




Thalgo harmonijnie łączy innowacyjne składniki, by zapewnić opty-
malną pielęgnację dla skóry w każdym wieku. Każdy zabieg i kosmetyk
Thalgo to odżywcza kąpiel w morskim ogrodzie piękna. Thalgo to
gwarancja prestiżu i profesjonalizmu, a nasze logo to jedno z najsil-
niejszych znaków kosmetyki profesjonalnej w Polsce i na świecie.

Z myślą o naszych klientach stworzyliśmy wyjątkowy morski świat –
– świat Thalgo, w którym każdy odkryje sekret idealnej pielęgnacji.

Od ponad 50 lat francuska marka Thalgo przoduje na świecie w dzie-
dzinie morskiej kosmetyki. Od samego początku marka stawiała na
innowacyjne receptury oparte na naturalnych morskich składnikach
i rzetelnych badaniach laboratoryjnych, spełniających surowe normy
ekologicznej czystości. Dzięki temu dziś może się poszczycić obecnością
w ponad 20�000 najlepszych gabinetów kosmetycznych oraz SPA
w ponad 90 krajach świata.

Thalgo jest autorem wielu patentów, które zrewolucjonizowały rynek
kosmetyczny, m.in. opatentowało proces mikronizacji alg. Wykorzystuje

wyjątkowo dobroczynne właściwości flory, fauny oraz bogactwa mórz
i oceanów, w tym głównie alg, tworząc dla Państwa najwyższej klasy
preparaty, które każdego roku zdobywają za swoją jakość oraz skute-
czność nagrody w Polsce i na świecie.

Wśród profesjonalnych firm kosmetycznych Thalgo może pochwalić
się jedną z najbogatszych ofert, w skład której wchodzi kilkadziesiąt
zabiegów na twarz, kilkanaście na ciało, szeroki wachlarz masaży,
a także gamę kosmetyków do każdego rodzaju cery przeznaczonych
do pielęgnacji domowej.

Twoje Thalgo w zasięgu ręki! Ulubione i sprawdzone kosmetyki
profesjonalnej marki Thalgo możesz znaleźć w najlepszych salonach
kosmetycznych i SPA oraz kupić w sklepie on-line. Wystarczy, że udasz
się do gabinetu lub SPA Thalgo, w którym ekspert doradzi i dobierze
dla ciebie kosmetyk idealnie dopasowany do Twojego typu skóry.
Po konsultacji otrzymasz kod zakupowy, umożliwiający zakupy w naszym
sklepie on-line.

Zobacz jakie to proste na www.thalgo.pl

ZAUFANIE
DZIĘKI SKUTECZNOŚCI









PURE FRESHNESS TONIC LOTION 250 ml
Odświeżający tonik oczyszczający.
Bezalkoholowy tonik dla skóry tłustej, mieszanej i normalnej o działaniu
nawilżającym i oczyszczającym, bogaty w wyciągi z grejpfruta i algi
Gelidium Sesquipedale. Ten orzeźwiający płyn należy stosować po
użyciu Odświeżającego Mleczka Oczyszczającego lub Morskiej Pianki
Oczyszczającej. Doskonale tonizuje skórę i przywraca jej blask.
Cena 83 zł

FOAMING MARINE CLEANSER 150 ml
Morska Pianka Oczyszczająca.
Lekka jak powietrze pianka myjąca. Dokładnie oczyszcza skórę z ma-
kijażu i zanieczyszczeń, pozostawiając ją świeżą i matową.
Cena 88 zł

CLEANSING WATER 2 w 1 250 ml
Płyn micelarny do demakijażu 2 w 1.
Specjalnie stworzony z myślą o kobietach aktywnych. Z powodzeniem
zastąpi mleczko i tonik. Doskonale oczyszcza i odświeża skórę, pozo-
stawia ją miękką i gładką. Wyciąg z czerwonej algi, bogaty w minerały,
nawilża skórę i dodaje jej witalności.
Cena 99 zł

FRESHNESS EXFOLIATOR 50 ml
Odświeżający Peeling.
Ten biały krem zawiera idealnie równe mikro-granulki, które dokładnie
usuwają wszelkie zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka. Zawar-
ty w preparacie mentol w przyjemny sposób odświeża skórę. Wolna
od zanieczyszczeń skóra jest czysta, świeża i promienna.
Cena 92 zł

REJUVENATING
ZMYWACZE ODNOWA

   skóra dojrzała

PURE VELVET CLEANSING CREAM 150 ml
Aksamitny krem do mycia twarzy.
Krem do zmywania każdego typu skóry bogaty w regenerujący wyciąg
z mango. Po zemulgowaniu z wodą znakomicie usuwa makijaż oraz
wszelkie zanieczyszczenia skóry, pozostawiając ją gładką, miękką i do-
głębnie nawilżoną. Do stosowania zamiast mleczka do demakijażu.
Cena 88 zł

SUPER LIFT TONIC LOTION 250 ml
Liftingujący Tonik Oczyszczający.
Niezwykły tonik zawiera wyciąg z mango bogaty w regenerującą
prowitaminę A oraz nawilżający i lekko złuszczający kwas cytrynowy.
Jest odpowiedni do każdego rodzaju skóry. Doskonale uelastycznia
skórę już od pierwszej aplikacji.
Cena 88 zł

PREPARATY SPECYFICZNE

REVIVING MARINE MIST 150 ml
Rewitalizująca mgiełka morska.
Koncentrat wody morskiej, który został opracowany, aby zwiększyć
skuteczność preparatów pielęgnacyjnych. Zawiera wyciąg z czerwonej
algi Gelidium Sesquipedale, ekstrakt z grejpfruta i SepitonicM3®,
który stymuluje witalną energię komórek skóry. Do stosowania na
czystą skórę przed nałożeniem kremu.
Cena 92 zł





LINIA SEVE MARINE

   intensywnie nawilżająca: skóra odwodniona

ENERGISING VITALITY CREAM 50 ml
Krem energetyzujący na dzień.
Krem przywraca skórze optymalny poziom nawilżenia. Dzięki kom-
pleksowi intensywnie nawilżającemu Seve Marine® utrzymuje wodę
w głębszych warstwach naskórka i zapobiega jego przesuszeniu, wita-
mina E chroni komórki skóry przed działaniem wolnych rodników.
Odnowiona i zabezpieczona przed nadmierną utratą wilgoci skóra
staje się gładka i elastyczna.
Cena 135 zł

RELAXING CREAM 50 ml
Krem relaksujący na noc.
Krem optymalizuje dobroczynne działanie nocnego wypoczynku.
Kompleks intensywnie nawilżający Seve Marine®, mleczko jęczmienne
oraz olej konopny dostarczają skórze cennych składników, niezbędnych,
aby rano była gładka, nawilżona i zregenerowana.
Cena 154 zł

ABSOLUTE REHYDRATING SERUM 30 ml
Silnie nawilżające serum.
Intensywna kuracja nawilżająca. Thalgosomy zawarte w preparacie
wprowadzają w głąb skóry kompleks intensywnie nawilżający Seve
Marine®. Skóra staje się gładka i elastyczna, a wyciąg z brzoskwini
dodatkowo ją rozświetla.
Cena 186 zł

MOISTURE QUENCHING MASK 50 ml
Maska intensywnie nawilżająca.
Maska o wysokiej skuteczności relaksującej. Dostarcza kompleks
intensywnie nawilżający Seve Marine®, dzięki czemu skóra odzyskuje
gładkość i elastyczność. Już po jednorazowej aplikacji skóra odzyskuje
optymalny poziom nawilżenia. Preparat neutralizuje uczucie nadmier-
nego napięcia i wygładza drobne zmarszczki.
Cena 105 zł



