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produktów do terapii,

rytuałów i masaży



Misja 
Organique

Inspiracją jest dla nas natura, dlatego 
skupiamy się na tym, by składy naszych 
kosmetyków były delikatne i jednocześnie 
skuteczne. W produktach Organique znajdziesz 
bogactwo ekstraktów i składników naturalnego 
pochodzenia. Przygotowujemy produkty 
z wielką starannością i dbałością o każdy 
element. Większość z nich nadal tworzymy 
ręcznie.

Wiedząc, jak bardzo kosmetyki oddziałują 
na nasze zmysły: wzrok, węch i dotyk,  
dbamy o to, by były one barwne, wyjątkowo 
pachnące oraz miały przyjemne i aksamitne  
konsystencje. Doceniając jakość życia,  
pokazujemy, jak proste czynności zmieniać  
w wyjątkowe terapie i rytuały. Dzięki temu  
każdego dnia pomagamy pielęgnować  
naturalne piękno życia.

Szukając idealnej terapii, pomyśl  
o konkretnych potrzebach skóry. Każda  
terapia ma określony profil działania,  
a jej regularne stosowanie zapewni  
oczekiwane efekty.

Jeśli potrzebujesz stworzyć atmosferę relaksu 
połączonego z pielęgnacją – sięgnij po nasze 
rytuały. W naszej ofercie znajdziesz całą  
gamę kosmetyków kąpielowych, oczyszczają-
cych, pielęgnacyjnych i zawsze  
aromaterapeutycznych.

Na kolejnych stronach odkryjesz przygotowane 
przez nas z wielką troską terapie i rytuały.

Zapraszamy do aromatycznego świata Organique.
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TERAPIA

BASIC CLEANER 

PIELĘGNACJA TWARZY

Terapia Oczyszczająco 
-Pielęgnująca
Bazowa terapia polecana do oczyszczania i pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również wrażliwej 
i naczyniowej. Delikatne formuły kosmetyków zostały pozbawione tradycyjnych detergentów, 
które zastąpiono roślinnymi wyciągami. Zastosowanie całej terapii doskonale przygotowuje 
skórę na aplikację kosmetyków pielęgnacyjnych.

Żel do mycia twarzy 
Face Gel

•  innowacyjna formuła żelu – detergenty zostały zastąpione 
kompleksem Proteol ™APL pozyskiwanym z jabłek

• nie narusza bariery hydrolipidowej skóry i nie podrażnia oczu
• skutecznie usuwa makijaż twarzy i oczu
• polecany dla każdego typu cery, nawet wrażliwej i alergicznej

Składniki aktywne: Proteol ™APL, ekstrakt 
z mącznicy lekarskiej, gliceryna roślinna 200 ml

Tonik 
Tonic

• przywraca naturalne pH skóry
• formuła kosmetyku zawiera koktajl ekstraktów roślinnych
•  idealny jako baza do peelingu kawitacyjnego lub aktywacji 
masek kosmetycznych

• tonizuje, łagodzi i nawilża skórę
•  szczególnie polecany dla skóry odwodnionej, wrażliwej 
i skłonnej do podrażnień

Składniki aktywne: ekstrakt z aloesu, ekstrakt 
z lukrecji, pantenol, gliceryna roślinna 200 ml

Dwufazowy płyn do demakijażu 
Make-up remover

• skutecznie usuwa makijaż (również wodoodporny)
• chroni wrażliwą skórę przed podrażnieniami
•  bezzapachowa formuła została wzbogacona naturalnymi 
składnikami aktywnymi, które pielęgnują skórę w trakcie 
demakijażu

Składniki aktywne: ekstrakt z kwiatów
japońskiej wiśni, olej ze słodkich migdałów, 
alantoina, witamina E 125 ml

Peeling enzymatyczny 
Enzymatic peeling

• posiada doskonałe właściwości eksfoliujące
• chroni i wzmacnia skórę
• rozjaśnia cerę
• zapewnia delikatne, a zarazem optymalne oczyszczenie
• dla każdego typu cery, nawet wrażliwej i alergicznej

Składniki aktywne: enzymy z owoców 
(papaja i ananas), GemmoCalm® (ekstrakt  
z pączków czarnej porzeczki), ekstrakty  
z prawoślazu, krwawnika i melisy,  
kwasy AHA 100 ml
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Terapia intensywnie nawilżająca dla każdego rodzaju skóry. Zapewnia szybszą regenerację 
naskórka oraz ochronę przed przesuszaniem. Efektem terapii jest widoczne nawilżenie, 
wygładzenie i uelastycznienie skóry.

