








EXPRESS MAKE-UP REMOVER
Ekspresowy płyn do demakijażu oczu
Łagodny, dwufazowy zmywacz do demakijażu oczu. Faza oleista 
usuwa najbardziej uporczywy makijaż, faza wodna eliminuje tłustą 
powłokę, pozostałą po olejku. Formuła bez surfaktantów i bez za-
pachu. 
Poj. 125 ml

GENTLE CLEANSING MILK
Łagodne mleczko do demakijażu
Delikatne, kremowe mleczko dodemakijażu każdego rodzaju skó-
ry, nawet wrażliwej i okolicy oczu. Składniki aktywne: kompleks 
Seve Bleue, alantoina. 
Poj. 200 ml

MICELLAR CLEANSING WATER
Oczyszczająca woda micelarna
Idealny, bezzapachowy produkt do demakijażu 3w1 do wszystkich 
rodzajów skóry, nawet bardzo wrażliwej. Z powodzeniem zastąpi 
mleczko, tonik i preparat do demakijażu oczu. 
Poj. 200 ml

BEAUTIFYING TONIC LOTION
Upiększający tonik
Niewiarygodnie łagodny tonik do każdego rodzaju skóry, w tym 
delikatnej i wrażliwej. Ukoi, uspokoi i nawilży skórę. Nie zawiera 
alkoholu.
Poj. 200 ml

REVIVING MARINE MIST
Rewitalizująca mgiełka morska
Koncentrat wody morskiej, który został opracowany, aby zwięk-
szyć skuteczność preparatów pielęgnacyjnych. Zawiera wszystkie 
rewitalizujące zalety oceanu dla skutecznego upiększenia skóry. Do 
stosowania na czystą skórę przed nałożeniem preparatu 
pielęgnacyjnego. 
Poj. 150 ml

  Demakijaż

   Energetyzacja

GENTLE PURYIFING GEL 
Delikatny żel myjący 
Oczyszczający preparat do skór mieszanych oraz tłustych o kon-
systencji żelu. W połączeniu z wodą tworzy pianę, która znakomi-
cie oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń oraz pozostałości 
makijażu. W składnikach aktywnych znajdują się dwa rodzaje alg o 
właściwościach przeciwzapalnych: Fucus Spiralis oraz Tetraselmis 
Chui, detoksykujący wyciąg z  nasion Moringi oraz kompleks Seve 
Blue, który zadba o odpowiednie nawilżenie skóry. Preparat nie 
zawiera alkoholu.  
Poj. 200 ml

MATTIFYING POWDER LOTION 
Pudrowy tonik matujący 
Tonik matujący dla skór mieszanych oraz tłustych. Dzięki zawar-
tości ekstraktów z alg Tetraselmis Chui i Fucus Spiralis oraz cynku 
ma działanie przeciwzapalne, zmniejszające wydzielanie sebum. 
Dodatek pudrów zapewnia długotrwały efekt matowego wyglą-
du skóry, dlatego też polecany jest do stosowania przed aplikacją 
kremu. .  
Poj. 200 ml



FOAMING MICELLAR CLEANSING LOTION
Morska pianka oczyszczająca
Uniwersalny pieniący się produkt,który myje i odświeża skórę 
za jednym razem. Daje poczucie idealnej świeżości, zapewnia skó-
rze komfort. Przywraca blask i promienność.
Poj. 150 ml

CLEANSING CREAM FOAM
Oczyszczający krem
Praktyczny, myjący preparat do skóry normalnej i/lub mieszanej. 
Skutecznie rozjaśnia i tonizuje skórę, nie przesuszając jej. Bogata, 
kremowa konsystencja produktu, po zetknięciu się z wodą, zamie-
nia się w lekką pianę. Preparat dokładnie  oczyszcza twarz.
Poj. 125 ml

GENTLE EXFOLIATOR
Delikatny peeling
Produkt do suchej i delikatnej skóry o podwójnym działaniu złusz-
czającym: mechanicznym i chemicznym. Składniki: mikro-granulki 
olejku Jojoba, kwas fi towy. Preparat wyróżnia się niezwykłą de-
likatnością. Kremowa konsystencja produktu zawiera drobne mi-
krogranulki.Zapewnia niezwykle delikatne i efektywne złuszczanie.
Poj. 50 ml

REFRESHING EXFOLIATOR
Odświeżający peeling
Złuszczający preparat, który wygładza i odkrywa naturalny blask 
cery normalnej lub mieszanej. Składniki: super drobna ziemia 
okrzemkowa, średniej grubości sproszkowana krzemionka, gru-
be łupiny migdałów. Różna wielkość zastosowanych w preparacie 
drobinek, gwarantuje idealne złuszczenie skóry. Peeling pozosta-
wia na skórze uczucie czystości i świeżości. 
Poj. 50 ml

RESURFACING CREAM
Krem złuszczający z korundem
Preparat do mikrodermabrazji mechanicznej zawiera regenerującą 
Dermosensine™, masło Shea oraz złuszczające mikro-kryształki 
tlenku aluminium (korund). Szczególnie polecany dla skór pozba-
wionych blasku, szorstkich i z pierwszymi oznakami starzenia.
Poj. 50 ml

   Oczyszczanie

  Złuszczanie
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Poj. 30 ml

COLLAGEN EYE ROLL-ON
Roll-on z kolagenem do pielęgnacji okolic oczu
Lekki i świeży żel, który intensywnie nawilża i wygładza delikatną 
okolicę oczu, niweluje drobne zmarszczki spowodowane odwod-
nieniem skóry. Metalowe kuleczki delikatnie masują skórę przy 
aplikacji produktu, tym samym stymulują krążenie limfatyczne.                       
W efekcie zostają zredukowane obrzęki i cienie pod oczami.
Poj. 15 ml

Poj. 8 x 1,5 ml

 Nawilżenie i wygładzenie

Poj. 40 ml

Illuminating Multi-Perfection
Rozświetlający krem BB - wielofunkcyjny preparat 5w1

LIFTING CORRECTING EYE CREAM 
Liftingujaco-modelujacy krem na okolice oczu 
Bogaty w innowacyjne składniki aktywne o silnym działaniu od-
budowującym i energetyzującym skórę, zapewnia skuteczne po-
trójne działanie: jeden prosty ruch wystarczy, aby uzyskać efekt 
wypełnienia zmarszczek w okolicach oczu, zmniejszyć obrzęki i 
opuchnięcia pod oczami.
Poj. 15 ml

HYDRA-MARINE GEL-BALM 
Rozświetlająco-nawilżający żel-balsam
Aksamitny preparat o działaniu wygładzającym i nawilżającym skórę. 
Doskonale wyrównuje koloryt, nadaje naturalny blask i przywraca 
naturalny wygląd skóry. Szczególnie polecany osobom o poszarzałej 
i zmęczonej cerze ( także o tzw. skórze palacza). Zawartość składni-
ków aktywnych: kompleks detoksykujący Lumisource, bio-aktywna 
hesperydyna, wyciąg z mikroalgi, kompleks Seve Blue oraz aloes 
sprawia, że skóra wygląda promiennie i świeżo. 
Poj. 50 ml

HYDRA-MARINE 24H EYE FLUID
Ultra nawilżający fluid pod oczy
Gwarantuje 24-godzinne nawilżenie i natychmiastowy efekt odświe-
żenia. Skutecznie zmniejsza drobne zmarszczki, cienie pod oczami 
oraz obrzęki, zapewniając relaks, wygładzenie i odświeżenie skóry 
wokół oczu. Ekstrakt z pieprzu syczuańskiego wraz z aktywnym 
kompleksem Lumisource detoksykuje i dodaje skórze blasku. Prepa-
rat działa przeciwobrzękowo i przeciwstarzeniowo. Formuła wzbo-
gacona została o mentol, zapewniając natychmiastowy efekt „kostki 
lodu”.
Poj. 15 ml



