
 

Masaż twarzy KOBIDO 

To więcej niż masaż o działaniu liftingujący i odmładzającym twarz, szyję i dekolt. 
Jednak to nie jest wszystko czego możemy spodziewać po tym masażu. 

Podczas masażu KOBIDO niwelujemy napięcia mięśniowe i znacznie poprawiamy 
krążenie płynów, to oznacza, że działa ogólnie odmładzająco na cały organizm.  

Masaż Kobido to również wyjątkowe działanie antystresowe i relaksacyjne, łagodzi 
stany nerwowe i równoważy  ciało z duszą, Japoński masaż to normalizacja funkcji 
organizmu, czego efektem jest ciało zdrowe, silne ze wzmocnionym naturalnie 
układem immunologicznym.  

Japoński masaż twarzy KOBIDO TAPE zastępuje inwazyjne zabiegi liftingu twarzy. 
Rezultat masażu twarzy to widoczne natychmiastowe i długotrwałe efekty.  
Jest całkowicie bezinwazyjną formą kosmetycznego liftingu twarzy, który pomaga 
zachować naturalny kontur i własne piękno twarzy nie deformując jej tak jak to jest 
widoczne przy zabiegach kosmetyki estetycznej, która deformuje naturalne rysy 
twarzy kobiety.  

Znaczna poprawa wyglądu po tym masażu wpływa pozytywnie na psychikę osoby, która czuje się ponownie młoda, piękna, a to 
przekłada się na doskonałe samopoczucie redukując stres dnia codziennego. 

Masaż KOBIDO TAPE jest zabiegiem w 100 procentach bezpiecznym, 
wykorzystuje doświadczenia orientalnej medycyny naturalnej.   Podczas masażu twarzy stosujemy metodę akupresury ręcznej 
uciskając odpowiednie punkty refleksologiczne twarzy co dodatkowo bardzo pozytywnie wpływa na inne aspekty zdrowotne ciała. 

Japoński masaż KOBIDO TAPE dodatkowo wzmocniony został przez taping co wzmocnia efekt końcowy masażu.  

Wykonany jest na najwyższej jakości kosmetykach w 100 procentach naturalnych, olejach tłoczonych na zimno i odpowiednio 
dobranych olejkach eterycznych.  

Masaż KOBIDO TAPE to masaż kilku etapowy rozpoczynający się  demakijażem i tonizacja, żeby osiągnąć odpowiednie Ph skóry.  

Alchemy Day Spa oferuje serie japońskiego masażu KOBIDO TAPE, ale polecamy przed wykoniem pierwszego wykonać minimum 
jeden kompletny zabieg KOBIDO TAPE, który oprócz demakijażu, peelingu i dwóch masek uzupełniony jest o pełny masaż, tak 
przygotowana twarz pomoże w bardzo szybki sposób osiągnąć naturalny, młody i piękny wygląd.  

To jednak nie wszystko Alchemy Day Spa oferuje specjalną pielęgnację domową, która w sposób wyjątkowo skuteczny utrwala i 
przedłużą osiągnięty efekt podczas wizyty w salonie.  
Konkretne wskazówki naszych kosmetologów na temat prawidłowej pielęgnacji sprawi, że zostawisz inne sposoby twojej pielęgnacji 
codziennej na rzecz naszej.  

Reasumując Japoński Masaż twarzy KOBIDO TAPE to: 
- znacznie zatrzymuje procesy starzenia 
- równoważy koloryt skóry 
- odżywia 
- ujędrnia  
- regeneruje skórę 
- eliminuje martwe komórki skóry  
- stymuluje metabolizm na poziomie komórkowym 
- znacznie poprawia krążenie krwi i limfy 
- jest zabiegiem eko i nie dostarcza toksyn do organizmu 
- łagodzi napięcia mięśniowe 
- usuwa toksyny  
- długotrwały efekt 

Japoński masaż KOBIDO uważny jest za jeden z najstarszych masaży twarzy o działaniu nie tylko kosmetycznym, ale i duchowym w 
harmonii równowagi Yin i Yang. 

Rezerwacja terminu: 
email: alchemy@dayspa.pl 
Tel: 502 224 723 
Tel: 502 178 075 
Tel: 22 849 32 56 
www.dayspa.pl 
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