LINIA ALGOMEGA

   odżywcza: skóra lipidowo-sucha

DELICIOUS COMFORT CREAM 50 ml
Odżywczy krem do skóry suchej.
Odżywczy krem o działaniu nawilżającym i restrukturyzującym.
Zawiera kompleks Algomega, olej z ogórecznika, olejek z dzikiej róży,
esencjonalny wosk z narcyza. Wzbogacony o masło Shea zapewnia
wyjątkowy komfort skórze suchej: regeneruje, odżywia, chroni, przy-
wraca miękkość i blask.
Cena 151 zł

EXTREME COMFORT CREAM 50 ml
Odżywczy krem do bardzo suchej skóry.
Wyjątkowo bogaty krem z formułą „woda w oleju” wzbogacony
o kwasy Omega - 3 i 6, oleje rzepakowy i sojowy, kukurydziany, olej
z ogórecznika o właściwościach restrukturyzujących. Daje uczucie kom-
fortu, regeneruje, odżywia i odbudowuje poziom lipidów w skórze.
Cena 162 zł

MELT – AWAY MASK  50 ml
Odżywcza maska dla skóry suchej.
Prawdziwie odżywcza kąpiel dla suchej i bardzo suchej skóry na bazie
masła Shea, masła mango, oleju z ogórecznika i olejów roślinnych.
Perfekcyjnie odżywia, zmiękcza i wygładza skórę. Natychmiastowo
usuwa uczucie dyskomfortu i ściągnięcia.
Cena 103 zł

LINIA HYPOSENSINE

   kojąca: skóra wrażliwa

BIO-PROTECTIVE CREAM 50 ml
Krem bio-ochronny.
Wyjątkowa konsystencja kremu tworzy realną barierę ochronną,
zabezpieczając skórę przed agresją środowiska zewnętrznego. Prepa-
rat został wzbogacony o Sun Ytol® - naturalny ekstrakt algowy
zapewniający ochronę przed promieniami UV. Krem łagodzi podra-
żnienia, likwiduje uczucie pieczenia, uszczelnia naczynia włosowate.
Cena 145 zł





LINIA DERMASENSINE

   złuszczająco-regulująca: każdy rodzaj skóry

RESURFACING CREAM 50 ml
Krem złuszczający.
Preparat do mikrodermabrazji mechanicznej zawiera regenerującą
Dermosensine™, masło Shea oraz złuszczające mikrokryształki tlenku
aluminium (korund). Szczególnie polecany do skór pozbawionych
blasku, szorstkich i z pierwszymi oznakami starzenia. Doskonale usuwa
warstwę rogową naskórka, pozostawia skórę gładką, miękką i bardziej
elastyczną.
Cena 110 zł

AGE DEFENCE SUNSCREEN CREAM SPF50+ 50 ml
Przeciwstarzeniowy krem ochronny SPF50+
Bardzo wysoki stopień ochrony do stosowania na twarz i dekolt. Ten
wygodny krem, bez efektu białego filmu na skórze, zapewnia idealną
tolerancję i ochronę przeciw promieniowaniu UV. Opalenizna powstaje
stopniowo, a młodość  skóry zostaje zachowana. Sposób użycia: aplikuj
przed każdą ekspozycją na słońce, po mikrodermabrazji oraz po inten-
sywnych zabiegach złuszczających. Składniki aktywne: Dermosensine™,
olej słonecznikowy, Sun"Ytol®, alga Haematococcus Pluvialis.
Cena 109 zł

BB CREAM

BB CREAM
Krem upiększający - perfekcyjny koloryt
Upiększający krem, który błyskawicznie spełnia wszystkie wymagania
skóry: wygładza wszelkie niedoskonałości, dodaje skórze blasku, wy-
równuje koloryt. Formuła kremu została wzbogacona o rozświetlające
pigmenty, które w sposób natychmiastowy zapewniają skórze zdrowy
i promienny wygląd, usuwają oznaki zmęczenia i chronią przed
promieniami UV. Obecność kompleksu Seve Marine zapewnia skórze
optymalny poziom nawilżenia przez cały dzień, aktywny składnik
Vitapulp wyrównuje koloryt, a kompleksy roślinne pomagają wnikać
w głębokie warstwy skóry. Lekka i komfortowa konsystencja produktu
idealnie wtapia się w skórę, nadając natychmiastowy efekt pięknej
skóry. Dostępny w trzech kolorach: Ivory, Natural, Gold.
Cena 88 zł



CRYODETOX MASK 50 ml
Upiększająca maska dotleniająca.
Orzeźwiająca maska w postaci żelowej o świeżym zapachu. Ten
chłodzący niebieski żel doskonale oczyszcza skórę z zanieczyszczeń
i toksyn, usuwa oznaki zmęczenia, wspomaga naturalne złuszczanie
naskórka, stymuluje międzykomórkowe oddychanie, przywraca zdro-
wy wygląd skórze oraz dodaje jej energii. Aktywne składniki: kompleks
O2 Protect – przeciw wolnym rodnikom, chroni i zabezpiecza skórę;
ekstrakt z nasion moringi - chroni komórki skóry przed uszkodzeniem
spowodowanym różnymi zanieczyszczeniami, usuwa oznaki zmę-
czenia; kwas salicylowy – wspomaga naturalne złuszczanie naskórka.
Cena 105 zł

LINIA OXYGEN
ANTI-POLLUTION

   dotleniająca: każdy rodzaj skóry

OXYGEN  3–DEFENCE CREAM 50 ml
Ochronny krem dotleniający.
Bogaty aksamitny krem o intensywnym działaniu dotleniającym,
nawilżającym i regenerującym. Doskonale chroni skórę przed szkodli-
wymi zanieczyszczeniami, przeciwdziała oznakom starzenia, wzmacnia
barierę ochronną skóry. Aktywne składniki: kompleks O2 Protect –
– przeciw wolnym rodnikom, Lipomoist®.
Cena 165 zł

OXYGEN  3–DEFENCE FLUID SPF15 50 ml
Ochronny fuid dotleniający.
Biały krem o konsystencji fluidu zapewnia potrójną ochronę antyro-
dnikową (anty – OCN), nawilża, dotlenia skórę, wyrównuje koloryt
cery oraz zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem promieniowania
UVA i UVB. Aktywne składniki: kompleks O2 Protect – przeciw
wolnym rodnikom, chroni i zabezpiecza skórę; czynnik neutralizujący
wolne rodniki, Lipomoist®.
Cena 145 zł

OXYGEN SOS SERUM 30 ml
Serum dotleniające.
Świeże serum w postaci żelowej intensywnie dotlenia skórę, zwalcza
wolne rodniki, chroni przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, odbu-
dowuje warstwę ochronną, przywraca zdrowy i promienny wygląd
skórze oraz dodaje jej witalności. Aktywne składniki: kompleks O2
Protect – przeciw wolnym rodnikom, chroni i zabezpiecza skórę;
ekstrakt z nasion moringi – chroni komórki skóry przed uszkodze-
niem spowodowanym różnymi zanieczyszczeniami, usuwa oznaki
zmęczenia; aktywny składnik dotleniający (otrzymany z naturalnego
aminokwasu kreatyny); ekstrakt z organicznego białego łubinu –
– wzmacnia barierę ochronną skóry.
Cena 190 zł



