
THALASSOTERAPII, 
SPA    TERMÁLNÍ LÁZNĚ

pro
Profesionální produkty

&&    &        
S aktivními přírodními složkami

ThalaSpa



Domníváme se, že muži i ženy si zaslouží to nejlepší pro sebe, 
naši planetu i pro budoucí generace.
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Naše historie,
 naše fi lozofi e

Produkty Společnost 
 a značka

Založeno v Bretani v roce 1990 

Francouzská zručnost a tvořivost 

Inovace je srdcem naší tvorby 

Potvrzení kvality: 

certifi kace ISO 9001:2015)

Kosmetika ohleduplná 

k životnímu prostředí

Přírodní suroviny (algae a mořská 

hlína) z dozorovaných oblastí

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Recepty s certifi kovanými 

aktivními složkami, přírodními 

složkami a konzervativy   

Odlupování

Koupel a sprcha

Tělový zábal

Modelování a tělová masáž

Hydratace a terapie chladem

Mezinárodní zákaznická služba

Distribuce ve více než 50 zemích

5 kosmetických odvětví "vyrobeno ve 

Francii"

Rozvoj naší značky

Profesionální a dynamický tým pro vás

Obličejové a tělové produkty 

v maloobchodním i profesionálním 

formátu

Široký rozsah přírodních produktů 
navržený pro profesionály péče o životní 

pohodu a zkrášlovací terapeuty
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Je to díky zkušenostem milovníků mořského světa, že Thalaspa byla vybudována, 

aby nabízela inovativní řešení, která získávají ještě lepší prospěch z neocenitelných 

mořských zdrojů. Od roku 2002,  se Thalaspa snaží s Vámi sdílet výhody mořské 

biotechnologie. Nechme oceán ukázat jeho zdroje. Tvořme z většiny minerálů, 

stopových prvků, mořského bahna, algae, a mnoha dalších složek péči pro remi-

neralizování, relaxování a obnovování, pravý koncentrát mořské účinnosti. Dnes se 

Thalaspa stává lídrem ve svém oboru. Odlišujeme se naší profesionální kvalitou 

a naší trvalou snahou o inovaci životní pohody každého jednotlivce.  
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Věděli jste, že?
Navzdory tomu, co si 
obvykle myslíme, citlivá 
pokožka také potřebuje 
pravidelnou tělovou 
exfoliaci.
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Thalaspa exfoliační péče jsou v magickém spojení přírodních vůní a účinnosti, 
ve spojení mořské energie a idylické péče. Naše exfolianty jsou vyvinuty pro 
aktivní a stimulující přírodní buněčnou obnovu kůže.

• Energizing Aquatic Body Scrub - Marina Crystals & Oyster Powder

• Jasmine Gourmet
Body Scrub
Sugar & Salt

• Exfoliating
Marine Salts

• Purifying
Salt Glow

Vlastnosti: 
• Mechanické odlupování kůže
• Zajišťuje buněčnou obnovu
• Sladká mořská vůně

Vlastnosti: 
• Podporuje buněčnou obnovu
• Jemně odlupuje pokožku
• Sladký gurmánský tón 

Aktivní složky: 
• Mořská sůl, cukr & jasmín

Vlastnosti: 
• Soli smíšeny s olejem
• Detoxikuje a okysličuje tkáň
• Odlupuje a odstraňuje nečistoty  

Aktivní složky:
• Mořská sůl

Vlastnosti:  
• Podporuje buněčnou obnovu
• Jemně odlupuje pokožku
• Sladký mořský tón

Aktivní složky:
• Mořská sůl
• Citrusový esenciální olej
• Jojoba, pižmový olej, olej ze 
semínek hroznů

EXFOLIACE
• Tělo •

Aktivní složky: 
• Výtažek z posvátného
   lotosového květu
• Výtažek safíru
• Mořská sůl
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BALNEO
THERAPIE

Thalaspa infuse a koupele zajistí pocit životní pohody a uvolnění vašich klientů. 
Využijte výhody řas z pobřeží Atlantiku pro remineralizaci, obnovu a relaxaci ve 
Vaší vodoléčebné péči.