Terapia Nawilżająca 
z ekstraktem z dyni

TERAPIA

HYDRATING  

PIELĘGNACJA TWARZY

Hydrolipidowa maska do masażu z dynią 
Hydrolipid massage mask

• maska do masażu twarzy w formie puszystego musu
• skutecznie poprawia nawodnienie skóry
•  zapobiega odparowywaniu wody z przestrzeni międzykomórkowych
• przywraca równowagę hydrolipidową skóry
• odżywia, uelastycznia i rozświetla

Składniki aktywne: ekstrakt z miąższu dyni, algi Chondrus 
Crispus, masło Shea, oleje: sezamowy, awokado, winogronowy, 
betaina roślinna, witamina E, skwalan, beta sitosterol 200 ml

Krem nawilżający z dynią 
Ultra hydrating cream

• gwarantuje skuteczne nawilżenie na wielu poziomach
•  zapobiega odparowywaniu wody z przestrzeni międzykomórkowych
•  poprawia napięcie, równocześnie niwelując uczucie ściągnięcia skóry
• zapewnia ochronę antyoksydacyjną
• wyraźnie uelastycznia i odżywia

Składniki aktywne: ekstrakt z miąższu dyni, kwas hialuronowy 
niskocząsteczkowy, algi Chondrus Crispus, olej awokado 200 ml 

Nawilżająca maska algowa do twarzy 
Hydrating algae face mask

• maska typu peel-off na bazie alginatu i glukozy
• oczyszcza skórę z toksyn i łagodzi stany zapalne
• nawilża i chroni skórę przed wysuszeniem
• zapewnia wygładzenie, nawilżenie i rozświetlenie
•  polecana szczególnie dla skóry wrażliwej, odwodnionej, matowej i zmęczonej

Składniki aktywne: ekstrakt z marchewki, glukoza
50 g
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Terapia dermokosmetyków do stosowania w specjalistycznej kuracji i pielęgnacji różnych 
rodzajów cery problematycznej. Każdy z produktów przeznaczony jest dla innego rodzaju skóry. 
Innowacyjne surowce aktywne, oparte na naturalnym działaniu ekstraktów roślinnych, 
w połączeniu z zaawansowaną technologią, tworzą kosmetyki na miarę potrzeb 
wymagającej skóry.

Specjalistyczna 
pielęgnacja twarzy

Krem do twarzy 
Face Cream / normalizujący

•  polecany dla skóry z trądzikiem pospolitym, łojotokiem, 
a także przebarwieniami pozapalnymi

•  zamknięty w liposomowych otoczkach i stopniowo uwalniany 
kwas azelainowy działa antybakteryjnie

• reguluje proces keratynizacji
• oczyszcza, rozjaśnia cerę i niweluje przebarwienia oraz rumień
•  zawarty w kremie Ricesilk ze zmielonych otoczek ziaren ryżu 
ma właściwości absorpcyjne i matujące

• działa oczyszczająco i rozjaśniająco

Składniki aktywne: kwas azelainowy 
(AzelaSphere), Trikenol™, kwas  
hialuronowy nisko- i wysokousieciowany, 
DERMASOOTH™ , olej awokado i sojowy, 
Ricesilk 50 ml

Krem do twarzyw                        
Face Cream / wzmacniająco-łagodzący

•  polecany dla skóry wrażliwej, z zaczerwienieniami, 
teleangiektazjami oraz przebarwieniami

•  zamknięty w liposomowych otoczkach i stopniowo uwalniany 
kwas azelainowy działa antybakteryjnie, redukuje ilość krost, 
przyspiesza regenerację naskórka i rozjaśnia przebarwienia

•  aktywny, naturalny ekstrakt z trawy afrykańskiej Darkout™ działa 
depigmentująco, stymuluje syntezę kolagenu i chroni przed 
fotostarzeniem się skóry

• regeneruje i obkurcza naczynia włosowate
•  działa nawilżająco, delikatnie natłuszcza, poprawia napięcie 
i elastyczność skóry

Składniki aktywne: kwas azelainowy 
(AzelaSphere), Darkout™, olej 
z kocanki, kwas hialuronowy nisko- i 
wysokousieciowany, alantoina, pantenol, 
bisabolol, masło Shea 50 ml

TERAPIA

DERMO EXPERT 

PIELĘGNACJA TWARZY
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Algi zawierają niezwykłe bogactwo substancji organicznych: aminokwasów, protein, 
węglowodanów oraz składników nieorganicznych w postaci niezbędnych pierwiastków. 
Są znakomicie przyswajalne przez tkanki ludzkie, zapewniając skórze odpowiednie nawilżenie 
i regenerację. Maski z alginatu Organique uzupełnione zostały składnikami naturalnymi, 
które wzbogacają ich działanie.

