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ŚWIAT RYTUAŁÓW 
THERMES  MAR INS
DE  SA INT-MALO

Korzystając z 50-letniego doświadczenia 
w zakresie środowiska morskiego oraz autorskich technik masaży, 

marka SAINT MALO zaprasza w niezapomniane 
pielęgnacyjne podróże w najdalsze zakątki świata.



THERMES MARINS DE SAINT-MALO zaprasza 
do odkrywania dobrodziejstw naturalnych składników 

zaczerpniętych z dalekich wypraw.

Podczas pielęgnacyjnych rytuałów poznasz peelingi, 
maski do ciała oraz wyjątkowe masaże.

Ciesz się bogactwem składników aktywnych, zmysłowymi 
zapachami i wyjątkowymi konsystencjami produktów.

PODRÓŻE 
MARZEŃ...



6  WYMARZONYCH PODRÓŻY

BRETANIA 
(RYTUAŁ REMINERALIZUJĄCY)

Strona 8

BALI 
(RYTUAŁ ROZŚWIETLAJĄCY)

Strona 12

SYCYLIA
(RYTUAŁ OCZYSZCZAJĄCO- 

-REGENERUJĄCY)
Strona 10



6  WYMARZONYCH PODRÓŻY

NOWA ZELANDIA 
(RYTUAŁ DRENUJĄCY)

Strona 14

JAPONIA 
(RYTUAŁ NAWILŻAJĄCO- 

-RELAKSUJĄCY)
Strona 16

SKANDYNAWIA 
(RYTUAŁ ANTI-AGING)

Strona 18



BRETANIA
SEA  DREAM

SYCYLIA
SEA  DREAM

PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA



BRETANIA
SEA  DREAM

SKANDYNAWIA
SEA  DREAM

SYCYLIA
SEA  DREAM

NOWA ZELANDIA
SEA  DREAM

JAPONIA
SEA  DREAM

BALI
SEA  DREAM

PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA
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HISTORIA
Przenosimy się na północne wybrzeże Francji do pięknego regionu, z którego 
wywodzi się marka Saint Malo. Odkrywamy bogate w sole mineralne algi oraz 
glinkę o wyjątkowo wysokiej zawartości magnezu. Korzystamy ze składników 
aktywnych o działaniu remineralizującym.

BRETANIA
( RY TUAŁ  REM INERAL I ZUJĄCY )



PEELING Z GLINKI I SOLI MORSKIEJ
Wzbogacony w sól i glinkę z Guerande. Usuwa martwe komórki 
naskórka i oczyszcza. Remineralizuje, drenuje, nawilża i zmiękcza. 
Działa przeciwstarzeniowo. Likwiduje przekrwienia i koi skórę. 

Marine Ingredients: Salt from Guerande, Clay from Guerande, Laminaria Algae.

MASKA Z ALGAMI
Bogata w minerały i pierwiastki śladowe, naturalnie wzmacnia 
komórki i przywraca im witalność. Regeneruje, nawilża, odżywia 
i wygładza. Działa kojąco na skórę wrażliwą i atopową.

Marine Ingredients: Sea Water from Saint Malo, Sea Fennel, Laminaria Algae.

OLEJ DO MASAŻU Z EKSTRAKTEM MORSKIM
Dzięki zawartości olejów z alg laminaria, morszczynu, awokado, 
żurawiny i moreli działa ujędrniająco, odtruwa, wzmacnia i popra-
wia krążenie.

Marine Ingredients: Laminaria Algae, Fucus Alga.

PRODUKTY DO ZABIEGU
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Algi Laminaria Sól z Guerande Woda kwiatowa z Bła-

watka
Woda Morska
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HISTORIA
Odkrywamy krainę wulkanów na słonecznej włoskiej wyspie. 
Na własnej skórze odczujemy terapeutyczne działanie wód termalnych 
oraz pyłu wulkanicznego. Zachwycimy się zapachem owoców cytrusowych 
i skorzystamy z olejków eterycznych pełnych witamin.

SYCYLIA
( RY TUAŁ  OCZYSZCZAJĄCO -
- REGENERUJĄCY )



PEELING Z PYŁU WULKANICZNEGO
Proszek z wulkanicznej lawy Etny i woda termalna 
z sycylijskiej Sclafani Bagni. Złuszcza, oczyszcza i regeneruje. 
Odżywia, nawilża i wzmacnia. Bogaty w magnez, wapń i krzemionkę.

MASKA Z PYŁEM WULKANICZNYM
Unikatowa receptura zapewnia skórze bogate źródło nawodnienia 
i miękkości.  Maska odżywia i działa silnie przeciwstarzeniowo. 
Przywraca elastyczność.  Likwiduje przekrwienie i koi skórę. 
Odpręża, relaksuje i daje uczucie komfortu.

