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SIGNATURE FACIAL BY CAROL JOY LONDON
60 min. / 105 €

Pleťové ošetrenie, ktorého najdôležitejšou časťou je masáž tváre, je hlboko hydratujúcim, liftingovým a detoxikačným ošetrením. Jeho 
omladzujúce účinky prinášajú okamžité rozžiarenie aj tej najsuchšej pleti. A to najmä vďaka regeneračným a klinicky preukázaným vlastnostiam 
oleja Refined Golden Millet Oil. Čisté kaviárové riasy majú silné hydratačné vlastnosti a pôsobia proti starnutiu pleti. Počas myofasciálnej masáže 
tváre, krku a ramien sú absorbované pokožkou. Tým sa krásne definujú a vypnú kontúry tváre a zároveň sa podporí lymfatická drenáž. Počas 
aplikácie rozjasňujúcej masky si môžete vybrať upokojujúcu akupresúrnu masáž hlavy, masáž nôh a chodidiel, rúk a ramien alebo masáž brucha 
na upokojenie trávenia. 60 minútové ošetrenie je vhodné najmä pre suchú, preťaženú, znečistenú a podráždenú pokožku. Tiež je veľmi 
vhodné po dlhej ceste lietadlom.

This massage-based facial is deeply hydrating, lifting and detoxifying. Its youth-promoting properties rejuvenate and instantly brighten even the 
driest, dullest complexions, thanks to regenerating, clinically proven Refined Golden Millet Oil. Pure anti-ageing and hydrating precious Caviar 
Algae melts into the skin with a unique blend of Myofascial and a face, neck and shoulder massage to define and lift facial contours and assist with 
lymphatic drainage. During application of the glow-inducing Lifting Mask, you can opt for a soothing Acupressure Scalp Massage, Leg and Foot 
Massage, Hand and Arm Massage or a Digestion-calming Stomach Massage. Best treatment for: dry, dull, congested, irritated skin. Great for 
post–flight skin.

G L A M O R O U S  B E A U T Y
Rozmaznávajúce, no napriek tomu vysoko efektívne ošetrenia pleti Carol Joy London sú šité na mieru vašim osobným potrebám. 

Kombinujú špeciálnu technológiu s luxusnou kozmetickou líniou produktov starostlivosti o pleť, ktoré pôsobia proti jej starnutiu.

Offering pampering yet highly effective skin treatments, Carol Joy London are tailored to your personal needs: 
special technology combined with a luxury cosmetic line of anti–ageing skincare products.



PURE COLLAGEN YOUTHFUL LIFT
90 min. / 145 €

Pleti, ktorej chýba pružnosť a vitalita, prináša toto intenzívne luxusné masážne ošetrenie tváre okamžité zlepšenie. Je to najmä vďaka úžasným 
regeneračným a klinicky osvedčeným vlastnostiam oleja Refined Golden Millet Oil. Značková technika Myo-Col lift®, ktorá je kombináciou 
aplikácie kolagénovej masky Pure Collagen a myofasciálnej liftingovej masáže, poskytuje okamžitý lifting kontúr tváre, krku a ramien, zatiaľ čo 
stres znižujúca akupresúra zvyšuje vitálnu energiu v pokožke. Počas aplikácie rozjasňujúcej liftingovej masky sa môžete rozhodnúť pre upokojujúcu 
akupresúrnu masáž hlavy, masáž nôh a chodidiel, rúk a ramien alebo pre masáž brucha na upokojenie trávenia. 90 minútové ošetrenie je vhodné 
najmä pre pokožku bez pružnosti, vitality, poškodenú životným prostredím.

An intensive, luxurious massage-based facial that delivers instant, clinically proven results to skin lacking elasticity and vitality, due to the amazing, 
regenerating, clinically proven properties of Refined Golden Millet Oil. The Myo-Col lift® technique, which is a combination of the Pure Collagen 
Mask and Myofascial lifting massage, sculpts face, neck and shoulder contours to provide an instant ‘lift’, whilst stress-reducing acupressure 
boosts vital energy within the skin. During application of the glow-inducing Lifting Mask, you can opt for a soothing Acupressure Scalp Massage, 
Leg and Foot Massage, Hand and Arm Massage or a Digestion-calming Stomach Massage. Best 90-minute facial for: lack of tone; devitalised, 
dull or environmentally damaged skin.

ULTIMATE GOLDEN CELLULAR FACIAL
120 min. / 185 €

Luxusné ošetrenie tváre a tela, ktorého najdôležitejšou časťou je masáž, je zamerané na výsledky. Začína myofasciálnou masážou chrbta, ktorá 
znižuje napätie v spojivovom tkanive. Značková technika Myo–Col lift®, ktorá je kombináciou aplikácie kolagénovej masky Pure Collagen 
a myofasciálnej liftingovej masáže, poskytuje okamžitý lifting kontúr tváre, krku a ramien, zatiaľ čo stres znižujúca akupresúra zvyšuje vitálnu 
energiu v pokožke. Jemné naparovanie pokožky zmäkčí a odstráni nečistoty. Počas aplikácie rozjasňujúcej liftingovej masky sa môžete rozhodnúť 
pre upokojujúcu akupresúrnu masáž hlavy, masáž nôh a chodidiel, rúk a ramien alebo pre masáž brucha na upokojenie trávenia. 120 minútové 
ošetrenie je vhodné pre všetky typy pleti; pre tých, čo cítia napätie v oblasti chrbtice a pre klientov, ktorí majú radi najvyšší luxus.

