
TERAPIE MINERALNE

MORSKIE MINERAŁY
Fizjologiczne źródło równowagi.



ion anti-âge

ion anti-fatigue

ion anti-stress

MORSKI EXPERT
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Wszechobecny stres stał się demonem obecnego wieku. Wyczer-
puje możliwości funkcjonowania organizmu i pochłania olbrzymie 
ilości mineralnych zasobów, prowadząc do niedoborów. W związku
z silnymi niedoborami kluczowych minerałów oraz pierwiastków 
śladowych, związanymi z niezrównoważoną dietą i często siedzą-
cym trybem życia, ponowne zrównoważenie organizmu jest obec-
nie koniecznością.

Rozwiązanie THALION: wykorzystanie NATURALNEGO BOGACTWA: 
wodorostów morskich i wody morskiej, będących bogactwem silnie  
skoncentrowanych minerałówi pierwiastkach śladowych. Naukowy
postęp w wydobywaniu minerałów i lepsza znajomość fizjologii
skóry pozwala nam dziś zaoferować kompletną linię kosmetyków
morskich, aby uzupełnić przezskórnie niedobory mineralne.

SPECJALISTA MORSKIEJ ODNOWY

EXPERTISE MARINE
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MORSKI MAGNEZ anti-stress

Magnez jest minerałem “par excellence” dla prawidłowego funkcjonowa-
nia naszego ciała i równowagi naszego układu nerwowego. Bierze
udział w ponad 300 reakcjach metabolicznych każdego dnia. Jest
niezbędny do rozluźnienia mięśni.

Organizm może mieć zwiększone zapotrzebowanie na magnez,
gdy rośnie, w czasie ciąży, intensywnej aktywności sportowej lub
w przypadku regularnego oddziaływnia stresu.

Niedobór magnezu powoduje pewne zaburzenia nerwowo-
mięśniowe, wyrażone przez zaburzenia snu, skurcze, drgania
powiek i dezorganiza-cję układu odpornościowego.

NNNaaassszzzeee nnnaaajjjwwwiiięęękkkssszzzeee mmmooorrrssskkkiiieee źźźrrróóódddłłłooo mmmaaagggnnneeezzzuuu tttooo kkkooonnn---
ccceeennntttrrraaattt wwwooodddyyy mmmooorrrssskkkiiieeejjj...

TTThhhaaallliiiooonnn ooofffeeerrruuujjjeee kkkooommmpppllleeetttnnnyyy ppprrrooogggrrraaammm 333 ppprrroooddduuukkktttóóówww zzzaaawwwiiieeerrraaajjjąąącccyyyccchhh   
MMMooorrrssskkkiii MMMaaagggnnneeezzz dddooo   kkkuuurrraaacccjjjiii:::

   DESTRESSER -de-strss, uwolnia od napięć nerwowych
 DÉLASSER - relax, miejscowe stosowanie na obszary o wzmo-
zonym napięciu lub po treningach sportowych
 ÉQUILIBRER -balance, regulują niedobory, poprawiają sen 
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MORSKI MAGNEZ,
skarb morskiego świata.

OOOkkkłłłaaaddd   mmmaaagggnnneeezzzooowwwyyy   

RRReeemmmiiinnneeerrraaallliiizzzaaacccjjjaaa,,,   aaannntttiii---ssstttrrreeessssss...

Magnezowy koncentrat w 
postaci  błotnego okładu do 
stosowania miejscowego lub 
ogólnego. Okład mineralny na 
ciało będący połączeniem 
morskiego magnezu i białej 
glinki, o działaniu reminer-
alizującym. Produkt o wysokiej 
biodyspozycji i intensywnym 
działaniu remineralizującym. 
CCCzzzęęęśśśtttoootttllliiiwwwooośśśććć:::   111 dddooo 222 rrraaazzzyyy www
tttyyygggooodddnnniiiuuu... CCCiiiaaałłłooo

TTTeeerrraaapppiiiaaa mmmaaagggnnneeezzzooowwwaaa:::   

RRReeemmmiiinnneeerrraaallliiizzzaaacccjjjaaa,,,   eeennneeerrrgggiiizzzaaacccjjjaaa

Terapia mineralna, będąca 
połączeniem 100 % naturalnego 
okładu magnezowego.Aplikacja 
przez skórna jest szczególnie 
interesująca, ponieważ:pozwala  
na bezpośrednie przejście przez 
skórę i zapobiega utracie daw-
ki, powodując szybszą relak-
sację mięśni. Produkt wolny jest 
od konserwantów,  barwników, 
alergenów, bezzapachowy. CCCzzzęęęśśś---
tttoootttllliiiwwwooośśśććć:::   111 dddooo 222 rrraaazzzyyy www tttyyy---
gggooodddnnniiiuuu... CCCiiiaaałłłooo

Mg2+
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MORSKI MAGNEZ, zastosowanie  mer désodée.

PPPeeeeeellliiinnnggg zzz MMMooorrrssskkkiiimmm   MMMaaagggnnneeezzzeeemmm   :::

OOOccczzzssszzzccczzzaaannniiieee,,, rrreeelllaaakkksss

Ten woskowy peeling z solą
morską i magnezem skutecznie
złuszcza, aktywuje mikrokrąże-
nie i uzupełnia skórę w morske
minerały. CCCzzzęęęśśśtttoootttllliiiwwwooośśśććć:::   111 dddooo
222 rrraaazzzyyy www tttyyygggooodddnnniiiuuu... CCCiiiaaałłłooo

KKKąąąpppiiieeelll   mmmaaagggnnneeezzzooowwwaaa:::   

RRReeelllaaakkksss,,,   aaannntttiii---ssstttrrreeessssss

Magnezowy koncentrat w 
postaci oliwki dyspergujący w
kąpieli. Połączenie ciepła wody 
oraz bogactwa minerałów 
przynosi ciału niebędny relaks 
i głębokie odprężenie. CCCzzzęęęśśśtttoootttllliii---
wwwooośśśććć:::   111 dddooo 222 rrraaazzzyyy www tttyyygggoooddd---
nnniiiuuu... CCCiiiaaałłłooo
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MORSKI WAPŃ  anti-age
Wapń jest niezbędny do tworzenia i wspierania wytrzymałości kości
i zębów. Bierze udział w wymianie komórkowej i służy do regulacji
pH ciała. 

