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THALION - A SPA-VILÁG FRANCIA SZAKÉRTŐJE 
Azonnal felszívódó kozmetikumok és látványos kezelések, természetes 

hatóanyagokkal és algákkal a világ legtisztább vizű tengeréből.



Élvonalbeli  Tengeri  Kozmetikumok

A Thalion algalelőhelyei a f ranciaországi Bretagne-ban, az Iroise tenger partján ta-

lálhatóak, egy UNESCO-által védett biorezervátumban. Az algákat a tengerből való 

betakarításuk után nedves környezetben, az élő sejtek működését megőrizve szállítják 

a telephelyre és a begyűjtéstől számított 24 órán belül feldolgozzák. Az eredmény: 

tiszta, f riss algakivonat a legértékesebb alkotórészekkel. A THALION egyedi szakér-

telmének egyik titka, hogy az algákat a tengerből való betakarításától egészen a ter-

mékek végleges előállításáig minden fázist a legnagyobb körültekintéssel és szakmai 

tapasztalattal végzi. A THALION Laboratórium így a leggazdagabb választékban és a 

leghatékonyabb tengeri aktív hatóanyagokat kifejlesztve biztosítja a termékek magas 

minőségét.

André Prigent 
elnök

Tenger és az algák

A természetes egyensúlyban működő tengeri ökoszisztéma olyan bőkezű édenkert, 

mely az élet keletkezésének emlékeit őrzi. Rengeteg különleges életforma otthona, 

egy igazi terápiás csoda, ahol az algák magukba gyűjtik a tengervíz gazdag táplá-

ló elemeit, hogy rendkívüli tulajdonságú hatóanyagokat hozzanak létre. A THALION 

termékek és kezelések arra az évezredes szimbiózisra épülnek, mely az élővilág és a 

tenger között az élet keletkezésének hajnalától a mai napig változatlanul fennállnak. 

Az emberi vérplazmához hasonló összetételű tengervíz mellett a tengeri növények, az 

algák a szépség és a wellness érzés valódi forrását jelentik.



A tengerben rej lő hatóanyagok

A tengervíz és az algák egyedülálló hasonlóságot mutatnak az emberi vérplazmánkkal. A természetes ozmotikus 
jelenség lehetővé teszi a hatóanyagok bejutását. Köszönhetően az egyedi feldolgozási eljárásnak, az algák meg-
őrzik értékes összetevőiket. A THALION biztosítja bőrünk alapvető szükségleteit, az algák hatóanyagain keresztül 
pedig a megfelelő kezeléseket és termékeket a kozmetikában és otthonunkban. Az algák szinte minden létfon-
tosságú nyomelemet tartalmaznak, nehéz ezeknél jobb vitamin- és nyomelem forrást találni.

OCEOSZÓMÁK
Foszfolipidek és tengeri kivonatok együttese mik-
rogömbökbe zárva, mely elszállítja a hatóanyagokat 
a bőr mélyebb rétegeibe, a jobb hatékonyság érde-
kében.

THALASSO OLIGO
Könnyű nátrium koncentrátumú, porított tenger-
víz. A rendkívüli gazdagságú tengeri ásványok és 
nyomelemek regeneráló hatásán keresztül serkentik 
az anyagcserét, biztosítják a sejt-metabolizmust a 
bőr és a test számára.

THALISOURCE
Barna algából kinyert koncentrált poliszacharidok és 
oligoszacharidok együttese. A poliszacharidok ma-
gas hidratált mátrixot képeznek a bőr felszínén, a 
vízvesztés csökkentése érdekében.

OLIGOSOURCE
A vörös algából kivont, koncentrált oligoszacharido-
kat egy exkluzív folyamat, a depolimerizáció alapján 
fejlesztették ki a THALION saját laboratóriumában. 
Ezek a kis molekulasúlyú oligoszacharidok védelmet 
nyújtanak az irritáció ellen.

SZEBOSZÓMÁK
Szabályozzák a faggyúmirigy működését. Világosab-
bá, mattá, élettel telivé teszik az arcszínt. Gyulladás-
csökkentő és antibakteriális hatásúak. A hatóanya-
gokat oceoszómákba zárva szállítják a bőr sejtjeinek 
központjába.

LAMINARIA BARNA ALGA 
KONCENTRÁTUM
Ultra koncentrált 100%-ban természetes algakivonat,

mely egyaránt segít reminerizálni és karcsúsítani.