ABSOLUTE RADIANCE CONCENTRATE 
Upiększająco-rozświetlający koncentrat
Koncentrat ten stanowi idealne rozwiązanie dla szarej i zmęczonej 
cery - natychmiast niweluje oznaki zmęczenia i przywraca blask skó-
rze. Receptura umiejętnie łączy Seve Bleue,  Lumisource o właści-
wościach detoksykujących, trio kwasów rozjaśniających (jabłkowy, 
cytrynowy i glikolowy) z bioaktywną hesperydyną (bioflawonoid, 
naturalnie znajdujący się w skórce cytryny - działa podobnie do wi-
taminy P,  poprawia mikrocyrkulację), zapewniając naturalny, zdrowy 
wygląd i jednolit koloryt. Kwas hialuronowy doskonale nawilża i spły-
ca drobne zmarszczki. Cera jest gładka, wypoczęta, rozjaśniona i ma 
przywrócony blask.
Poj. 7 x 1,2 ml

ABSOLUTE HYDRA-MARINE CONCENTRATE
Silnie nawilżający koncentrat
1 kropla - 24 godziny nawilżenia. Prawdziwy „zastrzyk” nawilżający. 
Wzbogacony o kwas hialuronowy ten koncentrat w rekordowym 
czasie uwalnia i dostarcza niezrównaną moc nawilżania do „serca” 
komórek. Odświeżona i wygładzona skóra odzyskuje swój pierwot-
ny komfort, świeżość i blask. 
Poj. 7 x 1,2 ml

HYDRA-MARINE 24H CREAM
Krem nawilżający 24h
Pierwszy krem nawilżający, który perfekcyjnie łączy efektywność z 
oddziaływaniem na zmysły. Jego bogata formuła uwalnia subtelne 
nuty herbaciane, pozyskane z białych kwiatów, które zapewniają 
uczucie dobrego samopoczucia i odprężenia. Kompleks Seve Bleue 
zamknięty w kapsułki w połączeniu z Hydra-Diffusine i Hyalurophy-
line zapewnia skórze 24 h nawilżenie. Jego remineralizująca moc zo-
stała wzbogacona o Luminosource, by stymulować naturalny proces 
detoksykacji i przywrócić skórze blask.
Poj. 50 ml

ULTRA HYDRA-MARINE MASK
Ultra nawilżająca maska
Dzięki kompleksowi Seve Bleue zaczerpniętemu z głębin oceanu 
i dwóm najnowszym generacjom kwasu hialuronowego, maska ta 
dostarcza wodę do każdej warstwy naskórka. W zaledwie 5 mi-
nut, skóra staje się nawilżona, gładsza i olśniewająco piękna. Maska 
posiada końcówkę w formie pędzla na końcu tubki, która zapewnia 
wygodną aplikację. 
Poj. 50 ml

PERFECT GLOW PRIMER
Baza pod makijaż Perfekcyjny blask
Technologia „kolorowych świateł” użyta w preparacie udoskonala 
wygląd każdej skóry, odkrywa jej nowe oblicze: koloryt jest wy-
równany, pory są wyrażnie zmniejszone a powierzchnia skóry wy-
gładzona. Skóra jest gładka i promienieje. Zawiera kompleks Seve 
Bleue, Vitapulp oraz rozświetlająco - korygujące pigmenty.
Poj. 30 ml

HYDRA-MARINE 24 GEL-CREAM
Krem-żel 24 h
Lekki nawilżający krem-żel, który zaspokaja potrzeby skóry normal-
nej i mieszanej. Szybko wchłania się w skórę, zapewniając uczucie 
komfortu i 24-godzinne nawilżenie. Obecność Lumisource stymulu-
je naturalnuy proces detoksykacji skóry i przywraca jej naturalny 
blask.
Poj. 50 ml

SLEEPING CREAM NIGHT TIME RECOVERY
Regenerujący krem nocny
Dzięki wyjątkowej, morskiej formule oraz ekstraktowi z czerwonej 
algi krem stymuluje działanie naprawcze skóry podczas nocnego 
wypoczynku. Tworzy na jej powierzchni „otulającą woalkę”, wzmac-
niając siłę działania składników aktywnych. Mikrokapsułkowany kwas 
hialuronowy w połączeniu z kompleksem Seve Bleue intensywnie 
nawilża i remineralizuje skórę.  Melatoskin - peptyd pro-melatoni-
ny, jest 155 razy bardziej biodostępny, niż melatonina - kluczowy 
czynnik snu, aby wzmocnić nocny proces regeneracji skóry. Krem 
pobudza procesy regeneracji chronobiologicznej i optymalizuje noc-
ny czas naprawy skóry. Aktywny składnik Lumisource - prawdziwy 
„detoks skóry”, stymuluje eliminację toksyn i resztek komórkowych, 
nagromadzonych w naskórku.
Poj. 50 ml



NUTRI-SOOTHING CREAM 
Odżywczo-łagodzący krem
Niezwykle delikatny krem o 24-godzinnym działaniu, został spe-
cjalnie stworzony dla zapewnienia długotrwałego komfortu skó-
rze suchej i wrażliwej. Uzupełnia niedobory lipidów i łagodnie 
odbudowuje skórę, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia, koi, 
odżywia, nawilża i wzmacnia odporność skóry. Składniki aktyw-
ne: kompleks Cold Cream Marine, biomimetyczne, łagodzące 
lipopeptydy, wyciąg z białego łubinu, oleje ze słodkich migdałów, 
allantoina, oczar wirginijski.
Poj. 50 ml

NUTRI-SOOTHING RICH CREAM 
Bogaty odżywczo-łagodzący krem
Otulający krem o 24-godzinnym działaniu, stworzony dla zapew-
nienia długotrwałego komfortu skórze bardzo suchej i wrażliwej. 
Unikalna receptura Cold Cream Marine na bazie oleju z mikro-
-alg, bogatych w kwasy tłuszczowe Omega-3, morskiego wosku 
zawierającego wysokie stężenie ekstraktu z brązowej makro-algi 
Laminaria Ochroleuca oraz kompleksu Seve Bleue, pomaga 
wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry oraz przywrócić jej 
właściwy poziom nawilżenia i odżywienia.  Ekstrakt z białego łu-
binu koi i łagodzi skórę oraz stymuluje syntezę lipidów naskórka.
Poj. 50 ml

MULTI-SOOTHING CONCENTRATE
Wzmacniająco-łagodzący koncentrat
Intensywna 7-dniowa kuracja, która pozwala na ukojenie reak-
tywnej lub wrażliwej skóry, redukuje zaczerwienienia i wzmacnia 
barierę ochronną. Produkt ten zawiera wysokie stężenie łago-
dzących, biomimetycznych lipopeptydów oraz neurokosmetycz-
ną innowację pochodzenia morskiego, aby pomóc zahamować 
nadaktywność neuroprzekaźników, odpowiedzialnych za stres i 
zwiększyć próg tolerancji nawet najbardziej wrażliwej skóry. 
Poj. 7 x 1,2 ml