This is the ultimate in face and body indulgence. A results-driven massage-based treatment that starts with a Myofascial back massage to reduce 
tension in the connective tissue. The Myo–Col lift® technique, which is a combination of the Pure Collagen Mask and Myofascial lifting massage, 
sculpts face, neck and shoulder contours to provide an instant ‘lift’, whilst stress-reducing acupressure boosts vital energy within the skin. Gentle 
steam softens and eliminates impurities. During application of the glow-inducing Lifting Mask, you can opt for a soothing Acupressure Scalp 
Massage, Leg and Foot Massage, Hand and Arm Massage or a Digestion-calming Stomach Massage. Best facial for: all skin types; clients who 
want the ultimate luxury; back tension.



ZION SPA LUXURY
Grand Hotel Kempinski High Tatras 

Kúpeľná 6, 059 85 Štrbské Pleso
rezervácia / reservations: +421 52 3262 222, zion.ghk@zionspa.sk

www.zionspa.sk

PURE COLLAGEN SCULPTING EYE LIFT

MYO-COL LUXURY HAND LIFT®

35 min. / 55 €

30 min. / 50 €

Upokojujúce liftingové ošetrenie očného okolia pomocou kolagénovej masky prináša okamžité a transformačné klinicky preukázané výsledky pre 
tých, ktorí potrebujú rýchlu korektúru. Očné okolie dostane krásny tvar, bude pôsobiť vyživene a rozjasnene najmä vďaka unikátnej technike Myo-
Col lift®, ktorá je kombináciou aplikácie kolagénovej masky Pure Collagen a myofasciálnej liftingovej masáže. Tieto výsledky sa následne podporia 
aj vďaka regeneračným a klinicky preukázaným vlastnostiam oleja Refined Golden Millet Oil. Na záver sa pomocou chladiaceho drahokamu nefritu 
povzbudí lymfatický systém, čo pozitívne pôsobí na zníženie opuchov a tmavých kruhov pod očami. Ošetrenie obsahuje tiež upokojujúcu relaxačnú 
masáž hlavy. Výsledkom je pevnejšia, hydratovaná, vypnutá pokožka očného okolia a rozjasnené oči. Ošetrenie je vhodné na jemné vrásky, 
opuchy, tmavé kruhy okolo očí a na bolesti hlavy.

Using Pure Collagen, this soothing, eye-lifting treatment delivers instant and transformational, clinically proven results for those in need of a quick 
fix. The eye contour is sculpted, plumped and brightened with our unique Myo–Col lift® technique, which is a combination of the Pure Collagen 
Eye Mask and Myofascial lifting massage techniques. These are further enhanced with regenerating, clinically proven Refined Golden Millet Oil. 
The lymphatic system is boosted to increase drainage, in turn reducing puffiness and dark circles using cooling precious jade. Includes a soothing 
and relaxing Scalp Massage. The result: firmer, hydrated, lifted, brighter and radiant eyes. Best eye treatment for: lines; puffiness; dark circles; 
wrinkles; head tension.

Týmto fantastickým a relaxačným anti-ageingovým ošetrením rúk Carol Joy London dáte mladistvý vzhľad svojim rukám. Pokožka rúk sa na 
začiatok pripraví odstránením jej odumretej povrchovej vrstvy exfoliačným pílingom, aby bolo možné pleť rýchlejšie obnoviť. Exkluzívne s Carol 
Joy London vďaka unikátnej technike Myo-Col lift®, ktorá je kombináciou aplikácie kolagénovej masky Pure Collagen a myofasciálnej liftingovej 
masáže, dostane pokožka rúk krásny tón a vyplnia sa jemné vrásky. Rovnako sa zvýši hydratácia a jemnosť pokožky rúk, ktorá je značne namáhaná 
a vystavená vplyvom životného prostredia. Výsledkom sú žiarivé, jasnejšie a na pohľad vyživenejšie ruky. Ošetrenie je vhodné na jemné vrásky, 
ochabnutú alebo vysušenú pokožku, nechty či unavené ruky.

Add a youthful touch to the hands with this opulent and relaxing anti-ageing hand treatment from Carol Joy London. The skin is first prepared with 
an exfoliating scrub to renew skin cells. Exclusive to Carol Joy London, the Myo–Col Lift® technique combines a Pure Triple-Action Collagen 
Mask with anti-ageing Myofascial lifting massage, which together tones and plumps out the appearance of fine lines, increases hydration and 
soothes skin that has been exposed to the elements. The result: glowing, brighter, more visibly plumped hands. Best hand treatment for: 
wrinkles; slackened skin; tense hands; dry skin and nails.