Marine Ingredient: Ascophyllum Nodosum Alga.

MASŁO DO MASAŻU Z OPUNCJĄ 
I KWIATEM POMARAŃCZY
Odżywia i otula ciało w zmysłowy kokon. Zawiera oleje (z pestek 
winogron, opuncji figowej) oraz wodę z kwiatu pomarańczy zapewnia-
jąc doskonałą regenerację oraz idealne rozprowadzanie preparatu na 
skórze. Cytrusowy zapach pobudza zmysły i zaprasza ciało oraz umysł 
na chwilę absolutnego relaksu.

Marine Ingredient: Palmaria Palmata Alga.

PRODUKTY DO ZABIEGU
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Pomarańcza Glinka Wulkaniczna Opuncja Figowa Pył z Lawy
Wulkanicznej

SYCYLIA
( RY TUAŁ  OCZYSZCZAJĄCO -
- REGENERUJĄCY )
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HISTORIA
Obieramy kierunek na wyspę Bali pełną egzotycznych kwiatów.

Od samego początku towarzyszą nam owoce Noni oraz kokosa. Ekstrakt z kwiatów 
Hibiscusa działa ujędrniająco oraz opóźnia efekty starzenia, a kwiat kwitnącej wiśni 
daje odczucie głębokiego relaksu.

BALI
( RY TUAŁ  ROZŚW IETLAJĄCY )



PEELING Z OWOCÓW NONI I KOKOSA
Peeling o konsystencji fluidu, zapewnia głębokie złuszczanie 
dzięki kryształkom soli morskiej. Wzbogacony o miąższ z owoców 
Noni działających na skórę silnie nawilżająco, łagodząco oraz 
przeciwstarzeniowo.

Marine Ingredients: Marine salts, Marine Polysaccharides.

MASKA Z KWIATAMI HIBISKUSA
Wyjątkowo bogata w magnez i pierwiastki śladowe. Pobudza 
naturalne mechanizmy komórkowe. Regeneruje, nawilża, działa 
na nadmiar tkanki tłuszczowej. Ujędrnia, wygładza i rozświetla skórę. 

Marine Ingredients: Salt Liquor From Guérande, Green Salicornia Extract, 
Scoporiane Alga, Enteromorpha Alga.

OLEISTY BALSAM Z KWIATEM WIŚNI
Wyjątkowa konsystencja balsamu w połączeniu z olejami roślinnymi 
(kokosowy, słonecznikowy) oraz woskami (pszczelim, jojoba, mimoza) 
zapewnia długotrwały poślizg w trakcie masażu.

Marine Ingredient: Seawater.

PRODUKTY DO ZABIEGU
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NoniKokos Hibiscus Kwiat wiśni
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HISTORIA
Zanurz się w turkusowej lagunie i wypocznij na wspaniałej, piaszczystej plaży... 
Ukołysz się szumem fal, oddaj się chwili prawdziwego relaksu na słońcu 
podczas tej wymarzonej eskapady na tropikalną wyspę… Wyrusz na idealny 
wypoczynek i odkryj drenaż, nawilżenie i właściwości antyoksydacyjne tego 
owocowego raju: kiwi, opuncji figowej, papai oraz sapote. Po tej eskapadzie 
w tropikalnym słońcu Twoja skóra czuje się doskonale, lekko. Jest nawilżona 
i otulona urzekającym zapachem miodu i wanilii.

NOWA ZELANDIA
( RY TUAŁ  DRENUJĄCY )



PEELING Z PESTEK KIWI I MORSKIEGO PIASKU
Ten tropikalny, jedwabiście miękki peeling zapewnia naturalne 
złuszczanie dzięki pestkom z kiwi, ziarnkom białego piasku 
i ekstraktowi z bambusa. Pozostawia skórę doskonale nawilżoną 
i miękką z delikatną nutką aromatu wanilii.

Marine Ingredients: Grains of white sand, Palmaria Palmata Alga.

MASKA Z PAPAI I OPUNCJI
Prawdziwa pielęgnacja drenująca i nawilżająca, dająca dobre 
samopoczucie i uczucie lekkości. Łączy w sobie silnie nawilżające 
składniki aktywne (opuncja oraz kwas hialuronowy) z ekstraktem 
z czerwonej algi Palmaria Palmata, znanej ze swojego działania 
drenującego, sprzyjającemu eliminacji wody i toksyn.

Marine Ingredient: Palmaria Palmata Alga.

OLEJ Z KWIATEM HIBISKUSA ORAZ SAPOTE
Olej do masażu wzbogacony odżywczymi olejami roślinnymi: 
Hibiskus, Sapote, Awokado. Służy do masażu i modelowania skóry, 
zabierając nas w wyjątkową, zmysłową podróż dzięki ekstraktom 
z hibiskusa i subtelnym nutom wanilii. Po masażu skóra jest 
perfekcyjnie odżywiona, nawilżona i satynowa.

