
Codzienna porcja „wypełniającego” wilgocią  kwasu hialuronowego,  
antyrodnikowe działanie tarczycy bajkalskiej, stopniowo uwalniające swoją 
zawartość, zapewniając skórze glębokie nawilżanie. Opatentowany kompleks 
Cell Guard HSP to dodatkowa ochrona przed stresem środowiskowym  
(temperatura, promieniowanie UV). MASAŻ ABSOLUTE RELAXING

Dwufazowa maska MORSKA OSMOZA  to  
biomimetyczny dawca minerałów. 

To energia ponad 112 minerałów polączona z kompleksami nawadniającymi skórę w nowoczesnej 
formule gwarantującej optymalne wchłanianie i skuteczne efekty działania. Przekazuje nawet 
najbardziej odwodnionej skórze, skuteczną odpowiedź.
Wynik: w pełni nawilżona, dotleniona i witalna skóra.

KURACJA NAWADNIAJĄCA  dla każdej cery 
z efektem silnej mineralizacji. 
Masaż twarzy Absoloute Relaxing Massage.

HYDRA MINERAL FACIAL

kompleks nawilżający
Thalisource®

kompleks nawadniający
Aqua Chrono

kompleks ochronny
Cell Guard HSP®

Skuteczność potwierdzona
w badaniach:

wzrost
nawilżenia + 100 %

wzrost 
elastyczności+ 85 %

ochrona przed 
stresem 
oksydacyjnym

+70 % 

Czas zabiegu 60 
Minut



THALION Patented active Ingredient

CELL GUARD HSP® 

THALISOURCE®

ELIXIR PRECIOUS OIL
Ekskluzywne serum o kaszmirowej konsy-
stencji olejku, subtelnym zapachu, dla  ab-
solutnej perfekcji skóry. Bogactwo kwasów 
Ω3, 6, 9 odżywia i regeneruje naskórek, 
chroni przed działaniem wolnych rodników, 
redukuje ilość zmarszczek, przeciwdziała 
stanom zapalnym. Skóra odzyskuje gładkość, 
elastyczność i satynową miękkość.
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NUTRI PROTECTIVE COCOON CREAM
Intensywny krem odżywczy zabezpiecza 
potrzeby bardzo suchej skóry, chroni ją przed 
agresją środowiska, przywraca równowagę 
lipidową. Idealny w chłodnych porach roku.

THV067

RICH MOISTURIZING CREAM
Dedykowany dla suchej skóry, bogaty w 
naprawcze lipidy, poprawia jej elastyczność, 
wspomaga procesy regeneracji. Skóra odzy-
skuje miękkość i komfort.

THV062

ESSENTIAL MOISTURIZING CREAM
Delikatny krem nawilżający gasi pragnienie 
suchej i odwodnionej cery. Oligosacharydy 
i kwas hialuronowy utrzymują optymalny 
poziom nawilżenia naskórka, idealny  podkład 
pod codzienny makijaż z protekcją UV.

THV061

ACTIVE MOISTURE GEL
Prawdziwa fala świeżości. Nietłusty, lekki 
krem żel dla cery normalnej i mieszanej; uzu-
pełnia poziom wilgoci i regeneruje naskórek. 
Idealny podkład pod codzienny makijaż.
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MOISTURIZING PLUMPING MASK
Kremowa maseczka, polecana dla cery 
odwodnionej ze spektakularnym efektem 
relaksującym i nawilżającym. Kompleks alg 
czerwonych Chondrus crispus tworzy wodny 
rezerwuar, który neutralizuje uczucie napięcia, 
wygładza drobne zmarszczki. Cera odzyskuje 
komfort i gładkość.

TH
V
06

4

NUTRI-COMFORT MASK
Kompaktowa tekstura odżywia bogactwem 
witamin i NNKT, pomaga bardzo suchej 
i wrażliwej skórze odzyskać miękkość  
i komfort, wzmacnia i odbudowuje mecha-
nizmy naprawcze, łagodzi podrażniony i 
ściągnięty naskórek.
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DEEP MOISTURIZER 24 HSP
24 godzinny koncentrat silnie nawilżający to 
połączenie wysoce aktywnych składników: 
opatentowanego Cell Guard HSP®,  kwasu 
hialuronowego , Thalisource, karagenianów, 
dzięki którym skóra cieszy się 24 -godzinnym 
nawilżeniem i  regeneracją,  
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Naturalny skarbiec związków o działaniu nawilżającym  
i odżywczym. 
W sercu swojej formuły Thalisource, skoncentrował Poli i oligo-
sacharydy z alg brunatnych, o dużej masie cząsteczkowej, które 
tworzą elastyczną siateczkę na powierzchni skóry, wzmacniając 
naturalną ochronę i stopień uwodnienia. 
Morskie składniki zamknięto w oceosomach, które imitując lipi-
dy skóry, wtapiają się w cement międzykomórkowy; skóra jest 
ożywiona, odzyskuje swoją miękkość, elastyczność i komfort. 

