenie wydzielania sebum i powstawania niedoskonałości. Składniki aktywne 
zawarte w kosmetykach zapewniają delikatne złuszczenie, oczyszczenie i wyciszenie. Zabieg gwarantuje 
optymalne nawilżenie i odświeżenie skóry. 

 (Demakijaż olejem, tonizacja, peeling kawitacyjny 5 min + peeling enzymatyczny, masaż twarzy, maska z 
minerałami i masaż karku w czasie działania maski, rozjaśniający krem pod oczy, serum nawiżająco-łagodzące, 
nawilżający krem normalizujący) 

250,00 zł do 70 min.  

  

BANKIETOWE ROZŚWIETLENIE  
Zabieg silnie nawilżający z efektem rozświetlenia i liftingu 

Dla każdego typu skóry. 

Wykorzystywane substancje aktywne zapewniają silne nawilżenie i efekt liftingu poprzez ograniczenie 
transepidermalnej ucieczki wody z naskórka. Skóra staje się gładka i napięta o pięknym blasku. 
Zredukowana zostaje widoczność podrażnień i zaczerwienienia skóry.  

(Demakijaż olejem, tonizacja, peeling kawitacyjny 5 min i peeling enzymatyczny, nawilżająca maska 
aloesowa i masaż karku w czasie działania maski, rozjaśniający krem pod oczy, serum nawilżająco-
łagodzące, krem opalizujący) 

180,00 zł do 45 min. 