MELT-IN	 SMOOTHING BRIGHTENING CREAM 50 ml
Krem rozświetlająco - odmładzający.
Aksamitny krem, który doskonale odżywia skórę, stymuluje wzrost
kolagenu typu III, pomaga regulować proces melanogenezy i odnowy
komórek. Przebarwienia znikają, a skóra odzyskuje blask i świeżość
dziecięcej skóry. Składniki aktywne: Clear Expert Complex, Aldenine®,
masło Shea. Do stosowania rano i wieczorem po nałożeniu Brightening
Regulating Essence.
Cena 230 zł
�
SMOOTHING BRIGHTENING FLUID 50 ml
Fluid wygładzająco - rozświetlający.
Ten lekki rozjaśniający preparat pomaga regulować melanogenezę i
zwiększa produkcję kolagenu typu III. Skóra staje się świetlista o
nieskazitelnym, matowym odcieniu, jest jędrna i wyraźnie odmłodzona,
a przebarwienia mniej widoczne. Składniki aktywne:� Clear Expert
Complex, Aldenine® (połączenie protein soi i pszenicy), masło mango.
Do stosowania rano i wieczorem po nałożeniu Brightening Regulating
Essence.
Cena 200 zł

LINIA BRIGHTENING

  linia rozświetlająca

BRIGHTENING REGULATING ESSENCE 30 ml
Esencja rozświetlająco - tonizująca.
Prawdziwy atut perfekcji, ten rozjaśniający żel działa w samym sercu
komórek, by regulować melanogenezę. Przebarwienia stają się jaśniejsze
i mniej widoczne, a skóra bardziej jednolita i jasna, dzięki czemu wygląda
młodziej. Składniki aktywne: Clear Expert Comlex, Bioecolia®,
BetaHydroxyde ACSD®.� Stosować codziennie rano i wieczorem pod
fluid rozświetlający Smoothing Brightening Fluid lub krem rozświetlający
Melt-in Smoothing Brightening Cream.
Cena 220 zł







THALGO: TWÓJ MORSKI
OGRÓD PIEKNA

THALGO jest pionierem badań naukowych nad substancjami pocho-
dzącymi z dna morskiego. Korzystając z wyników tych badań, THALGO
stworzyło wyjątkowe preparaty i zabiegi upiększające, które pozwalają
osiągnąć niespotykane wcześniej efekty kosmetyczne. Nasz atut to
niewiarygodny regenerujący potencjał alg i innych substancji pocho-
dzenia morskiego. Linia“Aktywator młodości” pobudza skórę do
naturalnej regeneracji i zwalcza oznaki jej starzenia, kiedy tylko się
pojawią. Trzy wyjątkowe programy są odpowiedzią na problemy
skóry na kolejnych etapach życia: Marine Collagen, Marine Hialuronic
i Marine Silicium.

MARINE COLLAGEN

   dla skóry 25+

Niweluje pierwsze oznaki starzenia się skóry. Aktywator młodości -
Etap 1. Dwa preparaty do pielęgnacji skóry, które spowalniają
pojawianie się pierwszych oznak starzenia skóry.

COLLAGEN CREAM 50 ml
Krem kolagenowy.
Nawilżająco – wygładzający krem na pierwsze zmarszczki o delikatnej
nucie zapachowej . Zawiera Marine Collagen Complex, glikopeptydy
z soi. Krem idealnie nawilża skórę i zabezpiecza przed utratą wilgoci.
Chroni skórę przed agresywnym wpływem czynników zewnętrznych,
które powodują niszczenie włókien kolagenowych, odwodnienie
skóry i powstawanie zmarszczek. Stosowany codziennie zapewnia
skórze optymalne nawilżenie, gładkość i miękkość.
Cena 169 zł



HYALURONIC CREAM 50 ml
Krem z kwasem hialuronowym.
Krem o właściwościach silnie regenerujących i widocznym
odmładzającym działaniem, niweluje drobne zmarszczki i wypełnia
głębsze. Składniki aktywne: Marine Hyaluronic Complex, masło Shea,
Matrixyl 6 (peptyd nowej generacji stymulujący produkcję kolagenu
i kwasu hialuronowego).
Cena 207 zł

HYALURONIC FILLER  15 ml
Wypełniacz zmarszczek z kwasem hialuronowym.
Specjalnie opracowany preparat z dużą zawartością kwasu
hialuronowego do precyzyjnego wypełniania najbardziej widocznych
zmarszczek. Zdumiewający efekt natychmiastowego wygładzenia!
Składniki aktywne: Marine Hyaluronic Complex, mikro-sfery z kwasem
hialuronowym, masło Shea. Sposób użycia: stosować rano pod krem
hialuronowy, by uzyskać efekt natychmiastowego wygładzenia i
wypełnienia widocznych zmarszczek, bądź wieczorem dla optymalnej
regeneracji skóry.
Cena 150 zł

COLLAGEN CONCENTRATE 30 ml
Serum kolagenowe.
Serum o wysokim stężeniu kolagenu morskiego, które natychmiast
niweluje pierwsze oznaki starzenia się skóry i wygładza drobne
zmarszczki. Przełomowa formuła preparatu “druga skóra” daje efekt
matowej i aksamitnej w dotyku skóry. Składniki aktywne: Marine
Collagen Complex, witamina C z algi Palmaria Palmata, aloes zwyczajny,
glikopeptydy z soi.
Cena 190 zł

MARINE HYALURONIC

   dla skóry 35+

Wypełnia widoczne zmarszczki. Aktywator młodości - Etap 2. Trzy
wysokoskuteczne preparaty do pielęgnacji skóry, które działają
bezpośrednio na zmarszczki, by odkryć widocznie młodszą skórę.



HYALURONIC MASK 50 ml
Maska z kwasem hialuronowym.
Profesjonalna formuła przynosząca natychmiastowe efekty: działa na
całej powierzchni twarzy wygładzając i wypełniając widoczne
zmarszczki. Składniki aktywne: Marine Hyaluronic Complex, ekstrakt
z algi Chondrus Crispus, Matrixyl 6, masło Shea.
Cena 127 zł

MARINE SILICIUM

   dla skóry 40+

Wypełnia widoczne zmarszczki, przywraca jędrność skórze i modeluje
kontur twarzy. Aktywator młodości - Etap 3. Trzy preparaty do
pielęgnacji skóry, które zwalczają wszystkie oznaki starzenia, by odkryć
widocznie młodszą i gładszą skórę.

SILICIUM CREAM 50 ml
Krem krzemowy.
Krem Krzemowy przełamuje ograniczenia tradycyjnej pielęgnacji
przeciwzmarszczkowej. Wypełnia zmarszczki, odżywia skórę i
przywraca jej gęstość i jędrność, modelując kontur twarzy. Składniki
aktywne: Marine Silicium Complex, olej Jojoba, masło Shea, Matrixyl
6 (peptyd nowej generacji - stymuluje produkcję kolagenu i kwasu
hialuronowego).
Cena 245 zł

SILICIUM CONCENTRATE 30 ml
Serum krzemowe.
Wysoko skoncentrowane serum z morskim krzemem to intensywna
pielęgnacja przywracająca gęstość i jędrność skórze. Modeluje owal
twarzy oraz potęguje działanie kremu krzemowego, pozostawiając
skórę napiętą i aksamitną w dotyku. Składniki aktywne: Marine Silicium
Complex, Matrixyl 6 (peptyd nowej generacji), ekstrakt z czerwonych alg.
Cena 269 zł

SILICIUM EXTRACTS CONTOUR & NECK 15 ml
Ekstrakt krzemowy - twarz i szyja.
Bogaty w kofeinę i morski krzem, ten „preparat – gwiazda” jest
liftingującym sekretem pielęgnacji, która modeluje rysy twarzy i szyję.
Składniki aktywne: Marine Silicium Complex, kofeina, Matrixyl 6,
ekstrakt z czerwonych alg, wyciąg z słodkich migdałów.
Cena 190 zł