Věděli jste, že?
Egypťané byli první, kteří 

rozpoznali léčivou hodnotu 
mořské vody. Galien, Platon 

a Aristoteles podporovali 
použití horké lázně pro hojení 
a sušení zranění, ale také jako 

preventivní péči.

• Thalaslimming
Bath

• Revitalizing Algae Bath with Laminaria

                  • Thalabath Algae & Salts

• Tonifying Infusion with Essential Oils

Vlastnosti: 
• Očišťuje epidermis
• Posiluje krevní oběh
• Zpevňující účinek

Aktivní složky: 
• Řasa Laminaria
• 8 esenciálních olejů s Bílým 
tymiánem, Mátou peprnou, 
Cypřišem

Vlastnosti: 
• Remineralizuje tělo
• Uvolňující
• Stimulující krevní oběh

Aktivní složky:  
• Řasa Laminaria

Vlastnosti: 
• Uvolňující koupelová sůl
• Uvolňující a stimulující krevní 
   oběh

Aktivní složky:  
• Řasa Laminaria
• Řasa Lithothamnium
• Mořská sůl

Vlastnosti:
• Posilující vlastnosti
• Podporuje krevní oběh

Aktivní složky:  
• Řasa Laminaria
• Řasa Fucus (chaluha)
• Rozmarýnový a mátový esenciální olej

 Revitalizing Algae Bath with Laminaria Revitalizing Algae Bath with Laminaria
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• Nourishing Mango
Massage & Balm

• Golden Algae 
Wax & Wrap

SPA
TĚLOVÁ
PÉČE

Thalaspa tělová péče probouzí smysly Vašich klientů díky svým aktivním 
složkám, barvám a vůním. Naše produkty jsou vyvinuty k vyživující a uvolňující 
péči pro všechny typy pleti.

Vlastnosti: 
• Zjemňující olej a vyhlazující koupel
• Relaxační a hydratující*
• Sladká a gurmánská vůně

Aktivní složky: 
• Mangové máslo
- Sladký mandlový olej
- Pižmový olej

* svrchní vrstvy pokožky

Vlastnosti: 
• Stimuluje tvorbu kolagenu
• Zpomaluje proces stárnutí kůže
• Vyživuje a chrání díky bambuckému máslu

Aktivní složky: 
• Řasa Zlativka
• Bambucké máslo
• Bílý včelí vosk 

Věděli jste, že?
Zlativky patří do řádu 

Chrysophyceae řas. 
Jsou to jednobuněčné 

organismy žijící odděleně 
nebo v koloniích.
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MASÁŽE
• Tělo •

Zajišťuje relaxační péči, vyhlazující a s potěšením smyslů díky Thalaspa masážnímu 
oleji a koupeli. Naše produkty odhalují přirozenou krásu všech typů pokožky a nabízí 
opojný a delikátní  zážitek pro Vaše klienty.

• Sweet Almond
  Base Oil

• Draining Massage Oil

• Reviving Herbal Massage Balm

• Reviving Herbal Modeling Cream
Aktivní složky: 
• Sladký mandlový olej + Hydratační koncentrát řasy Laminaria 
+ Grapefruitový a eukalyptový esenciální olej

Aktivní složky: 
• Olej ze semínek hroznového vína + Pšeničný kvasnicový olej + Italský citron, 
cypřiš, máta peprná, skořice, bílý tymián, šalvěj zahradní, rozmarýn, esenciální 
olej z plodů jalovce

Aktivní složky:
• Sladký mandlový olej + Bambucké máslo + Mangové máslo

- Grapefruitový a eukalyptový esenciální olej

Aktivní složky: 
• 100% Sladký 
  mandlový 
   olej

• Massage Oil
  under Affusion
Aktivní složky: 
• Sladký mandlový olej
• Citrusový esenciální olej
• Pomerančový esenciální olej
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Věděli jste, že?
Masáže přispívají  

ke zmírnění napětí  
a uvolňují tělo  

i mysl.
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TĚLOVÉ ZÁBALY
• připravené k použití •

Thalaspa tělové zábaly připravené pro použití nabídnou Vaším klientům 
remineralizaci a uvolnění. Připravené a snadné k použití, užijte výhody řas 
a mořského bahna během vaší péče s naším rozmanitým výběrem.

