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PURETY MARINE  
PURIFYING TREATMENT
Sett en stopper for blank hud! Huden 
din blir renset og øyeblikkelig klarere 
takket være duoen av regulerende 
mikro- & makroalger.
.

COLD CREAM MARINE  
NOURISHING TREATMENT
En mild og reparerende pause for tørr 
hud. Nærende og behagelig maske 
med «bandasje» effekt.

COLD CREAM MARINE  
COMFORTING TREATMENT
Er huden din krevende? Denne
behandlingen forsterker
toleransen til huden takket være
Cold Cream Marine ekstraket.
Huden blir beroliget og fuktet

SOURCE MARINE HYDRA-
STRENGTHENING TREATMENT
Gi huden din et bad med fuktighet 
rik på remineraliserende marine 
aktive ingredienser. I denne 
profesjonelle behandlingen 
kombineres en rekke mineraler, 
vitaminer og næringsstoffer fra alger, 
for øyeblikkelig å fukte og en 
dehydrert hud.

ANTI-AGEING BEHANDLINGER • 30/60/75/90 min

3 ALGAE FACIAL*
Eksklusiv "Thalasso" behandling 
med mikroniserte marine alger
for å avgifte og 
remineralisere  huden.

SKIN SOLUTIONS BEHANDLINGER • 60 min

PRODIGE DES OCEANS
FACE AND BODY RITUAL • 120 min
Ansikt&Kropp

Det ultimate høyregenererende 
skjønnhetsritualet for ansikt og 
kropp, som kombinerer en patentert 
cocktail av 64 marine næringsstoffer 
med syv presise teknikker for total 
avslapning.

PRODIGE DES OCEANS  
FACE TREATMENT • 90 min
Ansikt

Det ultimate høyregenererende 
skjønnhetsritualet, som kombinerer 
en patentert cocktail av 64 marine 
næringsstoffer med en anti-age 
massasje inspirert av japanske 
teknikker.

GLOBAL PREMIUM BEHANDLINGER • 90/120 min

BEHANDLINGER MED INSTRUMENTER • 15/30/45/60 min

FACE PALP ANTI-AGEING  
TREATMENT • 30 min
Løftende og plumpende 
ansiktsbehandling for synlig 
anti-aldringseffekt
på bare 30 minutter.

THALGOSKIN EXPERT
ANTI-AGEING TREATMENT • 60 min
Behandling basert på 
mikrodermabrasjon, for behandling 
av rynker og mørke flekker. Huden 
blir jevnere og klarere fra første økt.

IBEAUTYTREATMENT • 15/30/45 min
Skreddersydd 
høyytelsesbehandling som 
kombinerer tre banebrytende 
teknologier
for et målrettet resultat.

SILICIUM MARIN SUPER LIFT  
TREATMENT • 75 min
Anti-age behandling rik på marint 
silisium, integrert med en dobbel 
maske for effektiv virkning på 
rynker og begynnende tap av 
fasthet.

SMOOTHING DETOXIFYING  
TREATMENT • 60 min
Marine boost for stresset hud! 
Avgiftende behandling for å friske 
opp cellefunksjonen, gjenopprette en 
frisk hudtone og gi glattere hud.

BEHANDLINGER SPESIELT FOR MENN • 30/60 min

EXPRESS FORTIFYING  
TREATMENT FOR MEN • 30 min
En behandling på kun 30 min. for 
en klarere og renere hud..

FORTIFYING TREATMENT
FOR MEN • 60 min
En skreddersydd behandling for
menn beriket med Algue Bleue
Vitale® ekstrakt for å styrke
huden og motvirke alderstegn.

LUMIÈRE MARINE BRIGHTENING  
TREATMENT • 60 min
Denne tredoble 
eksfolieringsbehandlingen med 
brunalgeekstrakt gir et synlig anti-
aldringsresultat ved å lysne og jevne 
ut pigmenteringer.

PEELING MARIN  
TREATMENT • 30 min
Konsentrert i syrer fra fermenterte 
alger vil denne behandlingen 
gradvis fornye huden og gi en 
sunn, glødende hud.

EXCEPTION MARINE  
REDENSIFYING 
TREATMENT • 90 min
Marine "lifting" behandling
som redefinerer ansiktskonturene 
og gjenoppretter hudens tetthet 
takket være kombinasjonen av det 
patenterte marine komplekset og 
den eksklusive Energilift-
massasjen.

BEST-SELLERHYALU-PROCOLLAGÈNE BEST-SELLER 
WRINKLE CORRECTING 
TREATMENT • 60 min
Rynkebehandling som 
kombinerer hyaluronsyrer og 
marint pro-kollagen med Roller 
Boosters. Umiddelbart blir linjer 
og rynker plumpet opp, og huden 
blir glattere og virker yngre.
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ENERGISING RITUAL
Joyaux Atlantique
Energigivende ritual inspirert av 
"litoterapi" for å utnytte kraften til 
krystaller og lade opp med vital energi.

ANTI-TENSION RITUAL
Merveille Arctique
Inspirert av eldgamle nordiske ritualer,
der herlig varme og gjenopplivende 
friskhet veksler for å berolige og frigjøre 
spenninger.

MILK BATH
Mer des Indes
Melkebad med myke 
pudderaktige toner.

LAGOON BATH
Îles Pacifique
Et blått lagunebad for en 
avslappende, eksotisk reise.