Marine Ingredient: Palmaria Palmata Alga.

15
Kiwi Papaya Opuncja Sapote

PRODUKTY DO ZABIEGU
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HISTORIA
Uwolnij swój umysł podczas podróży do kraju medytacji, gdzie panuje 
spokój i głęboki relaks. Doceń relaksujące właściwości bogatego w magnez 
proszku z muszli ostryg. Odkryj łagodzące i nawilżające właściwości olejku 
z bawełny oraz ryżu. Otulimy Cię w bezpieczny kokon.

JAPONIA
( RY TUAŁ  NAW I LŻAJĄCO -
- RE LAKSUJĄCY )



PEELING DO CIAŁA Z OSTRYG
Bogata, kremowa konsystencja. Usuwa zrogowaciały naskórek, 
pozwala skórze odzyskać miękkość i promienność. Jednocześnie 
- dzięki bogactwu magnezu - daje odprężenie i uczucie relaksu. 
Dostarcza sole mineralne i pierwiastki śladowe dla lepszej cyrkulacji 
krwi. Zapewnia nawilżenie, remineralizuje i odżywia.

Marine Ingredients: Oyster Shell Powder, Organic Algae.

MASKA Z BAWEŁNĄ W PIANCE
Odżywia, łagodzi, nawilża i relaksuje. Zapobiega starzeniu. 
Stymuluje mikro-cyrkulację i  zapewnia odpowiednie nawilżenie 
skóry. Silnie odżywia dzięki zawartości oleju z bawełny i ryżu.

Marine Ingredients: Oyster Shell Powder, Organic Algae.

OLEJ Z ZIELONEJ HERBATY I GLONÓW WAKAME
Olej z zielonej herbaty to połączenie wysokiej jakości olejów 
roślinnych: słonecznikowego, z kiełków ryżu z oleistym ekstraktem 
z Wakame, bardzo popularnych glonów w Azji. Ta ultra-odżywcza 
pielęgnacja jest doskonale dostosowana do suchych i odwodnionych 
skór, potrzebujących odżywienia, jędrności i komfortu. Ciało otulają 
delikatne i orzeźwiające nuty zielonej herbaty.

Marine Ingredient: Undaria Pinnatifida Alga (Wakame).

17
Bawełna Ryż WakamePuder z Muszli Ostryg

PRODUKTY DO ZABIEGU
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HISTORIA
Zamknij oczy i pozwól swojemu ciału odbyć otulającą i regenerującą 
podróż w głąb Morza Bałtyckiego. Odkryj zalety bursztynu, szlachetnego 
kamienia o  leczniczych właściwościach, algi polarnej i jej innowacyjnego 
działania anti-ageing oraz prozdrowotnych roślin takich jak: Rhodiola Rosea 
(Różeniec górski) oraz Rokitnik, znanych ze swoich właściwości relaksujących 
i regenerujących. Twoje  ciało będzie w pełni odmłodzone, odżywione i 
otulone zmysłowym zapachem.

SKANDYNAWIA
( RY TUAŁ  ANT I -AG ING )



PEELING Z BURSZTYNU
Idealne połączenie kremowej konsystencji z drobinkami bursztynu. 
Umożliwia delikatne, ale skuteczne złuszczenie naskórka. 
Olej roślinny z Rokitnika w pełni regeneruje skórę pozostawiając 
ją gładką i miękką.

Marine Ingredient: Pelvetia Canaliculata Alga.

MASKA Z ALGĄ POLARNĄ
Kremowa maska o właściwościach silnie odżywczych i regenerujących 
dzięki aktywnym składnikom pochodzącym z algi polarnej oraz 
z oleju z Rokitnika, które przenikają do skóry, zapewniając jej 
młody wygląd i jędrność.

Marine Ingredient: Coenochloris Signiensis Alga (Polar Alga).

KREM DO MASAŻU Z RÓŻEŃCEM 
GÓRSKIM I ROKITNIKIEM
Wyjątkowa konsystencja kremu zapewnia dobry poślizg w trakcie 
masażu, dostarczając skórze aktywne, roślinne składniki m.in. 
Różeniec górski znany adaptogen zwiększający odporność na 
stres, wpływający pozytywnie na stan układu nerwowego oraz 
Olej z Rokitnika o właściwościach regenerujących.
Marine Ingredient: Himanthalia Elongata Alga.

19
Bursztyn Alga Polarna Rokitnik Różeniec górski

PRODUKTY DO ZABIEGU



THERMES MARINS DE SAINT-MALO  
CO SM E T I C S

AGICS Agnieszka Żak
www.agics.pl

instagram.com/agicsnaturals
fb.com/AgicsNaturals
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