MARINE TONER WITH ORGANIC ORANGE BLOSSOM 200 ml
Remineralizujący tonik oczyszczający z kwiatem organicznej
pomarańczy.
Ten tonizujący płyn uspokaja i zmiękcza skórę, idealnie wspomagając
demakijaż. Dzięki połączeniu olejków esencjonalnych z grejpfrutów
i kwiatów organicznych pomarańczy, ekstraktu z organicznych liści
oliwnych z wyciągiem z algi Codium przywraca skórze naturalny
balans. Ponownie napełniona minerałami skóra odzyskuje witalność.
Sposób użycia: zwilżyć bawełniane płatki tonikiem i przetrzeć całą
twarz i szyję od środka na zewnątrz.
Cena 75 zł

TERRE & MER

   hypoalergiczna: skóra wrażliwa, sucha

MARINE CLEANSER WITH ORGANIC ORANGE BLOSSOM 200 ml
Morska emulsja oczyszczająca z kwiatem organicznej pomarańczy.
Dzięki ekstraktom z organicznych liści oliwnych, aldze Codium Fragile
i łagodzącemu wyciągowi z kwiatów organicznych pomarańczy, ten
niezwykle delikatny preparat szybko i skutecznie usuwa wszelkie
zanieczyszczenia ze skóry. Sposób użycia: niewielką ilość emulsji
rozprowadzić kolistymi ruchami na skórze twarzy i szyi. Nadmiar
usunąć za pomocą bawełnianych płatków.
Cena: 75 zł



VITAL MASK WITH ORGANIC OLIVE LEAF 50 ml
Luksusowa maska energetyzująca z wyciągiem z organicznych
liści oliwnych.
Bogata w składniki aktywne (alga codium Fragile, biały łubin, oleje
roślinne) maska w postaci kremowej działa łagodząco, nawilżająco i
wygładzająco oraz sprawia, że skóra staje się wyjątkowo gładka i
miękka. Preparat regeneruje skórę i opóźnia jej proces starzenia,
skutecznie chroni przed wysuszeniem, likwiduje uczucie ściągnięcia
i suchości, przywraca świeżość i witalność oraz poprawia jej koloryt.
Cena 100 zł

ANTI – AGEING CONCENTRATE WITH ORGANIC
IMMORTELLE 15 ml
Odmładzający koncentrat z olejkiem z organicznego
nieśmiertelnika.
W 100% naturalny, ten bogaty w olejki nektar jest skuteczną
odpowiedzią na proces starzenia się skóry. Odżywcze oleje roślinne
z organicznych oliwek, organicznych migdałów, lawendowy i
słonecznikowy w synergii z ekstraktem z algi Porphyra Umbilicalis,
olejkami eterycznymi z organicznego nieśmiertelnika, organicznego
rzymskiego rumianku i róży skutecznie spowalniają proces starzenia
się skóry.
Cena 145 zł

SOOTHING CONCENTRATE WITH ORGANIC JUNIPER
WOOD 15 ml
Kojący koncentrat z olejkiem z organicznego jałowca.
W 100% naturalny oleisty koncentrat dostarcza prawdziwej ulgi
skórze wrażliwej i nietolerancyjnej: alga Porphyra Umbilicalis, odżywcze
roślinne oleje z organicznych oliwek, organicznych migdałów i
słonecznika wzbogacone o olejki eteryczne z organicznego jałowca
i sosny łagodzą, koją i uspokajają skórę.
Cena 145 zł

EYE CARE WITH ORGANIC OLIVE LEAF 15 ml
Krem pod oczy z oliwą z organicznych oliwek.
Bogaty krem doskonale odmładza okolice oczu: alga Codium Fragile,
źródło młodości, oliwa z organicznych oliwek i ekstrakt z organicznych
liści oliwnych zostały połączone z bławatkiem, malwą oraz wyciągami
z Ivy i aloe vera, drenującym ekstraktem z liści czerwonej winorośli,
żeby doskonale zregenerować skórę. Sposób użycia: nakładać deli-
katnymi ruchami na okolice oczu od wewnątrz na zewnątrz, wykonać
kilka kolistych ruchów na „kurzych łapkach”.
Cena 120 zł

MARINE SCRUB WITH ORGANIC ALMOND SHELLS 50 ml
Morski peeling z drobinkami organicznych migdałów.
Preparat na bazie kremowej skutecznie złuszcza naskórek i eliminuje
martwe komórki oraz zanieczyszczenia. Cząsteczki z algi
Lithothamnium, bogate w minerały i morskie pierwiastki śladowe,
łączą się z drobinkami łupinek organicznych migdałów, aby peeling
był bardziej skuteczny, a skóra czysta, świeża i rozjaśniona. Sposób
użycia: nałożyć peeling opuszkami palców na całą twarz i szyję,
delikatnie masować kolistymi ruchami. Zmyć preparat wodą.
Cena 110 zł

VITAL FLUID WITH ORGANIC OLIVE LEAF 50 ml
Energetyzująca emulsja z wyciągiem z organicznych liści oliwnych.
Preparat o lekkiej konsystencji fluidu pozwala codziennie zachować
piękno skórze normalnej i mieszanej. Alga Codium Fragile, uznana
za źródło młodości, organiczny biały łubin i wyciąg z organicznych
liści oliwnych stymulują nawilżenie naskórka. Skóra staje się miękka,
delikatna i matowa.
Cena 155 zł

VITAL CREAM WITH ORGANIC OLIVE LEAF 50 ml
Energetyzujący krem z wyciągiem z organicznych liści oliwnych.
Ten bogaty krem nawilżający intensywnie odżywia skórę normalną
i suchą. Alga Codium Fragile, źródło młodości oraz ekstrakt z
organicznych liści oliwnych zostały połączone z delikatnym olejkiem
z organicznych migdałów i wyciągiem z organicznego białego łubinu,
żeby napełnić skórę nawilżająco-odżywczą mocą. Skóra odzyskuje
komfort, z dnia na dzień jest coraz bardziej gładka i jędrna.
Cena  155 zł

VITAL BALM WITH ORGANIC OLIVE LEAF 15 ml
Energetyzujący balsam do skóry lipidowo suchej z wyciągiem z
organicznych liści oliwnych.
Ten w 100% naturalny łagodzący balsam jest prawdziwym
koncentratem odżywczym: roślinne oleje z organicznych oliwek i
organicznych migdałów o właściwościach odżywczych, zmiękczających
i uelastyczniających w połączeniu z olejkiem eterycznym z organicznego
rzymskiego rumianku, algą Porphyra Umbilicalis i masłem Shea
intensywnie nawilżają naskórek. Skóra jest doskonale odżywiona i
odzyskuje pełne uczucie komfortu.
Cena 120 zł







CLEANSING GEL 150 ml
Żel do mycia twarzy.
Musujący, łagodny żel myjący. Doskonale oczyszcza skórę z
zanieczyszczeń i nadmiaru łoju. Skóra pozostaje czysta, świeża i
gładka.
Cena 73 zł

DESCOMEN 50 ml
Żel złuszczający.
Delikatny żel peelingujący, który doskonale oczyszcza skórę z
obumarłych komórek i zanieczyszczeń nie powodując mikrourazów.
Wygładza i daje uczucie czystości. Zawiera: Algue Bleue Vitale®,
mentol, złuszczające mikro-granulki. Do stosowania raz w tygodniu.
Cena 71 zł