Maski algowe

ODMŁODZENIE 
maska algowa do twarzy 
żurawina 
Rejuvenation algae face mask

•  polecana dla skóry suchej i wrażliwej 
oraz z problemami naczynkowymi

•  odmładza, ujędrnia, rozjaśnia skórę 
i intensywnie nawilża

30 g
300 g

REGENERACJA
maska algowa do twarzy
oliwa z oliwek 
Regeneration algae face mask

•  polecana dla skóry dojrzałej, przesuszonej, 
pozbawionej jędrności

• odżywia, ujędrnia, nawilża
30 g

300 g 

NAWILŻENIE 
maska algowa do twarzy 
glukoza 
Hydrating algae face mask

•  dla skóry wrażliwej, odwodnionej, 
matowej i zmęczonej

•  intensywnie nawilża i chroni skórę 
przed wysuszeniem

• zmiękcza, wygładza i rozświetla
50 g

300 g

ŁAGODZENIE 
maska algowa do twarzy 
aloes 
Calming algae face mask

• polecana dla skóry wrażliwej i delikatnej
• nawilża, koi oraz łagodzi skórę

30 g 
300 g

NORMALIZACJA 
maska algowa do twarzy
łopian • olejek z drzewa herbacianego 
Normalization algae face mask

• doskonała na bakteryjne stany zapalne skóry
• normalizuje, oczyszcza, absorbuje nadmiar sebum
• działa antyseptycznie, ściągająco i nawilżająco

30 g

TERAPIA

DERMO EXPERT 

PIELĘGNACJA TWARZY
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Terapia przygotowana z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej oraz odwodnionej. 
Jej działanie opiera się na połączeniu złota koloidalnego z wyselekcjonowanymi substancjami 
roślinnymi. Działa przeciwzmarszczkowo, zapewniając efekt biologicznego liftingu. Gwarantuje 
widoczne nawilżenie, wygładzenie i regenerację skóry twarzy. Kosmetyki zawierają kompleks 
Poliplant Fruits (ekstrakt z malin, truskawek, brzoskwini, kiwi, jabłek, papai, ogórka).

Terapia 
Przeciwzmarszczkowa

TERAPIA

ETERNAL GOLD 

PIELĘGNACJA TWARZY

Serum do twarzy 
Face serum

• zawiera wysokie stężenie substancji aktywnych
• zapewnia wielopoziomowe nawilżenie
•  redukuje zmarszczki, rozświetla skórę 
i delikatnie rozjaśnia przebarwienia

• działa przeciwstarzeniowo i ujędrniająco

Składniki aktywne: pantenol, Stoechiol (olej 
z hiszpańskiej lawendy), złoto koloidalne, 
Xeradin™ (ekstrakt z szałwii muszkatołowej), 
gliceryna, Poliplant Fruits 100 ml

Maska do twarzy 
Face mask

• działa silnie przeciwzmarszczkowo, regenerująco i nawilżająco
• widoczny, natychmiastowy efekt odmłodzenia i ujędrnienia
• wzmacnia i odbudowuje warstwę hydrolipidową skóry

Składniki aktywne: masło Shea, Stoechiol 
(olej z hiszpańskiej lawendy), Xeradin™ 
(ekstrakt z szałwii muszkatołowej), ekstrakty 
z nagietka i chmielu, złoto koloidalne, 
pantenol 200 ml

Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy 
Anti-wrinkle face cream

•  bogaty i odżywczy krem o silnym działaniu 
przeciwzmarszczkowym

• zapewnia widoczny efekt liftingu i poprawę jędrności skóry
•  po aplikacji skóra jest odżywiona, a zmarszczki optycznie 
wygładzone

Składniki aktywne: masło Shea, Xeradin™ 
(ekstrakt z szałwii muszkatołowej), Stoechiol 
(olej z hiszpańskiej lawendy), Polyplant 
Fruits (koktajl ekstraktów owocowych), złoto 
koloidalne, gliceryna, olej sojowy, pantenol 200 ml

Peeling korundowy 
Corundum face peeling

• pobudza proces odnowy komórkowej
•  drobne kryształki korundu skutecznie usuwają warstwę 
rogową naskórka, dając efekt kontrolowanej, 
inteligentnej mikrodermabrazji

• oczyszcza, wygładza, odświeża i rozjaśnia

Składniki aktywne: kryształki korundu, 
złoto koloidalne, Xeradin™, Polyplant Fruits 
(koktajl wyciągów owocowych), gliceryna 200 ml
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TERAPIA

ETERNAL GLOW 

PIELĘGNACJA TWARZY

Terapia 
Rozświetlająca

Eliksir do twarzy 
Face elixir

• zawiera najwyższe stężenie ekstraktu z kwiatu porcelanowego
• bardzo lekka konsystencja (suchy olejek)
• poprawia nawilżenie i wygładzenie skóry
• poprawia elastyczność i ujędrnienie skóry, wyrównuje jej koloryt
• przywraca skórze naturalny blask i promienny wygląd