• Laminaria Algae Cream Wrap Extra

• Laminaria Algae Cream Wrap

Vlastnosti:  
• Dodává stopové prvky a minerály
• Remineralizuje epidermis
• Napomáhá zpevnění pokožky

Aktivní složky:  
• Řasa Laminaria 16,5%
• Lithothamnium algae 5%

Vlastnosti: 
• Dodává stopové prvky a minerály
• Remineralizuje epidermis
• Napomáhá zpevnění pokožky

Aktivní složky: 
• Lithothamnium algae 15%
• Řasa Laminaria 6%
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• Tonimarine
Sea Clay Mask

Věděli jste, že?
Řasy a mořské bahno jsou bohaté 
na minerály a stopové prvky, které 
jsou zásadní pro náš organismus, 
zejména pro stavbu kostí, zubů, 
vlasů a tkáně. Zinek, měď, železo, 
hořčík... jsou užitečné a dobré pro 
naše zdraví

• Contouring Algae
Cream Wrap

• Algae Gel

Vlastnosti:  
• Dodává stopové prvky a minerály
• Remineralizuje epidermis
• Napomáhí zpevnění pokožky
• Posiluje klouby

Aktivní složky: 
• Mořské bahno
• Harpagophyton
• Levandulový esenciální olej

Vlastnosti: 
• Dodává stopové prvky a minerály
• Remineralizuje epidermis
• Antioxidační a drenážní

Aktivní složky:
• Řasa Ascophyllum
• Řasa Lithothamnium 

Vlastnosti: 
• Stimuluje krevní oběh
- Podporuje odstranění toxinů
- Remineralizuje a zpevňuje

Aktivní složky:
• Řasa Laminaria
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V mikronizovaném prášku Thalaspa tělový zábal nabízí Vašim klientům 
smyslový zážitek.

• Algae Body Pack - Slimming & Firming

• Purifying & Remineralizing Body Pack

Vlastnosti:  
• Dodává stopové prvky a minerály
• Remineralizuje epidermis
• Drenážní a stimulující účinky

Aktivní složky:
• Řasa Fucus
• Řasa Lithothamnium

Vlastnosti:  
• Dodává stopové prvky a minerály
• Remineralizuje epidermis
• Detoxikuje a čistí tělo
• Uvolňuje od bolesti a chrání klouby 

Aktivní složky: 
• Mořské bahno
• Řasa Lithothamnium

TĚLOVÉ ZÁBALY
• v prášku •
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Objevte více o exkluzivních vlastnostech řas s naší čistící a vyživující tělovou 
maskou a zábalem.

• Slimming Body Plast • Firming Body Plast • Thermo Body Pack

Vlastnosti: 
• Dodává stopové prvky a minerály
• Podporuje mikro cirkulaci
• Zeštíhlující
• Pomáhá zpevnit pokožku

Aktivní složky:
• Guarana
• Řasa Laminaria
• Přeslička
• Rozmarýnový 
  esenciální olej

Vlastnosti:  
• Dodává stopové prvky a minerály
• Podporuje mikro cirkulaci
• Podporuje odbourání toxinů
• Pomáhá zpevnit pokožku

Aktivní složky: 
• Řasa Laminaria
• Cryo komplex

Vlastnosti: 
• Dodává stopové prvky a minerály
• Uvolňující a remineralizující
• Uvolňuje od bolesti a chrání klouby
• Samozahřívací účinek během aplikace

Aktivní složky:
• Řasa Laminaria
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ALGOTERAPIE
• v prášku •

• Micronized Laminaria• Lithothamnium

Vlastnosti:  
• Bohatý na stopové prvky a minerály
- Tvarující a remineralizující
- Čistící efekt

Aktivní složky:
• Řasa Lithothamnium 
  100%

Vlastnosti: 
• Dodává stopové prvky a minerály
• Remineralizuje epidermis
• Drenáž efekt 