LINIA ALGUE BLEUE VITALE

   męska

SHAVING GEL 100 ml
Żel do golenia.
Delikatny żel zmiękczający zarost przed goleniem z wyciągiem z nie-
bieskiej algi. Dodatkowo wzbogacony o Cephalipin®, który przyśpiesza
gojenie uszkodzonego naskórka, tamuje krwawienie i działa łagodząco.
W połączeniu z wodą uzyskuje konsystencję pianki idealnej do golenia.
Cena 60 zł

AFTER SHAVE BALM 75 ml
Balsam po goleniu.
Odświeżający bezalkoholowy balsam po goleniu. Koi, łagodzi, nawilża,
regeneruje skórę, likwiduje podrażnienia spowodowane goleniem.
Szybko wchłania się, pozostawiając skórę miękką i świeżą.
Cena 107 zł



WAKE – UP SHOWER GEL 200 ml
Żel pod prysznic do mycia ciała i włosów.
Odświeżający niebieski żel, który w połączeniu z wodą zamienia się
w delikatną piankę. Doskonale sprawdza się w podróży jako łagodny
preparat 2 w 1 do mycia ciała i włosów.
Cena 71 zł

INTENSIVE HYDRATING CREAM 50 ml
Intensywnie nawilżający krem.
Delikatny krem o lekkiej konsystencji i świeżym zapachu. Nawilża,
wygładza, przywraca skórze komfort i blask, niweluje drobne zmarszczki
spowodowane odwodnieniem skóry. Zawiera Algue Bleue Vitale®,
kompleks nawilżający Seve Marine®.
Cena 125 zł

REGENERATING CREAM 50 ml
Krem regenerujący.
Przeciwzmarszczkowy krem o lekkiej konsystencji. Wzmacnia, ujędrnia,
wygładza i skutecznie opóźnia oznaki starzenia się skóry, dzięki
zawartości kompleksu Initiale Marine® i Matrixyl. Pozostawia skórę
miękką i aksamitną w dotyku.
Cena 153 zł

ULTRA - MATTE FLUID for MAN 50 ml
Fluid matujący.
Nawilżająca emulsja do skóry mieszanej i tłustej ze skłonnością do
stanów zapalnych. Odświeża, działa bakteriostatycznie, zapobiega
błyszczeniu się skóry, stabilizuje pracę gruczołów łojowych. Pozostawia
skórę matową i świeżą. Zawiera: Algue Bleue Vitale®, roślinny
kompleks, wyciąg z pestek grejpfruta, cynk, vit. B8, łopian.
Cena 119 zł

ANTI-FATIGUE SERUM FOR EYES 15 ml
Serum na okolice oczu.
Odświeżający, beztłuszczowy żel na okolice oczu. Likwiduje cienie
i obrzęki, wygładza drobne zmarszczki, usuwa oznaki zmęczenia
oczu. Szczególnie polecany dla mężczyzn pracujących przy komputerze
i spędzających dużo czasu w podróżach. Skład: Algue Bleue Vitale®,
wyciąg z kukurydzy, aktywny składnik drenujący. Do stosowania rano
i wieczorem.
Cena 116 zł







PREPARATY PRZED OPALANIEM

BRONZING ACTIVATOR 150 ml
Aktywator opalania do twarzy i ciała.
Delikatne mleczko przyśpieszające opalanie. Niezbędny preparat,
który przygotuje skórę do ekspozycji na słońce. Stymuluje biosyntezę
melaniny i przyśpiesza proces brązowienia skóry. Pozostawia skórę
miękką oraz doskonale nawilżoną. Nie zawiera filtrów ochronnych.
Stosować codziennie przez 15 dni przed rozpoczęciem opalania.
Cena 121 zł

LINIA SLONECZNA – SUN’YTOL®
FUTURE ASTAXANTHINE®

PREPARATY BRAZUJACE

SELF-TANNING CREAM 150 ml
Samoopalacz.
Doskonały produkt, który pozwala zachować naturalną i głęboką
opaleniznę przez cały rok. Nawilża i delikatnie pielęgnuje skórę. Nie
zawiera filtrów ochronnych. Sposób użycia: nałożyć równomierną
warstwą na dobrze nawilżoną skórę. Po każdorazowej aplikacji
preparatu należy umyć dokładnie ręce.
Cena 121 zł



AGE DEFENCE SUN LOTION SPF15 – Body 150 ml
Przeciwzmarszczkowe mleczko do opalania SPF15 – Ciało.
Średni stopień ochrony.
Delikatna emulsja z egzotyczną nutą zapachową zapewnia bajeczny
komfort Twojej skórze oraz chroni ją podczas opalania. Twoja
opalenizna będzie równomierna i trwała. Składniki aktywne: kompleks
Sun’Ytol®, Astaxanthine, olej słonecznikowy – odżywia. Sposób
użycia: aplikuj co 2 godziny na całe ciało, zwłaszcza po kontakcie z
wodą.
Cena 132 zł

SATIN TANNING OIL SPF 6 125 ml
Olejek do opalania - do ciała i włosów.
Satynowy olejek do opalania bogaty w lipidy z alg. Odżywia skórę
i chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.
Pozostawia aksamitnie miękką skórę i jedwabiście lśniące włosy.
Opalenizna jest równomierna, głęboka i olśniewająca. Idealny produkt
przed opalaniem w solarium.
Cena 132 zł

PREPARATY PO OPALANIU

HYDRA-SOOTHING LOTION 150 ml
Balsam po opalaniu.
Łagodzące mleczko nawilżające do twarzy i ciała. Utrwala i przedłuża
opaleniznę. Świeży i gęsty mleczny żel o kwiatowo morskim zapachu
natychmiast łagodzi skórę, intensywnie nawilża i wygładza ją. W
efekcie skóra jest dogłębnie zregenerowana, a opalenizna pięknie
podkreślona dzięki perłowemu połyskowi. Składniki aktywne: woda
morska, sok z liści aloesu, chlorfenezyna (działanie bakteriobójcze),
lilia wodna, ekstrakt z alg.
Cena 132 zł

SUN REPAIR CREAM-MASK 50 ml
Regenerująca maska-krem po opalaniu - twarz i dekolt.
Kojąca kremowa maska dla skóry zniszczonej przez słońce. Prawdziwy
ratunek po oparzeniach słonecznych. Przynosi ukojenie, regeneruje,
przedłuża opaleniznę i pozostawia skórę aksamitnie gładką. Sposób
użycia: trik dla URODY. 2-w-1: można nałożyć cienką warstwę na
oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu jako krem nawilżający lub grubą
warstwę jako maskę, pozostawić na 10 minut, nadmiar usunąć.
Cena 110 zŁ

PREPARATY OCHRONNE –
– PIELEGNACJA TWARZY

AGE DEFENCE SUN CREAM SPF30 50 ml
Przeciwzmarszczkowy krem do opalania SPF30.
Wysoka ochrona.
Podczas pierwszych kontaktów ze słońcem, skóra wymaga optymalnej
ochrony. Ten gęsty krem chroni młodość skóry. Stopniowo opalenizna
staje się jednolita i trwała. Polecana aplikacja: co 2 godziny, dzięki
czemu uzyskasz stały poziom ochrony przeciwsłonecznej, zwłaszcza
po kontakcie z wodą.
Cena 110 zł

AGE DEFENCE SUN FLUID SPF15 50 ml
Fluid przeciwzmarszczkowy SPF15.
Średnia ochrona.
Innowacyjny preparat o lekkiej konsystencji, który zapewni ochronę
podczas kąpieli słonecznych oraz ochroni młody wygląd twarzy i
dekoltu. Zapewnia stopniową, trwałą i bezpieczną opaleniznę. Skła-
dniki aktywne: Sun’Ytol®- wyciąg z czerwonej algi (naturalny filtr UV),
Astaxanthine – działanie przeciwzmarszczkowe.
Cena 110 zł