Składniki aktywne: ekstrakt z kwiatu 
porcelanowego, olej z kocanki, olej  
ze słodkich migdałów, witamina E 100 ml

Maska do twarzy 
Face mask

• kremowa konsystencja
• łatwe rozprowadzanie i zmywanie
• delikatnie oczyszcza, łagodzi i koi skórę
• poprawia nawilżenie i napięcie skóry, wyrównuje jej koloryt

Składniki aktywne: ekstrakt z kwiatu 
porcelanowego, olej z nasion bawełny, 
aloes, kwas hialuronowy, kaolin (glinka 
porcelanowa), gliceryna roślinna 150 ml

Krem do twarzy 
Face cream

•  jedwabisty krem, zapewnia wszechstronną pielęgnację 
i efekt promiennej cery

• zapewnia widoczny efekt rozświetlenia skóry
• poprawia nawilżenie i elastyczność

Składniki aktywne: ekstrakt z kwiatu 
porcelanowego, olej z nasion bawełny,  
olej z kocanki, kwas hialuronowy,  
witamina E, pantenol 150 ml

Olej do masażu twarzy 
Face massage oil

• lekki, pachnący olejek
•  stanowi doskonałą bazę do relaksującego masażu, który 
delikatnie pobudzi skórę i przygotuje ją do aplikacji kolejnych, 
aktywnych kosmetyków

Składniki aktywne: ekstrakt z kwiatu 
porcelanowego, olej z nasion bawełny, olej 
ze słodkich migdałów, olej słonecznikowy,
witamina E 250 ml

Terapia ekskluzywna, rozświetlająca, polecana do pielęgnacji twarzy każdego rodzaju skóry,
a w szczególności szarej i zmęczonej. Starannie dobrane składniki aktywne w tym ekstrakt
z drogocennego, szlachetnego kwiatu porcelanowego, zapewnią efekt nawilżonej, naturalnie 
promiennej, pełnej blasku cery, bez użycia podkładu czy rozświetlacza.
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Terapia 
Detoksykująca

Peeling solny do ciała 
Body salt peeling

• złuszcza martwy naskórek
• oczyszcza, odświeża, wygładza I ujędrnia
• poprawia mikrokrążenie i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej

Składniki aktywne: kryształki soli, 
czerwone algi wapienne, ekstrakty 
z: kopru morskiego i alg wakame, 
gliceryna roślinna, witamina E  
w mikrokapsułkach. 450 ml

Olejek do masażu ciała 
Body massage oil

• stymuluje mikrokrążenie
• wspomaga usuwanie toksyn
• ujędrnia

Składniki aktywne: olej ze słodkich 
migdałów, ekstrakty z: alg wakame, 
morszczynu i kopru morskiego, 
hydrolizowany kolagen, gliceryna 
roślinna, witamina E  
w mikrokapsułkach. 500 ml

Masło do ciała 
Body butter

• pobudza mikrokrążenie i proces oczyszczania skóry z toksyn
• poprawia elastyczność, nawilżenie i wygładza skórę
• pozostawia odświeżający, energetyzujący zapach

Składniki aktywne: masło Shea, olej ze 
słodkich migdałow, ekstrakty  
z: alg wakame, morszczynu i kopru 
morskiego, hydrolizowany kolagen, 
gliceryna roślinna, witamina E  
w mikrokapsułkach 450 ml

Odświeżająca terapia na bazie składników aktywnych pochodzących z głębin mórz i oceanów. 
Przeznaczona jest szczególnie dla skóry zmęczonej, narażonej na stres, pozbawionej energii, 
wymagającej rewitalizacji i poprawy nawilżenia. Ekstrakty z alg i roślin: morszczynu i kopru 
morskiego zapewnią skórze wzmocnienie, odżywienie i stymulują ją do odnowy. Terapia 
zapewnia natychmiastowe uczucie odświeżenia, wygładzenia, pozostawiając skórę nawilżoną 
i napiętą.