AROMACÉANE BATH

BATH WITH OLIVINE EXTRACT
Joyaux Atlantique
Kroppsbalm med olivine
ekstrakt som smøres på 
kroppen, for et fuktighetsgivende 
melkebad.

BATH WITH EFFERVESCENTCRYSTALS
Merveille Arctique
Brusende blått bad, inspirert av 
Islands varme kilder.

SPA RITUALER • 120 min

MARINE BAD • 30 min

PERSONLIG ANALYSE • 30 min
Personlig kroppsanalyse for å 
anbefale din skreddersydde 
behandling.

FRIGI-THALGO LIGHT LEGS  
TREATMENT • 45 min
Kroppsinnpakning avledet fra 
kryoterapi for raskt å gjenopprette 
lettere ben.

PRESSOTHERAPY LIGHT LEGS  
TREATMENT • 30 min
Pressoterapi metode for å lette og berolige 
trøtte ben.

BODYPALP ANTI-CELLULITE  
AND FIRMNESS TREATMENT
• 45 min / somkurav 6-12 behandlinger
Instrumentell slankebehandling som 
forbedrer kraften til manuell massasje 
for å tone huden og jevne ut cellulitter

CRYO SCULPT TREATMENT
• 45-75 min / som kur av 6-12 

behandlinger
Ny generasjons slankebehandling 
som kombinerer kryoestetikk og 
elektrostimulering for å fjerne og 
forbrenne fettlager, glatte ut 
cellulitter og gi fastere hud.

HARMONISING RITUAL
Mer des Indes
Harmoniserende ritual inspirert av 
Ayurveda for å gjenvinne harmoni 
i kropp og sinn.

100 % rene og naturlige eteriske oljer
for et herlig aromatisk bad: slankende
eller avslappende

SLANKENDE BEHANDLINGER• 30/45/75 min

COLD CREAM MARINE  
KROPP • 60 min
Avslappende kroppsbehandling beriket 
med algeoljer rik på lipider. Huden 
gjenvinner komfort og mykhet takket være 
sin svært nærende kroppsinnpakning og 
massasje.

COLD CREAM MARINE
HÅND- / FOTBEHANDLING • 30 min
Avslappende hånd- eller fotbehandling, 
beriket med algeoljer. Hendene / føttene 
får næring og gjenvinner sin mykhet og 
komfort.

SKIN SOLUTIONS • 30/60 min

RELAXING RITUAL
Îles Pacifique
Avslappende ritual med varme 
sandposer inspirert av bølgenes 
gyngende bevegelse for dyp avslapning.

BEST-SELLER

ENERGISING MASSAGE
WITH ROCK CRYSTALS • 60 min
Joyaux Atlantique
Rytmisk massasje inspirert av 
energigivende eldgamle 
afrikanske teknikker og 
"marin litoterapi".

DEEP ANTI-TENSION
MASSAGE  WITH MASSAGE
BALLS • 60 min
Merveille Arctique
Massasje inspirert av «Deep 
Tissue» massasje og 
svensk massasje for å 
frigjøre smuskelpenninger.

HARMONISING MASSAGE  
INSPIRED BYAYURVEDA • 60 min
Mer des Indes
Manuell massasje, basert på 
vitenskapen om Marmas;
for å frigjøre spenningspunkter og 
harmonisere kropp og sinn.

RELAXING MASSAGE WITH  
WARM SAND POUCHES • 60 min
Îles Pacifique
Inspirert av den tradisjonelle hawaiiske 
Lomi-Lomi massasjen, for et øyeblikk 
med total avslapning.

FORTIFYING MASSAGE
FOR MEN • 30/60 min
Massasje for å frigjøre spenninger 
og gjenopprette en følelse av 
velvære.

MARINE MASSASJER • 30/60 min

PINK SAND SCRUB
• 30 min Joyaux Atlantique

Kremete skrubb med rosa 
sand og delikate fruktige 
toner.

SALT FLAKE SCRUB
• 30 min Merveille Arctique

Frisk skrubb med tre ulike salter
og med duft av hvite blomster.

MARINE PRELUDE SCRUB • 45 min
Naturlig dødehavsleire og 
havsalt, for rensende
skrubb og dypt avslappende effekt.

GINGER SCRUB
• 30 min Mer des Indes

En skrubb med ingefærpulver, 
sukker og salt. Tilsatt herlige noter 
av sandeltre
ISLAND BODYSCRUB
• 30 min Îles Pacifique

Oljeskrubb med Bora Bora-
sand. Med duft av vanilje og 
kokosnøtt.
AQUATIC SCRUB
• 30 min
Energigivende blå skrubb med 
havsalt og akvatiske toner.

MARINE SKRUBB • 30/45 min

DEAD SEAMUD  
BODYWRAP • 30 min
100% naturlig leire med et eksepsjonelt 
mineralinnhold.

NOURISHING COLD CREAM  MARINE
BODYWRAP • 30 min
Deilig balm beriket med 
plantesmør og marine algeolje.

MARINE KROPPSINNPAKNINGER• 30/45 min

THREE MARINE ALGAE  
BODYWRAP • 30 min
Eksepsjonell "Thalasso" 
kroppsinnpakning: 100 % ren og 
naturlig patenterte mikroniserte
marine alger. Veldig rik på mineraler, 
vitaminer og sporstoffer.

BEST-SELLER

NEW

NEW

NEW



Let the sea
empower
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