PREPARATY OCHRONNE –
– PIELEGNACJA CIALA

AGE DEFENCE SUN LOTION SPF30 – Body 150 ml
Przeciwzmarszczkowe mleczko do opalania SPF30 – Ciało.
Wysoki stopień ochrony.
Aksamitne mleczko o delikatnej otulającej Twoje ciało konsystencji
zapewnia optymalną ochronę przed promieniowaniem UV oraz
stopniową i trwałą opaleniznę. Składniki aktywne: kompleks Sun’Ytol®,
Astaxanthine, olej słonecznikowy – odżywia. Sposób użycia: aplikuj
co 2 godziny na całe ciało, zwłaszcza po kontakcie z wodą.
Cena 132 zł











BIODEPYL 3.1 SOLUTION 30 ml
Innowacyjny preparat nowej generacji w postaci żelowej o potrójnym
działaniu: idealnie nawilża skórę, opóźnia odrost włosów i eliminuje pro-
blem wrastających włosów. Pozostawia skórę gładką i miękką. Składniki
aktywne: kwas glikolowy - usuwa martwe komórki naskórka, Efficiensea®
- ekstrakt z algi Pelvetia Canaliculata - łagodzi stany zapalne, związane z
wrastaniem włosów, Aloe Vera - zmiękcza i nawilża skórę. Sposób użycia:
stosować po kuracji Biodepyl Concentrate 3 razy w tygodniu na ciało
i/lub twarz.
Cena 79 zł

PREPARATY „LEKKIE NOGI”

   chłodzące

FRIGIMINCE SPRAY 150 ml
Spray chłodzący.
Unikatowy preparat dający natychmiastowy efekt "kostki lodu", dzięki
kompleksowi chłodzącemu (kamfora, mentol, alkohol), który ułatwia
usuwanie nadmiaru wody z tkanek poprzez pobudzenie naczyń
włosowatych. Działa tonizująco i odświeżająco, wyszczupla dzięki
działaniu czynników liporedukujących. Prawdziwy starter wyszczuplania,
doskonale współpracuje z Thalgomince Cream lub Thalgomince Gel.
Należy stosować preparat 2 razy dziennie spryskując nogi zaczynając
od kostek.
Cena 97 zł

PREPARATY PO DEPILACJI

BIODEPYL CONCENTRATE 3.1 6 x 5 ml
Preparat w ampułkach do stosowania na ciało po depilacji przez 3-
4 dni w celu opóźnienia odrostu włosów. Capislow® oraz olejki
eteryczne z cytryny, lawendy, werbeny i rumianku zawarte w
preparacie ograniczają i spowalniają odrost włosów, Efficiensea działa
przeciwzapalnie i zmniejsza podrażnienia spowodowane depilacją.
Sposób użycia:  s tosować bezpośrednio po depi lac j i .
Cena 115 zł

BIODEPYL GEL 3.1 (BODY & FACE) 30 ml
Specyficzny, bezalkoholowy preparat  w formie transparentnego żelu
został specjalnie opracowany do stosowania po depilacji na miejsca
szczególnie wrażliwe (twarz, bikini, pachy). Preparat opóźnia odrost
włosów, chroni skórę przed podrażnieniem. Składniki aktywne:
Capislow®, Efficiensea®, wyciąg z arniki, olejki eteryczne z cytryny,
lawendy, rumianku i werbeny. Sposób użycia: stosować po depilacji
na wrażliwe partie twarzy i ciała.
Cena 65 zł





LINIA THALGOMINCE LC24

   wyszczuplająco-antycellulitowa

THALGOMINCE EXFOLIATOR 150 ml
Wyszczuplający peeling do ciała.
Złuszczający preparat o działaniu wyszczuplającym w postaci kremowej.
Idealnie usuwa zrogowaciały naskórek, stymuluje mikrokrążenie,
drenuje nadmiar wody z tkanek, rozpoczynając proces wyszczuplania.
Aktywne składniki: Adipo-Reset®, Caffeine Complex, wyciąg z
kasztanowca, mikrogranulki polietylenu.
Cena 119 zł

THALGOMINCE LC24 CONCENTRATE 100 ml
Koncentrat wyszczuplający.
Intensywny preparat, który został specjalnie stworzony dla skutecznego
zwalczania najbardziej uporczywych krągłości. Połączenie wysoce
skutecznych składników aktywnych zapewnia stymulację lipolizy na
każdym etapie oraz oczyszczenie tkanek z toksyn. Ekstrakt z kakao
stymuluje beta-endorfiny i pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru
tłuszczu. Dzień po dniu eliminuje nadmiar tkanki tłuszczowej i poprawia
wygład skóry, redukując cellulit. Skóra odzyskuje gładkość i sprężystość,
a niechciane krągłości znikają na długo. Aktywne składniki:
mikronizowane algi, ekstrakt z kakao, kompleks wyszczuplający
(kofeina, L-karnityna, koenzym A), ekstrakt z bluszczu, ekstrakt ze
skrzypu polnego, wyciąg z kasztanowca.
Cena 156 zł

THALGOMINCE CREAM LC24 200 ml
Krem wyszczuplający.
Intensywny krem o bogatej aksamitnej konsystencji - prawdziwy
wyszczuplający okład dla skóry. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii, pozostaje aktywny przez 24 godziny. Redukuje uporczywe
złogi tłuszczowe i cellulit oraz zapobiega odkładaniu się nowych
komórek tłuszczowych.
Aktywne składniki: Adipo-Reset® (ekstrakt z siwca żółtego), Kofeina
24h, Caffeine Complex (zielona kawa, Laminaria Digitata).
Cena 177 zł



LINIA SLIM & SCULPT EXPERT

   modelująca

FLAT STOMACH 125 ml
Serum "Płaski brzuch" - wyszczupla i zmniejsza obwody.
Ten świeży żel o zadziwiającej delikatnej i przyjemnej konsystencji
wyszczupla brzuch, talię i biodra. Tak jak "gorset", opina strefę brzucha
i sprawia, że sylwetka staje się bardziej atrakcyjna. Po natychmiastowym
wymodelowaniu, brzuch staje się bardziej płaski i jędrny. Składniki
aktywne: kompleks wyszczuplający J14, kompleks ujędrniający 3D.
Cena 180 zł

BUST AND DECOLLETE 50 ml
Serum na biust i dekolt - ujędrnia i nadaje objętość.
Delikatna emulsja o konsystencji lekkiego fluidu wzmacnia tkanki
podtrzymujące i poprawia kszałt biustu. Intensywnie nawilża i wygładza
dekolt. Biust jest bardziej atrakcyjny, pełniejszy, wyraźnie odmłodzony
i jędrny. Składniki aktywne : kompleks ujędrniający 3D, składnik nada-
jący objętość Anermarrhena Asphodeloid.
Cena 185 zł

SLIMMING AND FIRMING CREAM 200 ml
Krem wyszczuplająco -  ujędrniający - modeluje i rzeźbi.
Owoc podwójnej innowacji: ten krem-żel "aerobik" atakuje uporczy-
we strefy i poprawia kontury sylwetki. Ciało staje się bardziej witalne.
Sylwetka jest bardziej zarysowana i idealnie wymodelowana. Składniki
aktywne: Kompleks wyszczuplajacy Slimming Express Complex,
kompleks ujędrniajacy 3D.
Cena 226 zł