THALISOURCE  
nawilżona i odżywiona



55

‚

Peloidowa terapia mineralna, będąca połączeniem błota 
Guérande - zbieranego naturalnie, w chronionym i nieza-
nieczyszczonym środowisku, zielonej glinki oraz koncentratu 
liofilizowanej wody morskiej. Pracując w doskonałej osmo-
zie z twoją skórą, ten zabieg zawiera wszystkie pierwiastki 
śladowe i minerały morskie niezbędne do remineralizacji 
i rewitalizacji twojego ciała. To terapeutyczne połączenie 
masażu i morskich składników, które promuje zdrowie, 
dobre samopoczucie i piękno w holistycznych zabiegach 
spa.

Działanie: 
• Bogactwo pierwiastków śladowych (Cynk, Mangan, Fos-
for): działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
• Bogactwo minerałów (Magnez, Wapń): zapewnia dobre 
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego, 
pomagając w walce ze stresem
• Talessoterapia ujędrnia, uelastycznia i nawilża skórę, po-
prawia ukrwienie i łagodzi stany zapalne. Wspomaga również 
detoksykację organizmu poprzez zwiększenie drenażu limfa-
tycznego.

Dla kogo:
dla każdego

Czas zabiegu

INTENSE THALASSO CURE
  MORSKA TERAPIA MINERALNA ŁĄCZĄCA ŚWIAT PIĘKNA I FIZJOTERAPII

INTENSE REVITALIZATION

Unikalne podejście fizjologiczne: kuracja i profilaktyka prozdrowotna przywraca-
jąca organizmowi pierwotną równowagę mineralną.

do120
Minut

MINERALIZACJA

DETOKS

RELAKS

100% naturalny

Poznaj nadzwyczajną moc działania
 THALASSOTERAPII
Woda morska zatopiła w sobie delikatne płótno pięknego świata 
składającego się z wielu roślin i innych materiałów o znaczeniu medy-
cznym. Według najnowszych badań już 8-dniowy pobyt w ośrodku 
talaso przywraca równowagę organizmu na kolejne 6 miesięcy. Skład 
chemiczny wody morskiej i wodorostów jest podobny do naszego 
osocza krwi, dlatego te niezbędne minerały śladowe pomagają orga-
nizmowi przyswajać duże stężenia witamin, aminokwasów i cukrów 
polisacharydowych znajdujących się w wodorostach, tym samym 
równoważąc nasz wewnętrzny ocean, pomagając utrzymać zdrowy 
zasadowy poziom pH.



Najlepsza i najbezpieczniejsza pielęgnacja opiera się na na-
turalnych składnikach a potencjał natury jest niewyczerpany, 
niczym bezkresny ocean… a to właśnie w nim kryją się składniki 
- cenne minerały. 
Bez minerałów nie istniałby świat, to naturalny budulec każdego 
organizmu, dlatego jako jego integralna część, tak doskonale 
wpływają na kondycję naszego organizmu. Naturalna siła te-
rapii mineralnych oraz innowacyjna technologia stopniowego 
uwalniania składników aktywnych sprawiają, że produkty te 
mają uniwersalny charakter i rozwiązują różnorodne problemy 
z zakresu kosmetologii i odnowy biologicznej. 
W 100% naturalne morskie minerały to siła, której zawsze 
warto zaufać!

MINERAL THERAPIES 
terapie mineralne

MARINE MAGNESIUM OIL
Morski magnez w 100% naturalny, pocho-
dzący z wody morskiej, najbardziej aktywna 
i przyswajalna forma magnezu przez ludzki 
organizm. Reguluje ponad 300 procesów 
metabolicznych, zachodzacych codziennie 
w naszym organiźmie, 10 pompek sprayu 
dostarcza 200 mg czystego magnezu, który 
błyskawicznie przenika przez skórę i wyrów-
nuje niedobory, a gdy skóra jest nasycona 
penetracja ustaje. Aplikować na wilgotną 
skórę całego ciała,  lekko wmasować.
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MAGNESIUM BOOSTER GEL
Ultrasensoryczny fluid z morskim magnezem, 
o świeżej, mineralnej nucie zapachowej, skon-
centrowany w morskie pierwiastki śladowe i 
minerały, to sposób na napięte, zmęczone i 
bolące miejsca. 
Błyskawicznie wchłania sie w skórę, dostar-
czając optymalna dawkę minerałów i oligoele-
mentów, Bioenergetyczne serum wyrównuje 
niedobory mineralne, łagodzi ból w okolicach 
karku i pleców. Zawarta dawka magnezu to 
potrójna moc działania
•antystress - uwalnia od napięć nerwowych
•relax - relaksuje napięte mięśnie i stawy po
treningach sportowych,
•balance - wyrównuje niedobory mineralne, 
poprawia sen.
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OCEAN MAGNESIUM PILL
Naturalny suplement diety na zmęczenie, 
stres oraz spadek formy.  Zawiera łatwo 
przyswajalny magnez, witaminy i taurynę, 
które przeciwdziałają skutkom codziennego 
balastu i stresów. Łagodzi bóle mięśni, nor-
malizuje prace układu nerwowego, regene
ruje organizm. Idealny suplement diety w 
100% naturalny dla każdego.
Zalecana dawka: 2 kapsułki dziennie, 1po 
obiedzie i 1po kolacji
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