Az algák különleges hatásai

A THALION Laboratórium büszkélkedhet a legjobb betakarítási területtel, ahol a tengeri növények kiemelkedő 
biológiai sokféleséget mutatnak. Minden faj különleges molekulákat tartalmaz (nyomelemek, ásványi anyagok, 
vitaminok, aminosavak, fehérjék stb.)

Barna algák
Fucus vesiculosus ......................................................... Méregtelenít & Drenázs hatású

Laminaria digitata ................................................................................Stimulál & Karcsúsít

Undaria pinnatif ida .................................................... Regenerál & Ragyogást biztosít

Vörös algák
Chondrus crispus .............................................................................. Hidratál & Védi a bőrt

Lithothamnium calcareum .............................................................................. Reminerizál

Palmaria palmata ........................................................................Rugalmasság & Táplálás

Zöld algák
Ulva lactuca .............................................................................Karcsúsítás & Rugalmasság

Kék algák
Spirulina Maxima ................................................................................ Feszesít & Regenerál

Tengerparti növények
Cápakapor ..................................................................................................... Tonizál & Feszesít

Tengeri örökkévalóság ..................................................................... Regenerál & Feszesít

Tengeri rózsa ................................................................................... Anti-aging & Regenerál

Laminaria digitata

Chondrus crispus

Ulva lactuca

Sea fennel



Merüljön el az óceánban és élvezze jótékony hatását.
A THALION testkezelések a testi-lelki harmónia, kikapcsolódás

és derű forrását nyújtják.
Igazi szépségrituálék, melyek teljesen személyre szabottan

alkalmazhatóak és minden igényt
kielégítően a legjobb megoldást kínálják.

T H A L I O N  T E S T K E Z E L É S E K

1 THALASSO
 � TENGERI ENERGIA FÜRDŐ 60’
 � TENGERI ENERGIA TESTPAKOLÁS mélymeleg thermotakaróval 60’
 � JÓTÉKONY TENGERI ISZAP mélymeleg thermotakaróval 60’
 � TENGERI MAGNÉZIUM TESTPAKOLÁS mélymeleg thermotakaróval 30’
 � TENGERI MAGNÉZIUM FÜRDŐ 20’
 � TENGERI KALCIUM TESTPAKOLÁS mélymeleg thermotakaróval 30’
 � TENGERI KALCIUM FÜRDŐ 20’

RELAXÁLÁS
 � M.E.R. RELAXÁLÓ-ENERGIZÁLÓ TESTMASSZÁZS - TELJES LAZÍTÁS 60’ 
 � HÁTLAZÍTÁS 45’

ALAKFORMÁLÁS
 � TENGERI KARCSÚSÍTÁS tengeri fürdő 60’

HIDRATÁLT & RAGYOGÓ BŐR
 � HOSSZAN TARTÓ PUHASÁG 30’ 
 � MENNYEI KÉZÁPOLÁS 30’
 � BÁRSONYOS LÁBAK 30’

2

3

4

1
THALASSO

Tengeri Energia, Jótékony Tengeri iszap és a Minerál Terápiák igazi 
energizáló és vitalizáló kezelések. Élvezze a tengeri hatóanyagok 

jótékony hatását és hagyja magát elcsábítani. A test természetes ásványi 
anyagokkal töltődik fel és szinte újjászületik.



TENGERI ENERGIA FÜRDŐ
 60 perc
A 100%-ban természetes tengeri kezelés mélyhámlasztó lé-
péssel indul, majd egy tengeri energiában gazdag fürdővel 
folytatódik, mely táplálja a bőrt és ásványi anyagokkal tölti 
fel a szervezetet, miközben megszünteti a feszültség és fá-
radtság jeleit.

CÉL: JÓ KÖZÉRZET, STRESSZOLDÁS 

A kezelés első lépéseként az elhalt hámsejteket távolítjuk el a tengeri sókristályokat tartalmazó géllel, vagy az 
illóolajban gazdag krémes radírral. A következő lépésben a szervezet megfelelő működéséhez elengedhetetlen 
összes nyomelemet és ásványi anyagot tartalmazó ásványianyaggal telített; választhatóan narancs, ylang-ylang és 
levendula tartalmú relaxáló, vagy mentolt és rozmaringot tar talmazó tonizáló illóolaj-komplexel dúsított kádfürdő 
következik. Fürdő időtartama 15-20 perc. Fürdés után nem öblítjük le ezt az egyedi keveréket, hanem hidratáló 
tejes, simító mozdulatokkal dúsított masszázzsal zárjuk a kezelést. (Terhes nőknek nem ajánlott)

TENGERI ENERGIA  
TESTPAKOLÁS
 60 perc
A 100%-ban természetes tengeri kezelés mélyhámlasztó lé-
péssel indul, majd az állóképességet elősegítő és stresszoldó 
hatású ásványianyag géllel folytatódik, mely táplálja a bőrt 
és ásványi anyagokkal tölti fel a szervezetet, miközben meg-
szünteti a feszültség és fáradtság jeleit.