DEEPLY NOURISHING MASK
Ultra-odżywcza maska
Bogata w lipidy kuracja SOS, pomagająca zregenerować i ukoić 
skórę w zaledwie 10 minut. Kremowa maska o otulającej kon-
systencji z wysoka zawartością kompleksu Cold Cream Marine 
stanowi prawdziwą odżywczą kąpiel o właściwościach odbudo-
wujących dla skóry suchej i wrażliwej. Wzbogacona olejkiem z 
ogórecznika, uwięzionym w mikro-kapsułkach, stopniowo uwal-
nia niezbędne kwasy tłuszczowe (Omega-6) do głębszych warstw 
naskórka, pomagając natychmiast złagodzić uczucie dyskomfortu. 
Maska perfekcyjnie wygładza, zmiękcza  i odżywia skórę.
Poj. 50 ml

  Odżywczo-łagodząca

SOS SOOTHING MASK 
Łagodząca Maska SOS 
Otulająca maska z kompleksem Cold Cream Marine, która łago-
dzi i koi wrażliwą skórę, dając natychmiastowy efekt wyciszenia 
i odświeżenia. W 10 minut Soothing Sos Mask przywraca skó-
rze komfort, miękkość i wzmacnia odporność, zwiększając próg 
tolerancji na czynniki stresujące. Lekka formuła preparatu o wy-
sokiej tolerancji obniża temperaturę skóry, dając uczucie „kostki 
lodu”, aby skutecznie zmniejszyć uczucie mrowienia i pieczenia. 
Aloes łączy się z polisacharydami, dając skórze wysoki stopień na-
wilżenia. Dzięki temu tworzy się film, który pomaga skutecznie 
i natychmiast złagodzić dyskomfort skóry. Kompleks Cold Cre-
am Marine dostarcza niezbędne lipidy i minerały dla podniesienia 
komfortu i poprawy elastyczności wrażliwego i podrażnionego 
naskórka. Wyciąg z jagody niemal natychmiast niweluje odczucia 
podrażnienia skóry, przywracając jej komfort i właściwe funkcjo-
nowanie.
Poj. 50 ml





  

PERFECT MATTE FLUID
Fluid normalizująco-matujący
Preparat o lekkiej konsystencji i świeżym zapachu. Działa z po-
dwójną mocą przeciw niedoskonałościom i błyszczeniu się skóry. 
Zapewnia doskonale matową cerę przez 8 godzin, dzięki synergii 
działania kompleksu Acti’Sebum (oleista frakcja z pestek dyni) - 
wpływa na skład sebum, minimalizując efekt błyszczenia się skóry 
oraz alg Fucus Spiralis i Tetraselmis Chui, które regulują nadmier-
ne wydzielanie sebum. Oligosacharydy z soczewicy poprawiają 
strukturę skóry, minimalizując widoczność porów. Kompleks Seve 
Bleue delikatnie nawilża skórę. Skóra odzyskuje świeży i matowy 
wygląd. 
Poj. 40 ml

IMPERFECTION CORRECTOR
Korektor niedoskonałości
Ten niezwykle skuteczny preparat do intensywnej kuracji w re-
kordowo krótkim czasie pomaga usunąć bakteryjne stany zapalne 
i zmniejszyć niedoskonałości. Delikatna żelowa konsystencja pre-
paratu łatwo wtapia się w skórę, przywracając jej zdrowy i piękny 
wygład. Kwas hialuronowy, zawarty w preparacie, przyśpiesza 
regenerację śladów po niedoskonałościach. Składniki aktywne: 
kompleks Seve Bleue, kwas hialuronowy, algi Fucus Spiralis i Te-
traselmis Chui. 
Poj. 15 ml

ABSOLUTE PURIFYING MASK
Maska oczyszczająco-matująca
Maska w kremowej postaci z dużą zawartością naturalnej glinki, 
wzbogacona o oczar wirginijski o właściwościach łagodzących, 
przeciwzapalnych i ściągających. Algi Fucus Spiralis i Tetraselmis 
Chui regulują nadmierne wydzielanie sebum. Maska wchłania 
nadmiar łoju, ściąga pory, działa przeciwzapalnie i delikatnie czyści 
skórę. Kompleks Seve Bleue delikatnie nawilża skórę. Skóra odzy-
skuje swoją matowość, świeżość i blask.
Poj. 40 ml

INTENSE REGULATING CONCENTRATE 
Normalizująco-oczyszczający koncentrat
Skuteczny preparat w postacie ampułek do intensywnej kuracji. 
Przywraca równowagę każdej mieszanej i tłustej skórze, zmniej-
sza „grubość skóry”, która powoduje zatykanie się porów. Za-
warte w koncentracie algi Fucus Spiralis i Tetraselmis Chui regu-
lują nadmierne wydzielanie sebum. Aktywny kompleks Activ’Pur 
(kwas nordihydrogwajaretowy (NDGA) + kwas oleanolowy) 
hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za niedoskonałości , 
pozbawiając ich wody oraz zmniejsza aktywność 5-?-reduktazy, 
w wyniku czego uzyskujemy kontrolowaną produkcję sebum, 
redukcję łojotoku oraz wyraźną poprawę wyglądu skóry tłustej, 
mieszanej i trądzikowej. Kompleks Seve Bleue delikatnie nawilża 
skórę.
Poj. 7 x 1,2 ml

Balansująca: skóra mieszana, tłusta, trądzikowa



Poj. 30 ml

Poj. 50 ml

Poj. 50 ml

Poj. 30 ml

Poj. 125 ml



INTENSIVE REDENSIFYING SERUM 
Intensywne serum przywracające gęstość skórze
Niezwykle efektywne serum odmładzające o znakomitej kon-
systencji, która łączy świeżość żelu z wygładzającym działaniem 
kremu. Głęboko wnika w skórę, dostarczając jej wysoko skon-
centrowane składniki aktywne (kompleks Patented Marine Reple-
nishment Complex, alga Chondrus Crispus, lukrecja, krwawnik 
pospolity, masło Shea, kwas hialuronowy). Wygładza zmarszczki 
od zewnątrz i wypełnia je od wewnątrz. Z dnia na dzień skóra 
staję się delikatniejsza, jędrniejsza, wyraźnie odmłodzona. Poma-
ga zatrzymać czas, przywraca blask skórze, przyczynia się do we-
wnętrznej regeneracji. Skóra odzyskuje swoją naturalną gęstość i 
doskonały wygląd. Jest bardziej elastyczna, a owal twarzy staje się 
bardziej regularny.  
Poj. 30 ml

REDENSIFYING CREAM
Krem przywracający gęstość skórze
Wyjątkowy krem, który odbudowuje kontur twarzy oraz restruk-
turyzuje skórę, zwiększając jej gęstość i wypełniając zmarszcz-
ki. Luksusowa i cudownie kremowa konsystencja otula skórę                   
nieskończoną miękkością. Wzbogacony o kompleks Patented 
Marine Replenishment Complex na bazie hormonów algowych, 
ekstraktów z figi egipskiej i szarotki alpejskiej ten cudowny krem 
o zmysłowej nucie zapachowej zapewnia kompleksowe działanie 
anti-ageing. Kontur twarzy jest bardziej wyrazisty, skóra odzy-
skuje gęstość i jędrność, widoczność zmarszczek oraz przebar-
wień zmniejsza z dnia na dzień. Skóra jest wyraźnie odmłodzona,                
promienieje blaskiem.    
Poj. 50 ml