TERAPIA

SPA & WELLNESS 

PIELĘGNACJA CIAŁA
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TERAPIA

FEEL UP 

PIELĘGNACJA CIAŁA

Terapia 
Energetyzująca

Peeling cukrowy do ciała 
Body sugar peeling

• lekka, żelowa formuła
• złuszcza martwy naskórek
•  po użyciu skóra jest oczyszczona, wygładzona i przygotowana 
do dalszej pielęgnacji

Składniki aktywne: ekstrakty z herbaty 
Matcha i zielonego, roślinnego kawioru, olej 
arganowy, eksfoliator ze skały wulkanicznej, 
gliceryna roślinna, witamina E, pantenol 450 ml

Maska do masażu ciała 
Body mask

• aktywnie odżywia skórę
• stymuluje skórę do odnowy
• działa antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo
• w połączeniu z masażem stymuluje i dodaje energii

Składniki aktywne: ekstrakty z herbaty 
Matcha i zielonego, roślinnego kawioru, 
masło Shea, oleje: słonecznikowy, rycynowy,
z pestek winogron, makadamia, awokado, 
witamina E, alantoina 450 ml

Masło do ciała 
Body butter

• nawilża i ujędrnia skórę
• odżywia i stymuluje
• regeneruje, wygładza i nadaje efekt aksamitnej skóry
• pozostawia delikatny, pachnący film na skórze

Składniki aktywne: ekstrakty z herbaty 
Matcha i zielonego, roślinnego kawioru, 
masło Shea, masło kakaowe, oleje: 
kokosowy, makadamia, sojowy, ze słodkich 
migdałów, z pestek winogron, gliceryna 
roślinna, witamina E, alantoina 450 ml

Terapia energetyzująca to obietnica przyjemnych doznań sensorycznych, ale też gwarancja 
efektywnego działania. Pełne ekstraktów roślinnych formuły, zawierają wyciągi z bogatych
w antyoksydanty roślin, herbaty Matcha i zielonego, roślinnego kawioru. Wzbogacone 
naturalnymi olejami, tworzą pobudzające zmysły, przywracające witalność, wegańskie koktajle 
dla skóry. Kosmetyki polecane są dla każdego rodzaju skóry, a w szczególności wymagającej 
pobudzenia, przywrócenia witalności, poprawy nawilżenia i ujędrnienia.



12.12.

Terapia dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Skład terapii obfituje 
w wyselekcjonowane surowce naturalne o działaniu odżywczym i łagodzącym. 
Terapia gwarantuje odbudowę i wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej. 
Zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia, nawilżenia i długotrwałego komfortu.

Terapia Łagodząca
/ Kozie mleko

TERAPIA

SPA & WELLNESS 

PIELĘGNACJA CIAŁA

Peeling cukrowy do ciała 
Body sugar peeling

• odświeża, oczyszcza i delikatnie masuje skórę
• złuszcza martwy naskórek
• przygotowuje do intensywnej pielęgnacji
• zapewnia odżywienie, miękkość i gładkość

Składniki aktywne: masło Shea, olej sojowy, 
ekstrakty z koziego mleka i liczi, witamina E

1 kg 
450 ml 

Serum do ciała 
Body serum

• aktywny, lekki w konsystencji koncentrat
• natychmiastowe działanie wyciszające
• łagodzi podrażnienia, wspomaga procesy regeneracyjne
• do stosowania zarówno do ciała, jak i twarzy

Składniki aktywne: IRICALMIN, ekstrakty 
z koziego mleka i liczi, ekstrakt z perły, 
pantenol, gliceryna roślinna, witamina E 200 ml



13.

TERAPIA

SPA & WELLNESS 

PIELĘGNACJA CIAŁA

Terapia Łagodząca
/ Kozie mleko

Maska do ciała 
Body mask

• intensywnie nawilżająca kremowa maska
• jedwabista konsystencja
•  idealna dla skóry przesuszonej, podrażnionej 
i potrzebującej regeneracji

•  zapewnia intensywną pielęgnację, odżywienie 
i odbudowę bariery hydrolipidowej skóry

Składniki aktywne: IRICALMIN (wyciąg 
z kiełków pszenicy i drożdży), olej rzepakowy, 
masło Shea, masło kakaowe, olej sojowy, 
ekstrakty z koziego mleka i liczi, ekstrakt 
z perły, ekstrakt z aloesu, kwas hialuronowy, 
mocznik, pantenol, alantoina, witamina E 450 ml

Masło do ciała 
Body butter

• intensywnie pielęgnuje i nawilża skórę
• działa łagodząco
• zapewnia długotrwały komfort
• chroni przed czynnikami zewnętrznymi

Składniki aktywne: masło Shea, ekstrakty 
z koziego mleka i liczi, ekstrakt z perły, 
ekstrakt z aloesu, gliceryna roślinna, 
witamina E 450 ml 

Łagodząca maska do masażu twarzy 
Goat milk & lychee face massage mask

• dwufazowa maska łagodząca
• dla skóry suchej, wrażliwej i zniszczonej
•  działa detoksykująco, relaksująco, nawilżająco, rewitalizująco, 
odmładzająco i łagodząco

• I faza: odżywczo-odmładzająca (baza relaksująca masażu)
• II faza: wzmacniająco-regeneracyjna
• niweluje zaczerwienienia i uczucie ściągnięcia skóry
• zapobiega procesom starzenia

Składniki aktywne: olej rzepakowy, olej 
arganowy, gliceryna roślinna, ekstrakt 
z koziego mleka i liczi, kompleks IRICALMIN 
(ekstrakt z kiełków pszenicy i drożdży), kwas 
hialuronowy, ekstrakt z aloesu, pantenol 200 ml



14.14.