CÉL: NYUGALOM, ELLAZULÁS, RELAXÁLÁS

A kezelés első lépéseként az elhalt hámsejteket távolítjuk el a tengeri sókristályokat tartalmazó géllel, vagy az il-
lóolajban gazdag krémes radírral. A következő lépésben felvisszük a bőrre az állóképességet elősegítő, stresszoldó 
hatású ásványianyag gélt, majd a testet thermofóliába és mélymeleg terápiás takaróba burkoljuk. Hidratáló tejes, 
simító mozdulatokkal dúsított masszázzsal zárjuk a kezelést. (Terhes nőknek nem ajánlott)

JÓTÉKONY TENGERI ISZAP 
mélymeleg thermotakaróval
 60 perc
Kálciumban és magnéziumban gazdag tengeri iszap fájda-
lomcsillapító és stresszoldó hatású, lazítja a feszülő izmokat, 
enyhíti az izületi fájdalmakat.

CÉL: NYUGALOM, ELLAZULÁS

A kezelés első lépéseként az elhalt hámsejteket távolítjuk el a tengeri sókristályokat tartalmazó géllel, vagy az 
illóolajban gazdag krémes radírral. A következő lépésben Fucus Vesiculosus algában gazdag lágyuló, végül meg-
szilárduló pakolást teszünk az egész testre, melyhez narancs, ylang-ylang és levendula tartalmú relaxáló, vagy a 
mentolt és rozmaringot tartalmazó tonizáló illóolaj-komplexet csepegtetünk. Ezt követően a testet thermofóliába 
és mélymeleg-terápiás takaróba burkoljuk. A 15-20 perces hatóidő lejárta után áttöröljük a bőrt, majd a kezelés 
zárásaként simító mozdulatokkal, hidratáló tejjel ápoljuk a testet. (Terhes nőknek nem ajánlott)



TENGERI MAGNÉZIUM TESTPAKOLÁS  
mélymeleg thermotakaróval
 30 perc

A Tengeri Magnézium pakolást felvisszük a teljes testre vagy a kezelni kívánt területekre ( hát, nyak, ...) és hagyjuk 
hatni 15-20 percig. A Minerál terápia hatásának fokozása érdekében a pakolás előtt Tengeri Magnézium olajjal 
kenjük át az egész testet vagy a kezelni kívánt területeket. A pakolást zuhannyal öblítjük le.

TENGERI MAGNÉZIUM FÜRDŐ KEZELÉS 
 20 perc

Magnézium olajjal dúsított nyugtató, stresszoldó, méregtelenítő hatású fürdő. 

WELL-BEING KÚRA:
Stresszoldó, zen hatású, speciális wellness ajánlat, mely aktív sportolóknak is hatásos.

A Thalion exkluzív kizárólag tengeri eredetű, 100%-ban tengeri algás kúra, magas felszívódású Magnéziummal. A Ten-
geri Magnézium bőrön keresztül felszívódva gyorsabban éri el a nyugtató hatást, segíti a méreganyagok eltávolítását.

HATÁSOK:  
 � A test fokozatosan feltöltődik Magnéziummal, az idegi feszültségek lazulnak.

 � Stresszoldás, relaxálás. A tengeri magnézium koncentráció visszaadja a test egyensúlyát, harmóniáját.

 � Az izmok lazításának igazi forrása, mely egy újabb hatás a nyugtató és wellness hatás mellé.

 � A test relaxált és megszabadul a stressztől. A bőr visszanyeri rugalmasságát, puha tapintását.

 � Tartósítószer-mentes, illat-mentes, színezőanyag-mentes, anti-allergén. 

T E N G E R I  M A G N É Z I U M 
M I N E R Á L  T E R Á P I Á K 

ANTI-AGING PREVENCIÓS KÚRA:
Anti-aging prevenció, bőrápolás és azon túlmutató gondoskodás, speciális szenior kúra.