REDENSIFYING RICH CREAM 
Bogaty krem przywracający gęstość skórze
Prawdziwy klucz do młodości: wyjątkowy, odżywczy krem, 
bogaty w cenne składniki aktywne, które w widoczny sposób 
regenerują skórę suchą oraz bardzo suchą, przywracając jej gę-
stość i właściwą strukturę. Zawarte w kremie składniki aktywne: 
kompleks Patented Marine Replenishment Complex, wyciąg z 
lukrecji, masło Shea, ekstrakt z kocanki (nieśmiertelnika), wyciąg                             
z owoców drzewa karobowego (szarańczyn strąkowy) zapewnia-
ją kompleksowe działanie anti-ageing, odżywiają i nawilżają skórę, 
przywracając jej komfort i elastyczność.  
Poj. 50 ml

EYELID LIFTING CREAM
Liftingujący krem do powiek
Ujędrniający krem 2-w-1 do pielęgnacji okolic oczu, który bły-
skawicznie eliminuje obrzęki i cienie pod oczami, stopniowo 
„otwiera oczy”, wyraźnie wygładza skórę, zmniejszając widocz-
ność zmarszczek. Działa na wszystkie widoczne oznaki sta-
rzenia się skóry, dając potrójny efekt: liftingujący, zmniejszający 
obrzęki i redukujący cienie. Ponadczasowy kompleks Patented                              
Marine Replenishment Complex na bazie hormonów algowych 
i wyselekcjonowanych molekuł roślinnych stymuluje aktywność                            
fibroblastów, odpowiedzialnych za produkcję włókien kolagenu i 
elastyny. Zawartość roślinnego kompleksu (kasztanowiec, słodka 
koniczyna, nostrzyk żółty) wspomaga redukcję obrzęków i cienie 
pod oczami, a cukier owsiany napina i wygładza skórę. 
Poj. 15 ml

  Linia z hormonami algowymi

LINIA EXCEPTION MARINELINIA EXCEPTION MARINE





Poj. 50 ml



Poj. 30 ml
Poj. 50 ml

Poj. 15 ml



ANTI-AGEING FOUNDATION 
Podkład przeciwzmarszczkowy - perfekcyjna korekcja cery
z efektem działania anti-ageing
Podkład nadaje skórze perfekcyjny koloryt, zapewniając jej natu-
ralny wygląd w każdym świetle. Zawiera specjalną formułę, łączą-
cą w sobie najlepsze przeciwstarzeniowe składniki z rozświetlają-
cą technologią biomimetycznych pigmentów:
• Aktywator odnowy komórkowej - krzem morski (Marine                

Silicium) stymuluje produkcję nowych włókien.
• Kwas hialuronowy wypełnia zmarszczki od środka, sprawia-

jąc, że skóra staje się widocznie wygładzona. 
Mineralne mikropigmenty wyrównują koloryt skóry, przywraca-
jąc jej perfekcyjny blask. Wzbogacone zostały o rozświetlające            
cząsteczki, które zapewniają wizualną korekcję zmarszczek i in-
nych niedoskonałości skóry. 
Dostępny w trzech odcieniach: Opale, Naturel, Ambre.
Poj. 30 ml

Poj. 50 ml

Poj. 50 ml

Wypełnia widoczne zmarszczki, przywraca jędrność skórze i mo-
deluje kontur twarzy. Aktywator młodości - Etap 3. Trzy prepara-
ty do pielęgnacji skóry, które zwlaczają wszystkie oznaki starzenia, 
by odkryć widocznie młodszą i gładszą skórę. 

LIFTING CORRECTING DAY CREAM 
Liftingująco-modelujący krem na dzień
Skoncentrowany w Marine Silicium Complex, krem odbudowuje 
skórę, przywraca jej jędrność, elastyczność, ładny koloryt, mode-
luje owal twarzy. Dodatkowo, krem z podwójną tarczą zabezpie-
czającą przed wpływem środowiska zewnętrznego, chroni skórę 
przed starzeniem wywołanym szkodliwymi czynnikami środowi-
ska. SKŁADNIKI AKTYWNE: kompleks Marine Silicium Com-
plex, aloes, kwas hialuronowy, ziemia okrzemkowa.
Poj. 50 ml

LIFTING CORRECTING NIGHT CREAM
Liftingująco-modelujący krem na noc
Dzięki silnie skoncentrowanym składnikom aktywnym przeciw-
działa starzeniu się skóry, zapewniając proces potrójnej jej od-
budowy podczas snu: odnowa struktury skóry w wymiarze 3D, 
stymulacja naturalnej detoksykacji za sprawa autofagii lipidów i 
utlenionych białek, restrukturyzacja lipidów naskórkowych.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kompleks Marine Silicium Complex, 
kwas hialuronowy, kompleks roslinny, masło Shea, olej Jojoba, 
ekstrakt z kocanki, wyciag z łubinu, ekstrakt z drożdży, ziemia 
okrzemkowa. 
Poj. 50 ml

WRINKLE LIFTING SERUM
Przeciwzmarszczkowo-liftingujące serum
Innowacyjny koncentrat 3D koryguje zmarszczki i odbudowuje 
skórę. Natychmiastowo wypełnia, wygładza, niweluje drobne 
zmarszczki i bruzdy, przywracając skórze jej naturalna jędrność i 
gęstość. Zapewnia silny efekt liftingu, jednocześnie nadając świe-
tlistości cerze. SKŁADNIKI AKTYWNE: kompleks Marine Silicium 
Complex, nawilżjący ekstrakt roślinny, lekki puder rozświetlający, 
olej słonecznikowy, ekstrakt z kocanki, kwas hialuronowy. 
Poj. 30 ml





  NOWOŚĆ

PRODIGE DES OCÉANS ESSENCE
Morska esencja młodości
Unikatowy preparat o cudownej, otulającej konsystencji 
i pudrowym zapachu, który spektakularnie poprawia wygląd skóry. 
Wygładza, nawilża, przyspiesza syntezę włókien podporowych skó-
ry i kwasu hialuronowego, zmniejsza widoczność i ilość zmarszczek. 
Skóra odzyskuje gładkość, elastyczność, jednolity koloryt i młodzień-
czy wygląd. Regeneracyjna moc oceanu skoncentrowana w jednym 
produkcie - 61 morskich biomimetycznych składników, niezbędnych 
do reaktywacji młodości skóry. Formuła esencji została wzbogacona 
o kwas hialuronowy o średniej masie cząsteczkowej, rozświetlające 
pigmenty oraz adenozynę – biotechnologiczną substancję aktywną - 
dla przyśpieszenia odnowy komórkowej, syntezy kolagenui redukcji 
syntezy melaniny.
Poj. 30 ml

PRODIGE DES OCÉANS CREAM
Krem Prodige
Luksusowy, odmładzająco-regenerujący krem o aksamitnej, otu-
lającej konsystencji dla uzyskania perfekcyjnie wyglądającej skóry. 
Prawdziwy morski eliksir, który wyraźnie - dzień po dniu, zmienia 
wygląd skóry. Sekret jego skuteczności kryje się w nowoczesnym, 
opatentowanym przez Thalgo, kompleksie Regenerative Marine 
Intelligence®, który łączy w sobie 63 aktywne morskie składniki, 
żeby odwrócić proces starzenia komórek skory. Ekstrakt z brązo-
wych alg zachowuje integralność mitochondriów komórkowych, 
niezbędną dla ich optymalnego funkcjonowania, a kwas hialuro-
nowy o średniej masie cząsteczkowej nawilża i wygładza skórę, 
wypychając zmarszczki od wewnątrz. Skóra odzyskuje gładkość, 
elastyczność, jednolity koloryt i młodzieńczy wygląd. Uwodzi-
cielki, pudrowy zapach kremu zapewnia relaks i odprężenie oraz 
niweluje stres komórkowy.
Poj. 50 ml