TERAPIA

SPA & WELLNESS 

PIELĘGNACJA CIAŁA

Terapia Wyszczuplająca 
/ Kawa

Terapia wyszczuplająca i wspomagająca redukcję cellulitu. Duże stężenie zintegrowanych 
substancji czynnych, takich jak wyciąg z kawy, algi i ekstrakt z guarany gwarantują 
skuteczność zabiegów i błyskawiczne efekty.

Peeling cukrowy do ciała 
Body sugar peeling

• złuszcza martwy naskórek
• oczyszcza, odświeża, wygładza i ujędrnia
• poprawia mikrokrążenie i stymuluje skórę

Składniki aktywne: masło Shea, olej sojowy, 
drobinki kawy, witamina E

1 kg 
450 ml 

Maska do ciała 
Body mask

• kremowa maska o silnym działaniu lipolitycznym
• usprawnia usuwanie płynów z przestrzeni międzykomórkowych
• odżywia i uelastycznia skórę
•  mocno pobudza (może powodować uczucie mrowienia 
oraz stopniowe rozgrzewanie skóry)

Składniki aktywne: ekstrakt z kawy, drobinki 
kawy, kofeina, ekstrakt z alg, gliceryna 
roślinna 450 ml

Serum do ciała 
Body serum

• aktywne, rozgrzewające serum
•  zawiera składniki detoksykujące, antycellulitowe 
i wyszczuplające

• szybko się wchłania
• błyskawicznie nawilża i napina skórę

Składniki aktywne: ekstrakt z kawy, kofeina, 
ekstrakt z alg, gliceryna roślinna, alantoina, 
pantenol 200 ml

Masło do ciała 
Body butter

•  wyszczuplające masło bogate w składniki ujędrniające, 
antycellulitowe i odżywcze

•  chroni skórę przed skutkami stresu cywilizacyjnego 
i wolnymi rodnikami

Składniki aktywne: masło Shea, ekstrakt 
z kawy, ekstrakt z alg, gliceryna roślinna, 
witamina E 450 ml



15.

Terapia przeciwstarzeniowa dedykowana dla skór w każdym wieku. Odpowiednio dobrane 
ekstrakty skutecznie zapobiegają starzeniu się skóry i walczą z jego objawami. Dodatkowym 
atutem jest piękny zapach dojrzewających w słońcu winogron.

TERAPIA

SPA & WELLNESS 

PIELĘGNACJA CIAŁA

Terapia 
Przeciwstarzeniowa 

/ Winogrona

Peeling cukrowy do ciała 
Body sugar peeling

• złuszcza martwy naskórek
• zapewnia wygładzenie i delikatne natłuszczenie
• skóra nabiera blasku, jest miękka i aksamitna w dotyku

Składniki aktywne: olej z pestek winogron, 
masło Shea, mielone pestki winogron, 
cukier

1 kg 
450 ml 

Masło do ciała 
Body butter

• zapewnia intensywną odnowę, regenerację i nawilżenie
•  skutecznie zapobiega procesom starzenia 
i walczy z ich objawami

• chroni przed stresem oksydacyjnym
• łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację naskórka

Składniki aktywne: ekstrakty z winogron, 
oliwek i rozmarynu, olej z pestek winogron, 
oliwa z oliwek, masło Shea, gliceryna, 
pantenol, alantoina, witamina E 450 ml

Serum do ciała 
Body serum

•  skutecznie zapobiega procesom starzenia 
i walczy z ich objawami

• chroni przed stresem oksydacyjnym
• zapewnia intensywne nawilżenie, odnowę i regenerację

Składniki aktywne: ekstrakty z winogron, 
oliwek i rozmarynu, gliceryna roślinna, 
witamina E 200 ml

Maska do ciała 
Body mask

•  zapewnia intensywną odnowę, regenerację, działa naprawczo 
i wzmacniająco na skórę

•  skutecznie zapobiega procesom starzenia 
i walczy z ich objawami

• chroni przed stresem oksydacyjnym
• zmiękcza i podnosi poziom nawilżenia, łagodzi podrażnienia

Składniki aktywne: olej rzepakowy, olej 
z pestek winogron, oliwa z oliwek, masło 
Shea, ekstrakty z winogron i oliwek, 
gliceryna, alantoina, pantenol, witamina E 450 ml



16.16.