Aktivní složky: 
• Řasa Laminaria
  100%

Nejbohatší řasy se nacházejí v Atlantském oceánu poblíž pobřeží Bretaně. 
Řasy zachycují a koncentrují bohatství stopových prvků a minerálů obsažených 
v mořské vodě. Thalaspa nabízí rozsah produktů pro řasovou terapii s vyživu-
jícími, zklidňujícími, relaxačními a remineralizujícími vlastnostmi, které podpo-
rují odbourávání toxinů.
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Věděli jste, že?
Řasy se skládají z přibližně 50% 

uhlovodanů, 20% proteinů, 
2% lipidů, a zbytek je tvořen 
minerály a stopovými prvky. 
Řasy jsou bohatým zdrojem 

omega-3. Když ryby produkují 
nenasycené tuky, je to tím, že 

se živí planktonem, který se živí 
mořskými rostlinami.

• Micronized Fucus • Marine Clay

Vlastnosti: 
• Dodává stopové prvky a minerály
• Remineralizuje epidermis
• Lipolytický účinek (odbourávání tuku)

Aktivní složky: 
• Řasa Fucus 100%

Vlastnosti: 
• Dodává stopové prvky a minerály
• Tvaruje a remineralizuje 
• Posiluje klouby

Aktivní složky:
• Mořské bahno z Moutiers-en-Retz 100%
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CRYO
TERAPIE

• Lehké nohy •

Thalaspa chladivá terapie je velmi občerstvující. Pro pocit lehkých a elegantních 
nohou vybírejte kvalitní produkty s výjimečnou zkušeností.

Věděli jste, že?
Mentol přináší 

okamžitý pocit svěžesti 
ztěžklých nohou.

• Refreshing Lotion

Vlastnosti: 
• Dodává pocit svěžesti
• Ulevuje nohám od nepohodlí
• Posiluje krevní oběh

Aktivní složky:
• Vodní koncentrát řasy Laminaria
• Šalvějový extrakt
• Mentol
• Camphor
• Eukalyptový esencialní olej
• Mátový esenciální olej

• Leg Gel

Vlastnosti:  
• Osvěžuje pokožku
• Ulevuje nohám od nepohodlí
• Posiluje krevní oběh

Aktivní složky: 
• Vodní koncentrát řasy Laminaria
• Aktivní osvěžující složka
• Rozmarýnový esenciální olej
• Mátový esenciální olej
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FORMOVÁNÍ 
& ZPEVNĚNÍ

Rozsah Thalaspa tvarujících produktů je založen na kvalitě účinných složek 
pro zajištění pevnosti a svalového tonusu.

Věděli jste, že?
Kofein známý svými 

stimulačními a povzbuzujícími 
účinky, je také významným 

zeštíhlujícím a anti-celu-
litidovým prostředkem 

díky jeho schopnostem 
odbourávat tuky.

• Slim & Shape 
Body Cream

• Slimming & Firming Body Serum

• Draining Active Cream

• Marine Firming Gel

Vlastnosti:
• Navrací pružnost pleti
• Podporuje odbourávání toxinů
• Napomáhá obnově tkáně

Aktivní složky:
• Kofein
• Vodní koncentrát řasy Laminaria
• Sladký mandlový olej
• Skořicový esenciální olej
• Maca polyphenols

Vlastnosti:
• Napomáhá redukovat cellulitidu
• Má vyhlazující a zpevňující 
   vlastnosti 

Aktivní složky: 
• Maca polyphenols
• Kofein a palmitoyl carnitine
• Skin protectant sugar

Vlastnosti:
• Posiluje krevní oběh
• Odbourává toxiny
• Zpevňuje a revitalizuje 
  pokožku

Aktivní složky: 
• Esenciální olej z řasy 
  Fucus

Vlastnosti:
• Podporuje krevní oběh
• Odbourává toxiny
• Zpevňuje a revitalizuje pokožku

Aktivní složky: 
• Makadamový ořech, esenciální olej
• Mořské stopové prvky
• Kofein a palmitoyl carnitine
• Zpevňující biopeptidy
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HYDRATACE
• Tělo •

Různorodé péče jako odlupování pokožky, vodoléčbová terapie, masáže, 
kombinované s několika faktory (znečištění, tabák, slunce, stárnutí) způ-
sobují napětí pokožky a mohou vést k dehydrataci*. Pro znovu nastavení 
rovnováhy v pokožce, Thalaspa vytvořila hydratující*, vyživující a opravné 
produkty, typické svou texturou a jemnou vůní.