PRODIGE DES OCÉANS MASK
Maska Prodige
Niezwykła maska w postaci kremowej pianki, nasyconej                         
aktywnym tlenem - prawdziwy kreator młodości komórkowej 
dla wszystkich osób, bez względu na wiek, które chcą odzyskać 
doskonały wygląd. Już po jednej aplikacji skóra promienieje pięk-
nem. Opatentowany kompleks Regenerative Marine Intelligen-
ce® na bazie 63 składników pochodzenia morskiego intensywnie 
regeneruje skórę oraz stymuluje aktywność fibroblastów, kwas 
hialuronowy duo – wygładza i nawilża skórę, niweluje widocz-
ność zmarszczek, chroni skórę przed utratą wody, a aktywny tlen 
dociera do serca komórek, uwalniając je od toksyn, tym samym 
zapewniając promienny i wypoczęty wygląd skórze.  
Poj. 50 ml

PRODIGE DES OCÉANS BODY CREAM
Krem do ciała Prodige
Krem-balsam o delikatnym, pudrowo-kwiatowym zapachu otu-
la skórę delikatną woalka, przywracając jej miękkość, gładkość  
i młody wygląd. Dzień po dniu kompleks Regenerative Marine 
Intelligence®, który kryje w sobie moc 5 oceanów, skutecznie 
regeneruje skórę, odwracając proces starzenia komórek. Olej                     
z mikro-alg i masło Shea odżywia i nawilża, a Chlorella, łubin oraz 
lotos wzmacniają skórę i łagodzą stres komórkowy, zapewniając 
chwile odprężenia i relaksu.
Poj. 150 ml

PRODIGE DES OCÉANS ROOM FRAGRANCE 
Perfumy do pomieszczeń
Zapach do pomieszczeń o przyjemnym, uwodzicielskim aromacie 
bukietu kwiatów z frezji, lotosu, lilii wodnej, jaśminu i róży z dodat-
kiem szczypty nuty zapachowej białego piżma i białego cedru zapew-
nia bajkowe chwile relaksu i odprężenia podczas zabiegu lub odpo-
czynku w domu.
Poj. 100 ml





PRO-REGULATOR MAKE-UP REMOVER
Odnawiający preparat do demakijażu
Wysoce wydajny żel, bogaty w trzy cenne oleje roślinne  (z pu-
stynnych daktyli, orzechów laskowych, pestek winogron) i witami-
nę E, oparty na ekskluzywnej technologii lipofilnej, usuwa makijaż 
i zanieczyszczenia. Redukuje błyszczenie, chroniąc jednocześnie 
płaszcz hydrolipidowy skóry.
Poj. 150 ml

PRO-RENEWAL CLEANSER
Odnawiający preparat oczyszczający 
Złuszczający preparat w postaci żelu, wzbogacony o rewitalizu-
jące minerały morskie. Dogłębnie oczyszcza pory, wygładza i 
minimalizuje niedoskonałości, dzięki zawartości papainy (ekstraktu 
z papai), kwasu salicylowego, hydrolizowanego ekstraktu z droż-
dży oraz ekstraktu z algi Macrocystis Pyrifera. Wyrównuje koloryt 
skóry i dodaje jej blasku.
Poj. 200 ml

INTENSIVE PEEL 
Intensywny peeling
7 dniowa kuracja odnawiająca. Kosmeceutyk ten dzięki podwójnej 
mocy enzymatycznej i chemicznej - zawartości papainy (ekstraktu 
z papai) 5% oraz kwasu askorbinowego 3% wyjątkowo skutecz-
nie złuszcza, odnawia i regeneruje skórę. Dzięki udowodnionej 
skuteczności po 7 dniach stosowania, szorstkość skóry zostaje 
zredukowana, jest ona wygładzona, delikatniejsza, ma wyrówna-
ny koloryt oraz jest rozjaśniona.
Poj. 7 x 1,5 ml

DETOX REGENERATOR 7 x 1,2 ml
Koncentrat regenerująco-detoksykujący
Jedna kropla wystarczy, aby pobudzić bioregenerację skóry.  
Kosmeceutyk ten zawiera wysokie stężenie Mésolift Marin® 10,2 
% (32 poli-odżywcze składniki, kwas hialuronowy, adenozyna) 
oraz Lumisource. Zawartość tych składników zapewnia skórze 
detoks, regeneracje oraz blask. W zaledwie 7 dni pozwoli skórze 
zminimalizować oznaki zmęczenia oraz wyrównać koloryt.
Poj. 7 x 1,2 ml

Kosmeceutyki: regeneracja, normalizacja, anti-ageing



RESURFACER CREAM-SERUM
Intensywnie korygujący krem-serum
Kosmeceutyk ten pomaga przywrócić skórze idealny wygląd, 
koryguje niedoskonałości, zapewniając wyraźną odnowę. Bogac-
two aktywnych składników: Mésolift Marin® 3% (32 poli-odżyw-
cze składniki, kwas hialuronowy, adenozyna), Neo-Skin® 2%, 
Sytenol A 1%, Synactin AC 2%, kwas hialuronowy, witamina B3.
Poj. 50 ml

SUNSCREEN SPF 50+
Ochronny krem z filtrem SPF 50+ 
Krem o lekkiej formule, zapewnia pełną ochronę dzięki kombina-
cji 6 filtrów, m.in. filtr pochodzenia morskiego z algi Polysiphonia 
Lanosa (Sun’Ytol Future®). Zawartość Astaxanthine chroni skórę 
przed wolnymi rodnikami, opóźniając proces jej starzenia. Nie 
pozostawia białego filmu na skórze, niekomedogenny. Stosować 
po użyciu intensywnego peelingu lub po profesjonalnym zabie-
gu Rénovation Radicale oraz każdorazowo przed ekspozycją na 
słońce.
Poj. 50 ml

NORMALISER CREAM-SERUM
Intensywnie normalizujący krem-serum
Formuła tego kosmeceutyku jest silnie skoncentrowana, jak se-
rum. Preparat zwalcza uporczywe niedoskonałości skóry, wygła-
dza, oczyszcza i zwęża ujścia gruczołów łojowych. Działa silnie 
przeciwbakteryjnie, zmniejsza błyszczenie skóry. Niekomedo-
genny.
Poj. 50 ml







CLEANSING GEL
Żel do mycia twarzy
Musujący, łagodny żel myjący. Doskonale oczyszcza skórę z zanie-
czyszczeń i nadmiaru łoju. Skóra pozostaje czysta, świeża i gładka. 
Poj. 150 ml

AFTER SHAVE BALM
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.
Poj. 75 ml
 
SHAVING GEL
Żel do golenia
Delikatny żel zmiękczający zarost przed goleniem z wyciągiem                 
z niebieskiej algi. Dodatkowo wzbogacony o Cephalipin®, który 
przyspiesza gojenie uszkodzonego naskórka, tamuje krwawienie                 
i działa łagodząco. W połączeniu z wodą uzyskuje konsystencję pian-
ki idealnej do golenia. 
Poj. 100 ml

REGENERATING CREAM
Krem regenerujący
Przeciwzmarszczkowy krem o lekkiej konsystencji. Wzmacnia, uję-
drnia, wygładza i skutecznie opóźnia oznaki starzenia się skóry, dzię-
ki zawartości kompleksu Initiale Marine® i Matrixyl. Pozostawia skórę 
miękką i aksamitną w dotyku. Wersja detaliczna i profesjonalna.
Poj. 50 ml