TERAPIA

ETERNAL GOLD 

PIELĘGNACJA CIAŁA

TERAPIA

BLOOM ESSENCE 

PIELĘGNACJA CIAŁA

Terapia Wygładzająca 
/ Eternal Gold

Terapia Nawilżająca / 
Bloom Essence

Złoty peeling cukrowy do ciała 
Golden sugar peeling

• złuszcza martwy naskórek
• nadaje skórze blask i promienny wygląd
• skóra jest miękka, gładka, pachnąca i delikatnie rozświetlona

Składniki aktywne: masło Shea, olej sojowy, 
witamina E 450 ml

Masło do ciała 
Body butter

• intensywnie nawilża, wzmacnia i regeneruje skórę
• działa przeciwzapalnie i hamuje procesy starzenia
• pozostawia na skórze zapach świeżych kwiatów magnolii

Składniki aktywne: masło kakaowe, olej 
makadamia, masło Shea, botaniczny 
kompleks SEPICALM VG, ekstrakt z wiśni 
japońskiej i babki lancetowatej 450 ml

Peeling cukrowy do ciała 
Body sugar peeling

•  pobudza mikrokrążenie i wspomaga usuwanie toksyn  
z organizmu

• usuwa zanieczyszczenia i martwy naskórek
• wygładza, ujędrnia i pobudza skórę do regeneracji

Składniki aktywne: masło Shea, olej sojowy, 
botaniczny kompleks SEPICALM VG, ekstrakt 
z wiśni japońskiej i babki lancetowatej 1 kg 

Złoty balsam z masłem Shea 
Shea butter body balm

•  balsam przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, 
szorstkiej i podrażnionej

•  zawiera masło Shea bogate w witaminy A, E i F 
oraz cenne kwasy tłuszczowe i koktajl olejków roślinnych

•  poprawia elastyczność, wzmacnia i chroni skórę

Składniki aktywne: masło Shea, oleje: 
sojowy, z awokado, z pestek winogron, 
witamina E, wosk pszczeli 450 ml

Terapia wygładzająca została stworzona z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej. Bogata 
w naturalne oleje roślinne i ekstrakty doskonale odżywia, nawilża i pielęgnuje wymagającą skórę.

Nawilżająca Terapia Bloom Essence zawiera wyselekcjonowane 
masła, oleje i wyciągi z roślin, dzięki czemu odpowiada  
na potrzeby każdego rodzaju skóry.



17.

PEELINGI

PIELĘGNACJA CIAŁA Peelingi solne
Peelingi polecane są do pielęgnacji każdego rodzaju skóry.  
Skóra po zabiegu jest gładka, miękka i przygotowana do dalszej pielęgnacji.

• peelingi złuszczają zrogowaciały naskórek, usuwają zanieczyszczenia i pobudzają  
skórę do regeneracji

• delikatny masaż ziarenkami soli przyspiesza mikrokrążenie i wspomaga usuwanie  
toksyn z organizmu.

Peeling solny z masłem Shea Czarna Orchidea 
Shea butter salt peeling Black Orchid

• sensualny, otulający zapach • drobinki z pestek winogron

Składniki aktywne: drobinki soli, Masło Shea, olej 
słonecznikowy, olej kokosowy, witamina E, wosk pszczeli 450 g

Peeling solny z masłem Shea Pomarańcza & Chilli 
Shea butter salt peeling Orange & Chilli

• aromatyczny, rozgrzewający zapach • drobinki z pestek żurawiny

Składniki aktywne: drobinki soli, Masło Shea, olej 
słonecznikowy, olej kokosowy, witamina E, wosk pszczeli 450 g

Shea butter salt peeling Oriental Jasmine 
Shea butter salt peeling Oriental Jasmine

• orientalny, kwiatowo-drzewny zapach

Składniki aktywne: drobinki soli, olej kokosowy, olej 
słonecznikowy, masło Shea, wosk pszczeli 450 g



18.18.

RYTUAŁ

BLACK ORCHID 

PIELĘGNACJA CIAŁA

Rytuał Pielęgnacyjny
/ Czarna Orchidea

Rytuał pielęgnacyjny Czarna Orchidea to kosmetyki, które powstały z miłości do pielęgnacji 
oraz pięknych momentów. Produkty z tej linii pozwalają na stworzenie aromatycznego, 
regenerującego, zabiegu. Wyróżnia je sensualny, zmysłowy zapach, który przez długi czas 
utrzymuje się na skórze.