Przechowywany jest w mięśniach i uwalniany pod wpływem stresu,
umożliwiając skurcz mięśni.

Na poziomie skóry wpływa na polepszenie jej spójności komórkowej
i ograniczeniu reaktywności skóry na bodźce zapalne.

WWWaaapppńńń   mmmooorrrssskkkiii   wwwyyyssstttęęępppuuujjjeee   gggłłłóóówwwnnniiieee   www   LLLiiittthhhooottthhhaaammmnnniiiuuummm   
cccaaalllcccaaarrreeeuuummm,,, ta koralowa makroalga, złożona jest w 99%

z substancji mineralnych.

TTThhhaaallliiiooonnn   ooofffeeerrruuujjjeee   kkkooommmpppllleeetttnnnyyy   ppprrrooogggrrraaammm   333   ppprrroooddduuukkktttóóówww   zzzaaawwwiiieeerrraaajjjąąącccyyyccchhh   
MMMooorrrssskkkiii   WWWaaapppńńń   dddooo   kkkuuurrraaacccjjjiii:::

AAASSSSSSOOOUUUPPPLLLIIIRRR - odnowa, poprzez zastosowanie masażu lub okłądu,
PPPRRROOOTTTÉÉÉGGGEEERRR - protekcja, poprzez wzmocnienie bariery skórnej
PPPRRRÉÉÉVVVEEENNNIIIRRR - prewencja, poprzez prewencję fotostarzenia się komórek
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PPPeeeeeellliiinnnggg   zzz   MMMooorrrssskkkiiimmm   WWWaaapppnnniiieeemmm:::
OOOccczzzssszzzccczzzaaannniiieee,,, rrreeelllaaakkksss
Ten woskowy peeling z solą
morską i wapniem skutecznie
złuszcza, aktywuje mikrokrąże-
nie i uzupełnia skórę w morske
minerały. 

CCCzzzęęęśśśtttoootttllliiiwwwooośśśććć:::   111 dddooo 222 rrraaazzzyyy www
tttyyygggooodddnnniiiuuu... CCCiiiaaałłłooo

KKKąąąpppiiieeelll   wwwaaapppnnniiiooowwwaaa:::   

RRReeemmmiiinnneeerrraaallliiizzzaaacccjjjaaa,,,   aaannntttiii---aaagggeee

Wapniowy koncentrat w postaci 
delikatnego żelu aplikowanego 
na ciało i dyspergujący w
kąpieli. Połączenie ciepła wody 
oraz bogactwa minerałów 
przynosi ciału niebędny relaks i 
głębokie odprężenie. CCCzzzęęęśśśtttoootttllliii---
wwwooośśśććć:::   111 dddooo 222 rrraaazzzyyy www tttyyygggoooddd---
nnniiiuuu... CCCiiiaaałłłooo

OOOkkkłłłaaaddd   wwwaaapppnnniiiooowwwyyy:::

OOOdddnnnooowwwaaa,,,   aaannntttiii---aaagggeee...

Wapniowy koncentrat w postaci 
błotnego okładu do stosowa-
nia miejscowego lub ogólnego. 
Okład mineralny na ciało o 
działaniu regenerującym. Pro-
dukt o wysokiej biodyspozycji. 
CCCzzzęęęśśśtttoootttllliiiwwwooośśśććć:::   111 dddooo 222 rrraaazzzyyy www
tttyyygggooodddnnniiiuuu... CCCiiiaaałłłooo

TTTeeerrraaapppiiiaaa wwwaaapppnnniiiooowwwaaa:::   RRReeegggeeennneeerrraaacccjjjaaa,,,   uuukkkooojjjeeennniiieee...

Terapia mineralna bazująca na 100 % naturalnym okładzie 
wapniowym. Aplikacja przez skórna jest szczególnie interesująca, 
ponieważ:pozwala  na bezpośrednie przejście przez skórę i 
zapobiega utracie dawki. Produkt wolny jest od konserwantów,  
barwników, alergenów, bezzapachowy.CCCzzzęęęśśśtttoootttllliiiwwwooośśśććć:::   111 dddooo 222
rrraaazzzyyy www tttyyygggooodddnnniiiuuu...   CCCiiiaaałłłooo

ion anti-âge

LE CALCIUM MARIN anti-âge

Ca2+
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PPPOOOTTTAAASSSSSSIIIUUUMMM   MMMAAARRRIIINNN

W przygotowaniu

MMMAAAGGGNNNEEESSSIIIUUUMMM   MMMAAARRRIIINNN

PPPoooccchhhooodddzzząąącccyyy   zzz   wwwooodddyyy   mmmooorrrssskkkiiieeejjj,,,   znany ze swoich 
właściwości antystresowych i relaksacyjnych.

CCCAAALLLCCCIIIUUUMMM   MMMAAARRRIIINNN

EEEkkkssstttrrraaakkkttt   zzz   aaalllgggiii   LLLiiittthhhooottthhhaaammmiiiuuummm   ---   ccczzzeeerrrwwwooonnneeegggooo   
kkkooorrraaalllooowwwcccaaa, znany ze swoich właściwości przeciwz-
marszczkowych i odnawiających.
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