A Thalion exkluzív Tengeri Kalciumot tartalmazó új testkezelései mikronizált korall-alga és a tengervíz Kalci-
um-tartalmú porított formájú aktív hatóanyagát tartalmazzák. A Kalcium alapvető fontosságú az emberi szervezet 
számára különösen a csontok és fogak kialakításában és erősítésében. Szerepet játszik és szabályozó szerepe van 
a test ph-értékének egyensúlyban tartásában, az izmokban tárolódva aktiválja az izomműködést.

HATÁSOK:  
 � Elősegíti a test méregtelenítését és feltölti azt kálciummal. 

 � Idegi feszültség csökken. 

 � A bőr visszanyeri rugalmasságát és puhaságát. 

T E N G E R I  K A L C I U M 
M I N E R Á L  T E R Á P I Á K 

TENGERI KALCIUM TESTPAKOLÁS  
mélymeleg thermotakaróval 
 30 perc

A Tengeri Kalcium pakolást felvisszük a teljes testre vagy a kezelni kívánt területekre ( hát, nyak, térd...) és hagyjuk 
hatni 15-20 percig. A Minerál terápia hatásának fokozása érdekében a pakolás előtt Tengeri Kalcium koncentrá-
tummal kenjük át az egész testet vagy a kezelni kívánt területeket. A pakolást zuhannyal öblítjük le.

TENGERI KALCIUM FÜRDŐKÚRA  
 20 perc

Tengeri Kalcium koncentrátummal dúsított anti-aging fürdő.  



2
RELAXÁLÁS

Hagyja magát elcsábítani az élénkítő tengeri 
élményekkel. Álljon meg egy pillanatra pihenni és 
élvezze a tenger megnyugtató erejét. A szervezet 
egyensúlya helyreáll, az izomfeszültség  
fokozatosan megenyhül.

3
ALAKFORMÁLÁS

Válassza ki a Önnek legmegfelelőbb Thalion 
alakformáló testkezelést. Eredmény: formás alak  
és harmonikus testvonal.

M.E.R. RELAXÁLÓ-ENERGIZÁLÓ  
TESTMASSZÁZS - teljes lazítás
 60 perc

Relaxáló Energizáló Masszázs (M.E.R) egyensúlyba hozza és visszaadja  
a test harmóniáját. Teljes regenerálódást és ellazulást nyújt a testnek. 

HÁTLAZÍTÁS  
 45 perc

A bőrradírozást követően a tengeri pakolás kifejti melegítő, nyugtató hatását. Majd a relaxáló masszázs lassú és 
intenzív mozdulatainak hatására fokozatosan enyhül a feszültség a nyakon és a háton. Igazán kellemes kikap-
csolódás.

TENGERI KARCSÚSÍTÁS  
tengeri fürdő
 60 perc

CÉL: NYUGALOM, ELLAZULÁS, RELAXÁLÁS

A kezelés első lépéseként a bőr elhalt hámsejtjeit távolítjuk el a tengeri sókristályokat tartalmazó géllel, vagy az 

illóolajban gazdag krémes radírral. Ezután egy speciális, algákat és ásványi anyagokat tartalmazó zsírégető, mé-

regtelenítő thalasso kádfürdő következik, melybe alakformáló illóolaj komplexet csepegtetünk. 

Fürdő időtartama: 15-20 perc.  A relaxáló szakasz eltelte után a kitágult pórusokat a hatóanyagok bőrbe zárása 

érdekében mentholt és tengeri kivonatokat tartalmazó hűsítő hatású géllel összehúzzuk. A kezelés zárásaként 

körkörös mozdulatokkal, feszesítő  hatóanyagokban gazdag ápoló krémmel kenjük át a kezelt bőrt.



4
HIDRATÁLT ÉS  
RAGYOGÓ BŐR

Szeretné szervezetét és szépségét életre kelteni?  
Fedezze fel a három kozmetikai kezelésünket, melyek 
f inom, puha fátyollal fedik be bőrét és igazi komfort 
érzetet adnak.

HOSSZAN TARTÓ PUHASÁG
 30 perc

Kellemes testradír rituálé után egy f inom hidratáló kezelés következik,  
amely visszaadja a bőr puhaságát és f inom érzetét.