Věděli jste, že?
Účinné látky lépe 

proniknou do pokožky 
po sprchování, když je 

epidermis změklá teplem 
a připravená přijmout 

hydratující účinné látky.

• Velvet Touch Body Cream

• Velvet Touch Body Milk

Vlastnosti: 
• Hydratuje pokožku*
• Navrací pokožce pružnost
• Napomáhá zklidnit pokožku

Aktivní složky: 
• Řasa Zlativka
• Sladký mandlový olej
• Bisabolol
• Jojobový olej

Vlastnosti:
• Hydratuje pokožku*
• Navrací pokožce pružnost
• Chrání před vnějšími
  nepříznivými vlivy

Aktivní složky:
• Řasa Zlativka
• Sladký madlový olej
• Bisabolol
• Hydratující komplex
• Jojobový olej

*svrchní vrstvy pokožky
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Thalaspa nabízí široký rozsah další péče, od parní lázně po ošetřování.

• Eucalyptus Milk for Hammam

• Hair Growth Inhibitor Serum

Věděli jste, že?
Hammam původně pochází 

z římských termálů? 
Rozšířil se po celé Osmanské říši 

od zemí Maghrebu až po země 
Středního východu. 

Hammam, symbol orientální 
krásy, je rituálem životní 

pohody a detoxikace.

DOPLŇKOVÁ
PÉČE

Vlastnosti:
• Jemně parfemováno pro atmosféru Hammam
• Osvěžuje vzduch díky eukalyptovému esenciálnímu oleji

Aktivní složky: 
• Eukalyptový esenciální olej

Vlastnosti:
• Napomáhá zpomalení růstu ochlupení
• Uklidňuje pokožku
• Přináší pocit lehkosti a svěžesti

Aktivní složky:
• Sabal (palmový olej původem ze Severní Ameriky)
• Vrbovka úzkolistá (evropské rostliny)
• Squash (jednoletá popínavá bylina z Mexika) 
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INGREDIENCE
& AKTIVNÍ SLOŽKY

Naše produkty jsou vyrobeny ve Francii v laboratoři situované do Bretaně, 
s respektem k výrobním postupům. Naše surové materiály pocházejí z kontro-
lovaných oblastí a mají veškeré záruky nezbytné pro jejich využití.

• Marine Clay / Mořské bahno

• Řasa Laminaria (Laminaria Digitata)

Získané v Moutiers-en-Retz, v jižní Bretani a formované přes 
milion let. Je zvláště bohaté na minerály, stopové prvky, je 
ideálním zdrojem minerálů.

Laminaria digitata je velká hnědá až olivově zelená mořská 
rostlina (řasa), která může měřit na délku až 6m. Řasy Lami-
naria se vyskytují v chladných oceánech od zóny odlivu.

Laminaria obsahuje široké množství minerálů a stopových 
prvků ve významných koncentracích. Díky remineralizu-
jícím a vyživujícím účinkům, tato řasa napomáhá obnovovat
tělesnou rovnováhu.
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• Lithothamnium / Lithothamnium Calcareum

• Wakame / Undaria Pinnatifida

Lithothamnium je 2 centimetrová červená řasa která má po-
dobnost s korálem. Je velmi bohatá na vápník, ochraňuje kosti 
a je obzvláště vhodná proti revmatismu, osteoporóze a proti 
kloubním potížím 
.

Wakame je hnědá řasa měřící asi 150 cm, poživatelná a snadno 
se pěstuje.

Její bohatost na minerály posiluje pevnost a pružnost pokožky 
při zachování rovnováhy v hydrataci pleti. 

• Fucus / Fucus Vesiculosus

Fucus Vesiculosus je hnědá řasa, která může měřit mezi  20 a 100 cm 
vyskytuje se na skalách.

Je registrována v lékopisu a je běžně využívána v kosmetice, farma-
cii, výživě a v krmivech.