CELLU-THIGHS 125 ml
Serum wyszczuplająco - antycellulitowe  "Cellulit-uda "
Lipo-reduktor, działanie wysmuklające.
Ten innowacyjny wyszczuplający koncentrat  dociera do serca komórek
tłuszczowych za pomocą intensywnego składnika lipo-redukującego.
Już przy pierwszym zastosowaniu powoduje wygładzenie "skórki
pomarańczowej". Składniki aktywne: kompleks wyszczuplający Slimming
Express Complex (alga Chondrus Crispus, Yerba Mate, zielona kawa).
Cena 200 zł

THALGOSCULPT EXPERT CREAM  200 ml
Intensywny krem ujędrniający  - lifting, regeneracja, ujędrnianie.
Krem o niezwykłej strukturze "stretch", wygładza i uelastycznia skórę,
restrukturyzuje ją od wewnątrz, powodując uzyskanie prawdziwego
efektu liftingującego na całym ciele. Skóra jest napięta i idealnie gładka.
Kontury ciała są bardziej zarysowane, a sylwetka wyraźnie odmłodzona.
Krem można stosować na całe ciało. Składniki aktywne: kompleks
ujędrniający 3D (alga Laminaria + krzem organiczny, wyciągi roślinne
z żyta i owsa).
Cena 256 zł





LINIA EXCEPTIONAL

   kompleksowo-regenerująca

EXCEPTIONAL BODY 200 ml
Krem "Idealne Ciało".
Krem-balsam o pudrowo-kwiatowym zapachu (lilia wodna, magnolia,
orchidea, nuta morska, cedr, drzewo sandałowe) zawiera całe boga-
ctwo intensywnych składników aktywnych (13,5%):

- Odmładzające Naturalne Hormony Algowe - niezawodny "eliksir
młodości" - stymulują produkcję fibroblastów, zmniejszają degradację
elestyny i kwasu hialuronowego, są wyjątkowo bogate w składniki
przeciwwolnorodnikowe. Efektem ich zastosowania jest ciągła
regeneracja skóry pozwalająca na zyskanie pięknej i jędrnej skóry.

- Wyszczuplające: UniSlim (ekstrakt z Mate i zielona kawa) jest
prawdziwym "spalaczem tłuszczu". Pro-Sveltyl® (ekstrakt z lotosu)
zapobiega magazynowaniu tłuszczu poprzez pobudzenie syntezy
sirtuin (enzymy), które zmniejszają rozmiary komórek tłuszczowych
oraz ich zawartość.

- Ujędrniające: polipeptyd Serilesine® zwiększa syntezę integryn,
odpowiedzialnych za spajanie komórek naskórka i skóry właściwej.
Stymuluje produkcję lamininy i nowych komórek skóry. W konse-
kwencji powoduje zwiększenie spoistości, gęstości i gładkości skóry.

- Drenujące: Pro-Sveltyl® stymuluje adiponektynę (hormon komórek
tłuszczowych, który obniża stężenie wolnych kwasów tłuszczowych),
 tym samym zmniejszając cellulit.

- Odżywcze: ekstrakt z alg (kompleks Algomega®) i masło Shea
odżywiają i nawilżają skórę.
Cena 428 zł





PRECIOUS MILK BATH 6 szt x 28 g/1 szt x 28 g
Mleczko do kąpieli indoceane - musujący cukier.
Odpręża, zmiękcza i odżywia - Marine Chlorella.
Cukier o słodkim, pudrowym zapachu i właściwościach odprężających
musuje w kąpieli, zamieniając wodę w mleczną kąpiel. To doświad-
czenie pełne ukojenia rodem z samego serca Egiptu pozostawia na
skórze delikatną, ochronna mgiełkę. Sposób użycia: wygodnie ułożyć
się w wannie i umieścić kostkę pod plecami, aby poczuć przyjemne
bąbelki - pozostaje się tylko odprężyć. (Idealna temperatura do relaksu
to 37°C).
Cena 90 zł / 15 zł

INDOCEANE ROOM FRAGRANCE 100 ml
Perfumy do pomieszczeń o orientalnym zapachu.
Cudowny aromat porywa w kontynentalną podróż do krainy
odprężenia i piękna.
Cena 119 zł

INDOCEANE CANDLE 140 g
Aromatyzowana świeca indoceane.
Bajkowa wyprawa, Przyprawy Orientu.
Bajkowa wyprawa dla Twoich zmysłów w towarzystwie indyjskich
akordów kolendry, kardamonu, kadzidła, przez które przebija słodki
i magiczny zapach paczuli. Sposób użycia: przy pierwszym użyciu
zapalić świecę na co najmniej godzinę. Knot powinien być zawsze
ustawiony pionowo, umieszczony centralnie i krótszy niż 1 cm.
W razie potrzeby należy go przyciąć.
Cena 90 zł

LINIA INDOCEANE

   relaksująca

SWEET AND SAVOURY BODY SCRUB 250 g
Peeling sŁodko-słony indoceane.
Odpręża i oczyszcza.
Qi-Marine™ i święte kwiaty lotosu (działanie odstresowujące dla
komórek). Pyszne połączenie soli morskiej, cukru trzcinowego i
olejków roślinnych sprawia, że ten peeling o oryginalnej, dwufazowej
strukturze, eliminuje martwe komórki, wygładza skórę pozostawiając
ją przyjemnie miękką. Produkt o delikatnym aromacie olejków
eterycznych z Morza Śródziemnego sprawia, że skóra jest gładka,
wzmocniona i pełna blasku. Sposób użycia: stosować 1-2 razy w
tygodniu. Dokładnie wymieszać za pomocą szpatułki. Nakładać na
wi lgotną skórę okrężnymi ruchami.  Obf ic ie spłukać.
Cena 175 zł

SILKY SMOOTH CREAM 150 ml
Krem Indoceane.
Ekskluzywny krem. Odżywczy - odprężający.
Krem o niezwykle jedwabistej konsystencji zawierający olejek z kiełków
ryżowych. Odżywia skórę, nadaje jej wyjątkową delikatność i
zmysłowość, pozostawiając na ciele delikatny pudrowy film.  Subtelny
zapach drzewa sandałowego odpręża. Qi-Marine™ i święty kwiat
lotosu (działanie odstresowujące na komórki). Stosowanie: Nakładać
najlepiej wieczorem, długimi muśnięciami na całe ciało.
Cena 125 zł





LINIA POLYNESIA

   relaksująco-odżywcza

EXOTIC ISLAND BODY SCRUB 270 g
Peeling do ciała “Egzotyczna wyspa” - relaksuje i odżywia.
Ten peeling, inspirowany wiedzą plemienia Ma'ohi, to połączenie
białego piasku z Bora Bora bogatego w magnez, soli morskiej oraz
łupinek orzecha kokosowego z kompleksem Algo-Monoi Sargassum
(ekstrakt z gronorostu, olejek Manoi, kopra), wyciąg z orchidei Vanilla
Tahitensis oraz roślinne oleje (Jojoba, z słodkich migdałów i  pestek
moreli) stanowi smakowity piling, który delikatnie czyści skórę, nadając
jej miękkość i gładkość. Jego wyjątkowy zapach zabierze Cię w podróż
na wyspy Polinezji. Stosować 1 lub 2 razy w tygodniu.
Cena 199 zł

POLYNESIA ROOM FRAGNANCE 100 ml
Perfumy do pomieszczeń.
Zapach do pomieszczeń o przyjemnym uwodzicielskim aromacie
kokosa i wanilii przeniesie Cię na egzotyczne wyspy Polinezji. Składniki:
Algo-Monoi Sargassum, olejki eteryczne, Vanilla Tahitensis.
Cena 90 zł