MENNYEI KÉZÁPOLÁS  
 30 perc

Kezek gyengéd gondoskodása, mely a kezek relaxáló fürdőkezelése, radírozása után egy masszázst is tartalmaz. 
Erősítve ezzel a körmöket, miközben a bőr selymes, táplált és védett lesz.

BÁRSONYOS LÁBAK
 30 perc

A relaxáló fürdő, radírozás és masszázs hatására a kezelés táplálja és helyreállítja a láb szépségét.

ÓCEÁNOK & CSODÁK
ÖT ÚT AZ ÉRZÉKEK BIRODALMÁBA

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.  •  Telefon: +36 (87) 513 100  •  E-mail: hotelpelion@hunguesthotels.hu
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Varázslatos kezelések: a Thali(sens a thalassoterápia és a messzi földről, tengereken 
és óceánokon túlról származó természeti kincsek találkozása. A kényeztető kezelések 

kellemes mozdulatai érvényesülnek a tengeri elemek hatékonyságával  
a ragyogó bőrért és az ellazulás pillanatáért.



MESÉS KELET, 
MÉREGTELENÍTŐ UTAZÁS

CÉL

A test salaktalanítása, a valódi megtisztulás. 

Fedezze fel újra a mesés Keletet, a keleti kultúra 
melegségét, bőségét, az évezredes múltra 
visszatekintő szépségápolási tradíciókat, a 
szimbolikus jelentésű növények hatásait. Kellemes, 
forró mozdulatok, pontosan megkonstruált szertartás 
szerint.

KEZELÉS   90-120 perc

Vent de Sable Exfoliáló tisztító krém 
Nagyon eredeti lágy pakolás, amely elegyíti az algákat a „ghassoul”-t (ásványföld) és az 
argan-t (félsivatagi fa) a kíméletes exfoliálás (hámlasztás) érdekében.

Epices et Algues Méregtelenítő pakolás 
Fűszeres illatú por, amely méregtelenítő és tisztító pakolássá változik. Vízzel elkeverve 
sima és fényes, enyhén okkersárga pasztává alakul át, amely méregteleníti és 
kiegyensúlyozza az egész testet. 

Océan de Soleil Értékes Alakformáló olaj 
Finom, kellemesen csúszós olaj szezámmal, argan-nal és spirulinával egy melegséggel 
teli masszázshoz. Ez a növényi olajokból álló borostyánsárga elixír gyengéd 
jázminillattal igazi csábítás az utazásra. 

 90-120 perc

ATLANTI-ÓCEÁN, 
REVITALIZÁLÓ MERÜLÉS

CÉL

A kezelésben olyan összetevőket alkalmazunk, 
melyek feltöltik a szervezetet ásványi anyagokkal  
és revitalizálják azt.

Az Atlanti-óceán partja, csodálatos és vad. A hely 
hitelessége, a természet érintetlensége, az óceán 
állandó mozgása, az egészséges és felpezsdítő  
klíma inspirálta e kezelés megszületését.

KEZELÉS

Grain de Mer reminalizáló radír  
Tengeri algamag por gazdag tengeri tápláló anyagokban, melyet az egész testre 
szórunk. Ez a por valóságos tengeri koktél, 3 különböző magméretű algából a kíméletes 
és nagy hatékonyságú exfoliálás (hámlasztás) érdekében.

Secret d’Algues Reminalizáló pakolás 
Zöld alga hús, amely simogatásra invitál, élénkít és tonizál. Amint az algapor a vízzel 
elegyedik, egy tápláló anyagokkal csordultig teli pakolást kapunk. Egy gélt, amely 
ozmózisba lép a bőrrel, egy kezelést, amely olyan kellemes közérzetet biztosít, mint egy 
Bretagne-i tengeri fürdő. 

Au Rythme des Vagues Alakformáló krém 
Gazdag és lágy emulzió egy bőséges algás masszázshoz. Ez a lágy textúrájú természetes 
tengeri krém egyszerre nyújt segítséget a radírozáshoz és a masszírozáshoz az Atlanti-
óceáni revitalizáló kezelés során. 

 90-120 perc



ÁZSIA, 
NYUGTATÓ FÜRDŐKEZELÉS ÉS RITUÁLÉ

CÉL

A kezelés kulcsszava a harmónia. 