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

ANTI-FATIGUE SERUM FOR EYES
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 kompu-
terze i spędzających dużo czasu w podróżach. Skład: Algue Bleue 
Vitale®, wyciąg z kukurydzy, aktywny składnik drenujący. Do stoso-
wania rano i wieczorem.
Poj. 15 ml

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.
Poj. 200 ml 

  męska





Poj. 150 ml Poj. 150 ml



Poj. 50 ml

Poj. 50 ml

Poj. 150 ml

Poj. 150 ml

Poj. 125 ml

Poj. 150 ml

Poj. 50 ml

AGE DEFENCE SUN SCREEN CREAM SPF 50+ 
Przeciwzmarszczkowy krem ochronny SPF50+
Zapewnij sobie ochronę za każdym razem, gdy przebywasz na 
słońcu. Ten wygodny krem, bez efektu białego filmu na skórze, 
zapewnia idealną tolerancję. Twoja opalenizna powstaje stopnio-
wo, a młodość skóry zostaje zachowana. Polecana aplikacja co 2 
godziny, dzięki czemu uzyskasz stały poziom ochrony przeciw-
słonecznej, zwłaszcza po kontakcie z wodą.
Poj. 50 ml





24H HYDRATING BODY MILK 
24-godzinne nawilżające mleczko do ciała
Odżywczo-łagodzące mleczko do ciała, bogate w olej ze słodkich 
migdałów, olej sezamowy, kompleks Cold Cream Marine. Za-
pewnia intensywne nawilżenie, które trwa nawet do 24 godzin. 
Uzupełnione zostało wysoce skoncentrowanym trio nawilżają-
cych składników aktywnych, aby trwale zapobiec utracie nawilże-
nia. Pozostawia skórę sprężystą, elastyczną, miękką i jedwabiście 
gładką.
Poj. 200 ml

DEEPLY NOURISHING BODY CREAM  
Ultra-odżywczy krem do ciała
Intensywna pielęgnacja dla bardzo suchej i wrażliwej skóry. Pro-
dukt ten zawiera wysokie stężenie kompleksu Cold Cream Mari-
ne, dodatkowo został uzupełniony organicznym ekstraktem z bia-
łego łubinu, który stymuluje syntezę niezbędnych lipidów. Krem 
trwale odżywia, łagodzi i odbudowuje skórę ciała. Jego kremowa, 
otulająca konsystencja, wzbogacona wysoce efektywnym kok-
tajlem lipidowym, łączącym w sobie olejek z dzikiej róży, masło 
kakaowe i naturalne masło cupuacu, pomaga przywrócić błogie 
uczucie komfortu i chroni skórę przed biologicznym starzeniem.
Poj. 200 ml

DEEPLY NOURISHING FOOT CREAM 
Głęboko odżywczy krem do stóp
Najważniejszy krok w kierunku ochrony stóp. Dzięki zawartości 
wąkrotki azjatyckiej o właściwościach restrukturyzujących oraz 
kompleksowi Cold Cream Marine, balsam ten jest idealną propo-
zycją do codziennej pielęgnacji suchej skóry stóp. Dostarcza uko-
jenia, zmiękcza, wygładza i regeneruję skórę stóp, zapewniając 
komfortowe uczucie.
Poj. 75 ml

DEEPLY NOURISHING HAND CREAM 
Głęboko odżywczy krem do rąk
Odżywcza kąpiel 2 w 1 dla uzyskania perfekcyjnych dłoni i zdro-
wych paznokci. Ten kremowy balsam z regenerującym kom-
pleksem Cold Cream Marine pomaga odżywić i ukoić nawet 
najbardziej suche dłonie. Jego bogata konsystencja, wzbogacona 
ochronną witaminą E, otacza dłonie miękką, regenerującą ręka-
wiczką, a prowitamina B5 pomaga wzmocnić paznokcie. Dłonie 
są chronione i wyglądają piękniej.
Poj. 50 ml

  Odżywczo-łagodząca



BUST AND DECOLLETE 
Serum na biust i dekolt - ujędrnia i nadaje objętość
Delikatna emulsja o konsystencji lekkiego fluidu wzmacnia tkan-
ki podtrzymujące i poprawia kszałt biustu. Intensywnie nawil-
ża i wygładza dekolt. Biust jest bardziej atrakcyjny, pełniejszy, 
wyraźnie odmłodzony i jędrny. Składniki aktywne : kompleks 
ujędrniający 3D, składnik nadający objętość Anermarrhena As-
phodeloid.
Poj. 50 ml

Poj. 100 g

Poj. 200 ml

REVITALISING MARINE SCRUB 
Peeling do ciała
Pierwszy peeling do ciała w postaci sorbetu o cudownym mor-
skim zapachu. Wzbogacony o rewitalizujące mikronizowane algi 
doskonale oczyszcza skórę z martwych komórek i toksyn, nie 
powodując jej wysuszenia. Wyciąg z algi Chondrus Crispus do-
skonale nawilża i zmiękcza skórę, a mentol przyjemnie odświeża 
podczas wykonania peelingu. Dwa rodzaje złuszczających natu-
ralnych kryształków -krzemionka oraz celluloza - delikatnie i sku-
tecznie wygładzają skórę, przygotowując ją do kolejnych zabie-
gów pielęgnacyjnych.
Poj. 200 ml



TARGETS INGROWN HAIRS  
Preparat przeciw wrastaniu włosów
Innowacyjny preparat nowej generacji o potrójnym działaniu: ide-
alnie nawilża skórę, działa przeciwzapalnie, opóźnia odrost wło-
sów i eliminuje problem wrastających włosów. Pozostawia skórę 
gładką i miękką.
Poj. 30 ml

ANTI-REGROWTH SOLUTION SENSITIVE AREAS
Koncentrat po depilacji - wrażliwe obszary
Specyficzny, specjalnie opracowany preparat do stosowania po 
depilacji na miejsca szczególnie wrażliwe (twarz, bikini, pachy).                
Preparat opóźnia odrost włosów, chroni skórę przed podraż-
nieniem. Sposób użycia: stosować po depilacji małą ilość żelu na 
wrażliwe partie twarzy i ciała.  Szybko się wchłania. Można na 
niego stosować inny preparat pielęgnacyjny.
Poj. 30 ml

ANTI-REGROWTH SOLUTION
Koncentrat po depilacji
Preparat w ampułkach do stosowania na ciało po depilacji w celu 
opóźnienia odrostu włosów. Gymnémopil - aktywny składnik 
pochodzenia roślinnego oraz olejki eteryczne z cytryny, lawen-
dy, werbeny i rumianku, zawarte w preparacie, ograniczają i spo-
walniają odrost włosów. Sposób użycia: użyć bezpośrednio po 
depilacji.
Op. 6 x 5 ml

Ochrona skóry po depilacji



Poj. 150 ml

Poj. 150 ml

Poj. 150 ml

Poj. 10 x 40 g

Chłodzące



INTEGRATIVE
SLIMMING



STRETCH MARK CREAM
Krem na rozstępy
Wyjątkowy krem bogaty w składniki regenerujące i odżywcze 
w dwojaki sposób działa na skórę: uelastycznia skórę, poprawia-
jąc jej odporność na rozciąganie, co chroni ją przed powstawa-
niem rozstępów oraz poprawiając strukturę tkanek, wygładza 
powierzchnię skóry, ułatwiając wyrównywanie istniejących 
rozstępów poprzez pobudzenie aktywności komórkowej.Duet 
innowacyjnych składników (połączenie glikoproteiny morskiej 
z wyciągiem z kopru ogrodowego Anethum Graveolens) sku-
tecznie odbudowuje skórę, a nowatorska technologia Fibrelax 
działa na uszkodzone komórki, przywracając skórze odporność 
na rozciąganie. Krem może być stosowany przez młodzież (na-
stolatków) w okresie wzrostu w celu zapobiegania pojawieniu 
się rozstępów. Sposób użycia: masować codziennie miejsca na-
rażone na rozstępy (brzuch, uda, pośladki, piersi).
Poj. 150 ml

