Kosmetyki KERSTIN FLORIAN po raz pierwszy w Polsce,
tylko w The SPA w DoubleTree by Hilton Warsaw
Poznajcie Kerstin Florian.
Te wyjątkowe kosmetyki rodem ze Szwecji
łączą w sobie najlepsze składniki
pochodzące z natury
z osiągnięciami nowoczesnej kosmetologii.
Od niedawna możemy cieszyć się zabiegami z
ich użyciem także w Polsce,
tylko w The SPA
w DoubleTree by Hilton Warsaw.

Kerstin Florian to rodzinna firma założona w Szwecji przez Kerstin i
Charlene Florian, które osobiście przez lata przeszukiwały źródła
botaniczne w poszukiwaniu naturalnych składników i metod, jakie
można zaimplementować w nowoczesnym spa. Zdobytą wiedzę i
doświadczenie wykorzystały dla stworzenia kosmetyków,
gwarantujących nie tylko natychmiastowe efekty, ale i wyjątkowe
zmysłowe doświadczenie ich użytkowania. Kerstin Florian to jednak
znacznie więcej. Ideą marki jest przekonanie, iż zewnętrzne piękno
nierozerwalnie scala się z wewnętrzną równowagą, zdrowym
odżywianiem i zdrowym ciałem, zgodnie z maksymą „Outer Beauty,
Inner Health”.
To przekonanie dzieli też The SPA w DoubleTree by Hilton Warsaw,
które swoją nową ofertę zbudowało na bazie Kerstin Florian. Menu
obejmuje przekrój propozycji dla każdego typu cery, począwszy od
luksusowych zabiegów dla cery dojrzałej, poprzez ukierunkowane
rozwiązywanie problemów, po zabiegi pielęgnacyjne i
upiększające. Ponieważ istotą spa jest doświadczenie relaksu, nie
zabrakło też kompleksowych i niezwykle aromatycznych masaży i
zabiegów na całe ciało. Wszystkie wykorzystują profesjonalne linie
szwedzkich kosmetyków. Zabieg w The SPA powinien mieć swoją
kontynuację w pielęgnacji domowej, dlatego oferta obejmuje także
produkty w sprzedaży detalicznej.

Wybierz ulubioną linię Kerstin Florian
Kerstin Florian zna potrzeby każdej skóry, dlatego oferuje kilka linii produktów, opartych na naturalnych składnikach.
Wybierz swoją ulubioną serię, lub pozwól terapeutom The SPA zaproponować najlepsze rozwiązanie dla Twojej cery.

Caviar Skincare. Luksus zaawansowany
Luksusowa i wyrafinowana linia produktów, które ujędrniają i
głęboko nawilżają skórę dzięki proteinom oraz przeciwutleniającym
białkom zawartym w kawiorze. Jego dobroczynne składniki
wygładzają zmarszczki, poprawiają elastyczność i kondycję skóry oraz
przywracają jej blask.

Correcting Skin and Body Care. Skoncentrowane rozwiązania
Kompletna linia kosmeceutyczna do pielęgnacji twarzy i ciała,
ukierunkowana na indywidualne potrzeby skóry: przebarwienia, cerę
wrażliwą i tłustą czy przedwczesne starzenie. Zaawansowane i
klinicznie przebadane komponenty w połączeniu z odżywczymi
składnikami pochodzącymi z natury gwarantują natychmiastowe
efekty.

Essentials Skincare. Codzienne odżywianie

Podstawowa linia produktów przeznaczona do codziennej
pielęgnacji dla efektu zdrowej i pełnej blasku skóry.
Kosmetyki oparte na podstawowych, naturalnych
składnikach, takich jak rumianek, lawenda czy imbir
zawierają niezbędne witaminy, minerały i antyoksydanty o
działaniu odżywczym, ochronnym i pielęgnacyjnym.

Essentials Body Care. Istota Wellness
To kompletna gama produktów do kąpieli i pielęgnacji
ciała wywodząca się od tradycyjnych zabiegów: terapii
wody termalnej, aromaterapii, terapii ziołowej i
talasoterapii. Kompleksowe zabiegi z linii Essentials Body
Care mają działanie relaksacyjne, redukujące napięcie
mięśni i stawów, detoksykacyjne i remineralizujące. Czyste
składniki odżywcze zapewniają całościowe, zmysłowe
doświadczenie.

Skosztuj relaksu pod znakiem Kerstin Florian tylko w The SPA w DoubleTree by Hilton Warsaw
Nowoczesne i luksusowe The SPA w DoubleTree by Hilton Warsaw obejmuje centralną strefę relaksu z kominkiem i barem
herbacianym i aż 10 kameralnych pokoi zabiegowych, w tym gabinety z możliwością połączenia dla par, gabinet podwójny, a
także łaźnię błotną i parową. Integralną częścią The SPA jest również kameralna przestrzeń Level Up z jacuzzi, sauną fińską,
łaźnią rzymską, prysznicami wrażeń oraz oddzielnym pokojem do masażu. Dopełnieniem regeneracyjnego działania rytuałów
piękna jest także wizyta w SPA Lounge, oferującym odżywcze koktajle oraz kuszące i zdrowe przekąski.

The SPA wraz ze SPA Lounge mieszczą się na 1 piętrze w DoubleTree by Hilton Warsaw, przy ul. Skalnicowej 21 w Warszawie.
Zapraszają 7 dni w tygodniu, w godz. 9:00 – 21:00.
Więcej informacji nt. marki Kerstin Florian: www.kerstinflorian.com.
Więcej informacji nt. oferty The SPA na stronie: www.DoubleTreeWarsaw.pl.
Rezerwacje na zabiegi: telefonicznie - +48 22 278 00 75 lub mailowo - DoubleTreeWarsaw.Spa@hilton.com.