Remineralizující a zeštíhlující, podporuje mikro cirkulaci a pomáhá 
omezit zadržování vody v tkáni.
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Po staletí, využívané v syrové formě, jsou řasy zeleninou výjimečných schopností: 
Laminaria, Fucus, Wakame, Lithomanium... prokazují jejich unikátní vlastnosti. 
Výrobky Mořské bahno a bahno z řas jsou ohleduplné k životnímu prostředí.

Laminaria Algae / Řasa Laminaria

6x
více vápníku 
než mléko 25%

hmotnosti 
tvoří 

minerály

250x
více jódu 
než tuňák

2x
více magnesia 
(hořčíku) než 

čokoláda

10
vitaminů

INGREDIENCE
& AKTIVNÍ SLOŽKY
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Marine Clay / Mořské bahno

Mořské bahno z Moutiers se svými jedinečnými vlastnostmi poskytuje dlouho 
trvající výhodu a intenzivní obohacení minerály při omezení působení toxinů. 
S ohledem na velkou bohatost tohoto zdroje, jsou mořské zdroje významným 
řešením pro budoucnost naší planety.
Zde je několik příkladů bohatosti našich surových materiálů:

7x
více zinku než 

v ústřicích 25x
více vápníku 
než v mléce

17
stopových prvků

a minerálů 

500x
více železa než 

ve špenátu

47x
více manganu 
než v lískových 

oříšcích
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Zásadní složky pro zdravou funkci organismu, o kterých nicméně nevíme, 
jak je produkovat. Proto musí být dodávány tělu stravou a nebo povrchově 
(přestupem do tkáně během thalassotherapy péče (thalassoterapeutické 
péče)

MINERÁLNÍ
SOLI M I N E R Á L N Í  S O L I

se nachází v organismu ve "velkém" 
množství (pouze gramy), mezi tyto 
patří sodík, draslík, vápník, železo, 
hořčík, fosfor...

Fe Na

Ca

KMg

Železo: Zásadní složka pro 
zdravou funkci organismu,
o kterých nicméně nevíme,
 jak je produkovat. Proto musí 
být dodávány tělu stravou 
a nebo povrchově (přestupem 
do tkáně během thalassotera-
peutické péče.

Sodík: Hraje důležitou roli 
v regulaci vody uvnitř i vně 
buněk, stejně jako regulaci 
krevního tlaku.

Vápník: Zásadní pro sílu kostí 
a svalů a funkci nervových 
buněk.

Draslík: Zásadní pro funkci 
buněk, pro využití uhlovodanů 
organismem a pro transport 
nervových sdělení.

Hořčík: Zásadní pro práci 
svalů a přenos nervových 
impulsů.
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STOPOVÉ
PRVKY

STOPOVÉ PRVKY
nalézáme v malém množství (v mg nebo ppm) v organismu. 
Například jód, měď, fl uor, chlor, zinek, kobalt, selen, molybden a mangan.

Mn
I

Cu

Zn

Naše tělo umí uchovat minerální soli a stopové prvky, a proto je thalassothe-
rapeutická péče důležitá, jelikož ve vhodném množství a trvanlivosti přináší 
tyto životně důležité prvky.

Mangan je zásadní výživový 
prvek pro formování kostí.
Podporuje využití uhlovodanů 
a tuků organismem a bojuje 
proti volným 
radikálům. 

Zinek je silný antioxidant, 
hraje důležitou roli v podpoře 
imunity. Je nezbytný pro funkci 
několika enzymů a dobrý 
pro využití karbohydrátů, 
lipidů a proteinů 
v organismu.

Jód je jeden ze základních 
komponentů thyroidních 
hormonů, které mají zásadní 
roli při regulaci teploty těla, 
reprodukce, růstu, produkce 
červených krvinek a rozvoji 
nervového systému a funkce 
svalů.

Měď představuje množství 
méně než 1 gram v našem 
těle, a přesto se jedná 
o vitální prvek, který hraje 
klíčovou roli pro utváření 
kloubů a kolagenu, a také 
hraje svou roli při utváření 
normální a spojující tkáně 
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