EXPERT CORRECTION FOR STUBBORN CELLULITE 
Żel na uporczywy cellulit 
Intensywny preparat w postaci żelu umiejętnie łączy w swo-
im składzie sobie naukową innowację, która już po 14 dniach 
stosowania kosmetyku pozwala zahamować magazynowanie 
tłuszczów w adipocytach, przeciwdziała także zatrzymywaniu 
wody w skórze, likwidując jej nadmiar w przestrzeniach mię-
dzykomórkowych. Dla zwiększonej efektywności zawartość 
ekstraktu z Coleus Forskohlii (pokrzywa indyjska) w technolo-
gii Oxy Activ została 15-krotnie zwiększona, a wyciąg z mięty 
pieprzowej aż 11 razy przyśpiesza wchłanianie składników ak-
tywnych, zwiększa metabolizm komórkowy, co z kolei aktywuję 
lipolizę. Pozwala znacznie zmniejszyć objętość i liczbę komórek 
tłuszczowych oraz hamuje tworzenie nowych.
Poj. 150 ml

HIGH PERFORMANCE FIRMING CREAM
Silnie ujędrniający krem 
Ten krem to ekspert w walce z wiotką skórą. Wykorzystuje tech-
nologię Sculpt Active, aby ujędrnić głębsze wartswy skóry. To 
jeden z najbardziej innowacyjnych, zmieniających wygląd skóry 
środków, który pomaga przywrócić skórze jej kształt i jędrność.
Poj. 200 ml

modelująco-antycellulitowa 

COMPLETE CELLULITE CORRECTOR 
Intensywny korektor cellulitu
Intensywny, wyszczuplająco-antycellulitowy krem na bazie 
technologii aktywnego tlenu Oxy Active. Wspomaga naprawę 
skóry objętej cellulitem twardym (zbitym). W ciągu 4 tygodni 
rozbija skórkę pomarańczową i eliminuje nadmiar płynów. Silnie 
nasycony skondensowanym tlenem oraz ekstraktem z nasion 
drzewa sandałowego pomaga dotlenić tkanki, rozbić widoczny 
cellulit oraz wygładzić nierówną skórę. Preparat został dodatko-
wo wzbogacony w wyciąg z czerwonej algi Chondrus Crispus, 
który wspomaga eliminację nadmiaru wody z tkanek.
Poj. 200 ml

STOMACH & WAIST SCULPT
Krem modelujący brzuch i talię
Zmniejsza obwód w talii aż do 4 cm w zaledwie 4 tygodnie. Po-
łączenie technologii Sculp Active z ekstraktem z imbiru pomaga 
wyszczuplić brzuch oraz zachować długotrwały efekt. Ekstrakt z 
imbiru stymuluje eliminację lipidów oraz opóźnia ich gromadze-
nie w przyszłości. Dzięki temu dojrzewanie adipicytów zostaje 
zahamowane, synteza elastyny zwiększona a skóra staje się bar-
dziej jędrna. 
Poj. 150 ml



MERVEILLE
ARCTIQUE



MILKY MOISTURISING GEL 
Nawilżający mleczny żel do ciała
Świeży i lekki, delikatnie perłowy żel, zapewnia skórze miękkość 
i subtelny blask. Jego wyjątkowy zapach koi zmysły, działa odprę-
żająco. Ciało jest nawilżone i wzmocnione, skóra jest uwodzi-
cielsko miękka i subtelnie pachnąca. Składniki aktywne: algi bo-
realne, porost islandzki, aloe vera (zmiękcza, nawilża), ekstrakt z 
czerwonej algi Chondrus Crispus (nawilża, wygładza, zapobiega 
utracie wody).
Poj. 200 ml

ARCTIC SHOWER FOAM
Kremowa pianka pod prysznic
Biała jak śnieg, bogata pianka delikatnie oczyszcza i zmiękcza 
skórę, pozostawiając ciało otulone cudownym zapachem. Skład-
niki aktywne: algi borealne, syrop cukrowy (tapioka - wyciąg z 
korzenia manioku; chroni białka naskórka przed wysuszającym 
działaniem substancji myjących, wygładza).
Poj. 150 ml

ARCTIC ROOM FRAGRANCE
Zapach do pomieszczeń
Urzekający zapach białych kwiatów jaśminu, magnolii i poma-
rańczy. Niezwykle miękkie, niemal puszyste nuty, przywodzą na 
myśl pudrowy śnieg, aby s tworzyć idealną atmosferę w domu 
lub Salonie Piękności/SPA dla odprężenia i cudownego relaksu. 
Sposób użycia: rozpylić 2-3 razy preparat w pomieszczeniu.
Poj. 100 ml

SALT FLAKE SCRUB
Wygładzający peeling solny do ciała
Uwodzicielska formuł, zawierająca trio płatków soli morskiej, 
obudzi skórę ze snu: usunie martwe komórki, wygładzi i zrewi-
talizuje skórę oraz przygotuje ją do dalszej pielęgnacji. Składniki 
aktywne 3 rodzaje kryształków soli morskiej (sól z Morza Śród-
ziemnego,sól kamienna, sól magnezowa), algi borealne, polisa-
charydy.
Poj. 270 g



INDOCÉANE



SWEET AND SAVOURY BODY SCRUB
Słodko-słony peeling do ciała
Qi-MarineTM i święte kwiaty lotosu (działanie odstresowujące  
dla komórek). Pyszne połączenie soli morskej, cukru trzcinowego 
i olejków roślinnych sprawia, że ten peeling o oryginalnej, dwu-
fazowej strukturze, eliminuje martwe komórki, wygładza skórę 
pozostawiając ją przyjemnie miękką. Produkt o delikatnym aro-
macie olejków eterycznych z Morza Śródziemnego sprawia, że 
skóra jest gładka, wzmocniona i pełna blasku. Sposób użycia:  
1-2 razy w tygodniu. Dokładnie wymieszać za pomocą szpatułk. 
Nakładać na wilgotną skórę okrężnymi ruchami. Obficie spłukać.
Poj. 250g

SILKY SMOOTH CREAM
Jedwabisty wygładzający krem
Krem o niezwykle jedwabistej konsystencji zawierający olejek 
z kiełków ryżowych. Odżywia skórę, nadaje jej wyjątkową deli-
katność i zmysłowość, pozostawiając na ciele delikatny pudrowy 
film. Subtelny zapach drzewa sandałowego odpręża. Qi-Mari-
neTM i święty kwiat lotosu (działalnie odstresowujące na komórki). 
Stosowanie: nakładać najlepiej wieczorem, długimi muśnięciami 
na całe ciało. 
Poj. 150 ml

PRECIOUS MILK BATH
Mleczko do kąpieli Indocéane - musujący cukier
Cukier o słodkim, pudrowym zapachu i właściwościach odprę-
żających musuje w kąpieli, zamieniając wodę w mleczną kąpiel. 
To doświadczenie pełne ukojenia rodem z samego serca Egiptu 
pozostawia na skórze delikatną, ochronną mgiełkę. Sposób uży-
cia: 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)
Poj. 6 x 28g / 1 szt. x 28g

INDOCÉANE ROOM FRAGRANCE
Perfumy do pomieszczeń o orientalnym zapachu
Cudowny aromat porywa w kontynentalną podróż do krainy  
odprężenia i piękna. 
Poj. 100 ml