Ázsia, a földrész, mely megidézi a teljes 
kikapcsolódást és a nyugalmat. Inspiráló ősi 
bölcsesség, az élet művészete, a csodálatosan gazdag 
növényvilág. Hívogat a hely tudatosan lassú mozgása, 
hogy részesei legyünk néhány ritka és különleges 
pillanatnak. A test az érzékelésre fókuszál, hogy 
eljussunk a tökéletes relaxáció állapotába. 

KEZELÉS

Eaux Calmes Enzimatikus peeling 
Enzimatikus algás peeling, rizs és gyümölcs keményítővel. Tiszta fehér, csupa puhaság 
a bőrnek. Ez a habos textúrájú és bódító illatú maszk exfoliálja (hámlasztja), harmóniába 
és nyugalomba meríti el a testet és a lelket.

Métamorphose de l’Eau  Lágy fürdő viasz 
Egy átlátszó és tiszta viasz, mely a fürdőben tejszerű, nyugtató és selymes vízzé alakul 
át. A fürdőviasz lassan elolvad a bőrön mielőtt elmerül a vízben, mely felszabadít belőle 
minden jótékony hatást miközben tejfürdővé változik át. 

Souffle de Satin Finom Alakfomáló olaj 
Gyengéd és f inom olaj rizshéjjal és az ázsiai tengerekből származó algákkal, egy feltöltő 
és f iatalító masszázs érdekében. A kiteljesedés lassanként eléri a testet és a lelket.  
A növényi olajok táplálják és regenerálják az epidermiszt. A test ellazult. 

 90-120 perc

POLINÉZIA, 
LAZÍTÓ KALANDOZÁS

CÉL

Feltöltődés, relaxáció és kényeztetés.

Polinéziáról a tiszta és nyugodt tenger jut eszünkbe, 
az édes illatú növények, a test feltöltődik a 
napsugarak és a Monoi olaj (polinézül illatos olaj) 
éltető erejével. 

A paradicsomi szigetek lehetőséget adnak arra, hogy 
a látogató időt szánjon magára, relaxáljon és hagyja, 
hogy kényeztessék.

KEZELÉS

Tentation Cristalline Gourmand Exfoliáló tisztító gél   
Ultra gourmand radír, mely egyesíti a kókuszdió húst az algákkal. Az exfoliálás 
(hámlasztás) gyengéd, a textúra ragyogó, az illat csodálatos.

Transparence d’Atoll Ápoló viasz & Féerie du Lagon Alakformáló gél 
Átlátszó viasz, mely selymessé varázsolja a bőrt, majd az alakformáló géllel együtt 
csodálatos krémmé alakul át. Lágy textúrája végigsiklik a testen és ápoló, regeneráló 
fátylat borít rá. 

Perle de Tiaré f inal touch 
Egy irizáló krém, mely elrejti arany gyöngyház csillogását, hogy azt annál jobban 
felfedje a bőrön. Ez a gazdag és lágy krém táplálja és hidratálja a testet miközben 
gyöngyház fátyolba burkolja, melyen játszik a fény. 

 90-120 perc



AMAZÓNIA, 
ENERGIZÁLÓ EXPEDÍCIÓ

CÉL

A kezelés élénkít, ideális a test energiával történő 
feltöltéséhez, „újraindításához” és a nyugalom 
érzéséhez.

Gondolataink a gazdag és vad növényzet felé 
fordulnak, a dzsungel gyümölcsei és virágai, a forró  
és párás levegő, tele rejtéllyel...

KEZELÉS

Rouge Corail Tonizáló radír 
Tengeri kristályos, f inom illatú vörös gél, mely végigsiklik a bőrön, miközben alaposan 
exfoliál (hámlaszt). Ez az amazóniai gourmand illatú gyümölcsös gél tengeri kristályoktól 
csillog.

Profondeur des Terres Energizáló Melegedő pakolás 
Acerolás és kakaóbabos algapor ön-felmelegítő, serkentő és lazító hatással.  
Ez a lágy, f inom illatú és kakaószínű pakolás rendelkezik minden olyan alapvető 
elemmel, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a test feltöltődjön és  
visszanyerje minden energiáját. 

Onde Boisée Alakformáló olaj  
Koffeines, lamináriát és cápa kaprot tartalmazó energizáló és tonizáló masszázs  
folyadék. Ez a varázslatosan növény illatú emulzió energikus alakformálást tesz 
lehetővé a test egészén. Az masszázs ellazítja az izmokat, visszaállítja az egyensúlyt  
és energizálja a testet.

 90-120 perc