POLYNESIA SACRED OIL  50 ml
Tradycyjny olejek z Polinezji
Inspirowany obyczajami plemienia Ma'ohi tradycyjny olejek z Polinezji
odżywia skórę i nadaje jej delikatność. Jest sekretem urody polinezyjskich
kobiet. Ten pachnący, wzbogacony olejem monoi suchy olejek nadaje
skórze miękkość, nawilża ją i pozostawia na niej subtelny połysk.
Skóra pozostaje pięknie rozświetlona. Przed użyciem wstrząsnąć
butelkę. Składniki aktywne: Ago-Monoi Sargassum, oleje roślinne
(słonecznikowy, sezamowy i z pestek moreli), złote drobinki.
Cena 110 zł

LAGOON WATER BATH PEBBLES 6 x 33 g / 1 x 33 g
Pastylki do kąpieli "Woda z laguny". Odprężają i relaksują.
Pastylki do kąpieli pielęgnują i łącztą relaksujące właściwości składnika
Algo Monoi z przyjemnością, jaką daje kąpiel w błękitnej wodzie
przywodzącej na myśl polinezyjskie atole. Sposób użycia: Wrzucić
dwie pastylki do ciepłej wody (najskuteczniej relaksuje woda o
temperaturze 37°C).
Cena 98 zł/ 17 zł

POLINESIA SCENTED CANDLE 140 g
Świeca aromaterapeutyczna.
Świeczka relaksująca o egzotycznym zapachu wanilii i kokosa. Po
wyczerpującej pracy i ciężkim dniu cudowny aromat świecy zabierze
Cię w magiczną podróż do krainy odprężenia i piękna. Podaruj sobie
magiczną atmosferę Polinezyjskich Wysp.
Cena 90 zł



SUPLEMENTY









THALGOLIFT

Skóra wraz z upływem czasu, stresem dnia codziennego zaczyna
tracić swoją elastyczność na skutek niedoborów hormonalnych. Skóra
wymaga intensywniejszej pielęgnacji. Thalgo stworzyło zabieg, który
pomoże zatrzymać czas. W zabiegu wykorzystano L’elixir – morski
wyciąg bogaty w naturalne hormony z alg, który pomoże przywrócić
skórze blask i witalność. Przy współpracy z chirurgiem - plastykiem
został opracowany jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju masaż
na mięśniach skóry. Skóra odzyskuje swoją naturalną gęstość i doskonały
wygląd. Po masażu skóra jest bardziej jędrna, a owal twarzy staje się
bardziej regularny, maska z naturalnej biologicznej celulozy nawilża,
odżywia i regeneruje skórę. Nareszcie czas może być twoim
sprzymierzeńcem.
Cena 350 zł

SKIN PERFECTING TREATMENT

Intensywny zabieg złuszczająco-regenerujący z użyciem kwasów
owocowych. Działanie kwasów owocowych polega na złuszczaniu
martwych, zrogowaciałych komórek naskórka. Efektem tego jest
naturalny peeling, który daje efekt oczyszczonej, rozjaśnionej i świeżej
skóry. Udowodniono również, że kwasy owocowe zwiększają
produkcję kolagenu i elastyny, a tym samym przeciwdziałają starzeniu,
poprawiają elastyczność skóry i redukują zmarszczki. Zabieg
przeznaczony jest do pielęgnacji skóry potrzebującej odnowy i
regeneracji. Szczególnie polecany dla skór szorstkich, szarych,
zmęczonych, pozbawionych blasku.
Cena 250 zł

FACIAL TREATMENTS

HYALURONIC MARINE
TREATMENT

Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Usuwa pierwsze
oznaki starzenia się skóry i precyzyjnie wypełnia zmarszczki.
Błyskawiczny efekt zapewniają mikrosfery z cząsteczkami kwasu
hialuronowego. Przy kontakcie z wodą zwiększają swoją objętość i
wypychają zmarszczki od wewnątrz, mają właściwości wychwytywania
wody, a GAG, znajdujące się pomiędzy włóknami kolagenu i elastyny,
ograniczają utratę wody. Zabieg regeneruje skórę, redukuje ilość i
głębokość zmarszczek, chroni komórki przed szkodliwym wpływem
wolnych rodników, wzmacnia skórę oraz modeluje owal twarzy.
Cena 280 zł

HYDRA – MOISTURE
SOURCE TREATMENT

Intensywnie nawilżający zabieg dla skóry odwodnionej, w którym wyko-
rzystano maskę w formie alginatu w celu intensywniejszej penetracji
składników odżywczo – nawilżających. Kompleks Seve Marine®,
zawarty w preparatach, działa poprzez naprawę bariery skórnej w celu
przywrócenia i utrzymania optymalnego nawilżenia. Zabieg ten doskonale
nawilża i regeneruje skórę, chroni przed nadmiernżą utratą wody,
neutralizuje odczucie nadmiernego napięcia oraz wygładza drobne
zmarszczki spowodowane odwodnieniem skóry.
Cena 210 zł



SLIM & SCULPT EXPERT
TREATMENT

Zabieg intensywnie modelujący sylwetkę o działaniu ujędrniająco-
wyszczuplającym. Dzięki dwóm intensywnym kompleksom –
wyszczuplającemu Slimming Express Complex 14J i ujędrniającemu
Firming Express Complex 3D działa na zlokalizowany problem,
związany z nadmiarem tkanki tłuszczowej, cellulitem, czy brakiem
elastyczności skóry. Dodatkowo do zabiegu stworzono specjalną
technikę masażu izometrycznego, który ma  na celu stymulację lipolizy,
regenerację włókien kolagenowych i elastynowych, poprawę tonusu
skóry i intensywny relaks. Pierwszy zabieg – fitness „strefa po strefie”
pozwala uzyskać szczupłe, wyrzeźbione ciało i jędrną skórę.
Cena 350 zł

MER & SENS TREATMENT

Ekskluzywny zabieg za pomocą gorących i zimnych kamieni, który
przywraca duchową, psychiczną i fizyczną równowagę. Doskonale
likwiduje wszelkie napięcia i zmęczenie mięśni, wspomaga regenerację.
Zabieg pobudza metabolizm, dzięki czemu ciało oczyszcza się z
toksyn, wspomaga szybsze przenikanie substancji czynnych w głąb
skóry, pomaga pozbyć się stresu, neutralizuje negatywną energię i
przywraca dobre samopoczucie.
Cena 250 zł

BUST MODELLING TREATMENT

Zabieg ujędrniający i modelujący biust. Profesjonalny zabieg Thalgo
ujędrnia i modeluje biust, uelastycznia skórę, pomaga na długo
zachować młodość piersi. Specyficzny program dla zachowania młodej
i ładnie zarysowanej sylwetki. Uelastycznia skórę, poprawiając jej
odporność na rozciąganie, co chroni ją przed wystąpieniem rozstępów.
Cena 200 z

BODY TREATMENTS

POLYNESIA TREATMENT

Ten polinezyjski rytuał zaprasza w zmysłowa podróż po Wyspach
Polinezji. Cztery przystanki na wyspach: Tahaa, Manihi, Bora Bora i
Raiatea przeniosą Cię do egzotycznej krainy relaksu.
Każda z wysp to kolejny etap głęboko relaksującego i odżywczego
zabiegu. Preparaty wykorzystywane podczas rytuału Polinezja zawierają
znane od wieków substancje pielęgnacyjne, tradycyjnie stosowane
na Wyspach Polinezyjskich.
Cena 300 zł



Zapraszamy na profil        Thalgo oraz do sklepu on-line