INDOCÉANE CANDLE
Aromatyzowana świeca Indocéane
Bajkowa wyprawa dla Twoich zmysłów w towarzystwie indyjskch 
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 przyciąc. 
Poj. 140 g

 relaksująca

LINIA INDOCÉANELINIA INDOCÉANE



POLYNESIA



Poj. 270 g

Poj. 100 ml

Poj. 50 ml

Poj. 6 x 33 g / 1 szt x 33 g 

Poj. 140 g





10 ampułek

ACTIVE REFINING BURNER
Kuracja wyszczuplająco-antycellulitowa
Produkt nowej generacji bogaty w składniki aktywne, który            
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zapobiegają 
niedoborom składników odżywczych w trakcie wyszczuplania 
w celu uzyskania jeszcze szybszych i lepszych efektów poprawy 
sylwetki. Doskonała propozycja dla osób, które pragną zmienić 
kształt swojej figury. Preparat łączy w sobie opatentowany, kli-
nicznie testowany fito-kompleks Sinetrol® (jest to opatentowana 
formuła, na którą składa się kompleks ekstraktów roślinnych: po-
marańczy, czerwonej pomarańczy, grejpfruta oraz guarany), gu-
aranę bogatą w kofeinę oraz wyciąg z brunatnej algi Fucus. Może 
być stosowany przez osoby o przeciętnej aktywności fizycznej, 
jako środek wspomagający odchudzanie, który pozwala na znacz-
ne zmniejszenie obwodu talii i bioder (do - 7 cm w obwodzie 
talii i do – 3 cm w obwodzie bioder).  Sposób użycia: 1 kapsułkę                           
w południe i 1 kapsułkę wieczorem, bezpośrednio przez posił-
kiem popić dużą ilością wody.
30 kapsułek

SUPLEMENTYSUPLEMENTY

ACTIV DETOX 
Kuracja oczyszczająca organizm
Ta oryginalna w 100% naturalna receptura łączy w sobie sok 
roślin i algę Fucus Vesiculosus. Czarna rzodkiew pomaga w 
usuwani zatrzymywanej wody. Karczoch oczyszcza organizm. 
Koper morski pomaga w prawidłowym trawieniu. Karczochy i 
czarna rzodkiew tworzą synergię i wywierają pozytywny wpływ 
na funkcjonowanie wątroby i pęcherzyka żółciowego. Głębokie 
oczyszczenie organizmu, dzięki Ocea Dranie, pozwala skórze 
odzyskać blask oraz przygotowuje do innych kuracji (Svelt Con-
trol, Ocea Skin, etc.). Należy stosować preparat przy zmianach 
pór roku, po długotrwałym pobycie w szpitalu lub braniu leków, 
przy nadkwasocie, łamliwych włosach i paznokciach, skórze trą-
dzikowej, nadwadze, a ponadto w zależności od potrzeb orga-
nizmu.
10 ampułek

ACTIV DRAINING
Kuracja drenująca
Suplement diety o smaku czarnej porzeczki wspomagający eli-
minację nadmiaru wody i tłuszczów z organizmu. Zawiera w 
swoim składzie kompleks 5 aktywnych składników dla osiągnięcia 
szybkiego i trwałego efektu: ekstrakt z brązowej algi Ascophyllum 
Nodosum, bogaty jest w witaminy i mikroelementy; wyciąg z 
liści Yerba Mate, czyli ostrokrzewu paragwajskiego - poprawia 
trawienie, pomaga w oczyszczaniu organizmu, wspomaga od-
chudzanie; hibiscus wykazuje lekkie działanie moczopędne, an-
tybakteryjne i delikatnie przeczyszczające, zapobiega zastojom 
wody w organizmie i sprzyja oczyszczeniu organizmu; skrzyp 
polny pobudza przemianę materii, ma działanie moczopędne;  
Vitamin C Complex
Poj. 500 ml



20 saszetek 

20 saszetek 





Thalgo stworzyło ekskluzywny odmładzająco-regenerujący rytuał 
z unikatowym masażem na mięśniach twarzy, opracowanym przy 
współpracy z chirurgiem-plastykiem. W zabiegu wykorzystano 
kompleks Patented Marine Replenishment Complex na bazie 
hormonów algowych, ekstraktów z figi egipskiej i szarotki alpej-
skiej, który przywraca skórze gęstość, blask i witalność. Masaż 
Thalgolift to prawdziwy „ręczny lifting”, który zwiększa jędrność 
i elastyczność skóry oraz modeluje kontury twarzy. Skóra odzy-
skuje swoją naturalną gęstość i doskonały wygląd.

Rytuał THALGO zapobiegający starzeniu się skóry, koryguje utratę 
jędrności skóry, wyraźnie wygładza zmarszczki i modeluje owal 
twarzy. Kluczową rolę w tym zabiegu odgrywa nowatorski masaż 
THALGO DERMASTIM w połączeniu z dwiema maskami: wy-
gładzająco-wypełniającą i cryo-modelującą -ujędrnia, wygładza 
zmarszczki, przywraca cerze blask.

Rytuał Prodige w którym innowacja i profesjonalna wiedza łą-
czą się z luksusem i zmysłowością. Zabieg opiera się na siedmiu 
ekskluzywnych technikach masażu, w tym na masażu autorskim 
inspirowanym Kobido.  Skutecznie poprawia wygład skóry – wy-
gładza, nawilża, przyspiesza syntezę włókien podporowych skóry 
i kwasu hialuronowego, zmniejsza widoczność i ilość zmarszczek. 
Skóra odzyskuje gładkość, elastyczność, jednolity koloryt i mło-
dzieńczy wygląd. Uwalniające od napięć ruchy zapewniają głęboki 
relaks i odprężenie.

PRODIGE DES OCÉANSPRODIGE DES OCEANS

EXCEPTION MARINE 
REDENSIFYING RYTUAŁREDENSIFYING RYTUAŁ



Rytuał inspirowany potęgą 5 oceanów. Zapewnia wspaniałe do-
znania sensoryczne, dzięki połączeniu uczucia ciepła i chłodu, dla 
osiągnięcia głębokiego odprężenia i relaksu. Wyrusz w podróż, 
aby odkryć  cuda natury północnego bieguna ziemi: krajobrazy, 
malowane nieskazitelnie białym lodem, zmysłowe gorące źródła 
i niesamowite życie morskie. Ciesz się starożytnymi rytuałami 
skandynawskimi, w których ciepło i orzeźwiające zimno naprze-
miennie uspokajają ciało i niwelują napięcia oraz stres.

MERVEILLE ARTIQUE RITUAL

Innowacyjny zabieg, który skutecznie walczy z cellulitem i niedo-
skonałościami sylwetki. Zwiększa elastyczność i jędrność skóry. 
W preparatach, użytych do zabiegu, wykorzystano dwie no-
woczesne technologie, które celnie trafiają w samo serce pro-
blemu. Technologia Oxy Active pomaga przywrócić prawidło-
we dotlenienie tkankom, aby zahamować proces tworzenia się 
cellulitu. Technologia Sculpt Active skutecznie zwiększa napięcie 
we wszystkich warstwach skóry, działa w trzech kierunkach na 
jędrność skóry – zwiększa jej elastyczność i gęstość oraz tonizuje. 
Zabieg modeluje sylwetkę i redukuje cellulit.  

BODY SCULPT TREATMENT



www.thalgo.pl   www.facebook.com/ThalgoPoland  www.instagram.com/thalgo_poland 