Peeling solny do ciała 
Body salt peeling

• złuszcza zrogowaciały naskórek oraz zanieczyszczenia
• pobudza skórę do regeneracji
•  delikatny masaż ziarenkami soli przyspiesza mikrokrążenie  
i wspomaga usuwanie toksyn z organizmu

•  skóra po zabiegu jest gładka, miękka i przygotowana do dalszej pielęgnacji

Składniki aktywne: drobinki soli, masło Shea, olej 
słonecznikowy, olej kokosowy, witamina E, wosk 
pszczeli 450 g 

Pianka do mycia ciała Czarna Orchidea 
Creamy Whip Black Orchid

• zawiera ponad 30 % nawilżającej gliceryny
•  niewielka doza pozwala na uzyskanie dużej ilości puszystej, pachnącej 
piany, doskonale oczyszczającej i pielęgnującej skórę

Składniki aktywne: gliceryna roślinna 200 ml

Masło do ciała 
Black Orchid Body Butter

• lekkie masło do ciała, o sensualnym, zniewalającym zapachu
• polecane do profesjonalnej pielęgnacji każdego rodzaju skóry
•  bogata w naturalne, odżywcze oleje formuła, wzbogacona została 
energetyzującym ekstraktem z żeń-szenia, wzmacniającym 
miłorzębem oraz witaminą E

•  masło szybko się wchłania, na długo otula skórę perfumeryjnym, 
ciepłym aromatem, pozostawia ją miękką, aksamitną i zadbaną

Składniki aktywne: oleje: kokosowy, sezamowy, 
słonecznikowy i z pestek winogron, ekstrakty z 
miłorzębu i żeń-szenia, witamina E, pantenol, 
alantoina 450 ml

Maska do ciała Czarna Orchidea 
Black Orchid Body Mask

•  aromatyczna maska do ciała, o sensualnym, zniewalającym zapachu, 
polecana do pielęgnacji każdego rodzaju skóry

•  zawiera koktajl odżywczych olei roślinnych odbudowujących lipidową, 
ochronną barierę skóry

• naturalne ekstrakty wzmacniają i poprawiają nawilżenie
•  formuła maski pozwala na wykonanie profesjonalnego masażu, 
zabiegu body wrapping lub zastosowanie w saunie

Składniki aktywne: masło Shea, oleje: kokosowy, 
sezamowy, słonecznikowy, rzepakowy, ekstrakty z 
miłorzębu i kwiatów japońskiej wiśni, witamina E, 
gliceryna roślinna 450 ml



19.

RYTUAŁ

BLUE MOON

PIELĘGNACJA CIAŁA

Rytuał Pielęgnacyjny
/ Blue Moon

Rytuał pielęgnacyjny Blue Moon to kosmetyki o aromatycznym, głębokim, wielowymiarowo 
skomponowanym, tajemniczym zapachu, które skutecznie zatroszczą się o skórę oraz zapewnią 
niezwykłe, aromatyczne doznania. Zróżnicowane formuły kosmetyków pozwolą na stworzenie 
niepowtarzalnego, regenerująco-odżywczego rytuału.

Peeling solny do ciała 
Body salt peeling

• złuszcza zrogowaciały naskórek oraz zanieczyszczenia
•  delikatny masaż ziarenkami soli i zmielonymi pestkami winogron 
przyspiesza mikrokrążenie

•  skóra po zabiegu jest gładka, miękka i przygotowana  
do dalszej pielęgnacji

Składniki aktywne: drobinki soli, masło Shea, 
olej słonecznikowy, olej kokosowy, witamina E, 
wosk pszczeli, pestki winogron 450 g

Olej do kąpieli i masażu 
Bath & massage oil

• stanowi drugi etap wygładzająco – odżywczego rytuału
•  wzmacnia, zmiękcza, normalizuje i nawilża
•  cytrusowop-orientalny aromat długo utrzymuje się na skórze

Składniki aktywne: olej słonecznikowy, 
witamina E 500 ml



20.20.

Wytwarzane z surowców roślinnych najwyższej jakości. Starannie, ręcznie wykonane gwarantują 
doskonałą pracę i wspaniałe efekty zabiegu. Mieszanki zawierają naturalne zioła, kwiaty, 
nasiona i olejki. Dzięki wyjątkowym połączeniom zapachów działają aromaterapeutycznie. 
Masaż stemplami działa stymulująco na cały organizm: daje intensywne odczucia, rozgrzewa 
i pobudza zmysły. Wygładza i ujędrnia skórę, a poprzez przenikanie substancji aktywnych 
znacznie poprawia jej kondycję.

Stemple do masażu, 
balsamy z masłem Shea

Stemple do masażu Haiti 
Aromatherapy massage stamps Haiti

• zawierają mieszankę o cytrusowo-orientalnym aromacie
• działają rozgrzewająco, stymulują przemianę materii
• pomagają rozluźnić zmęczone mięśnie
• odmładzają i regenerują skórę

Składniki aktywne: cynamon, kardamon, 
płatki akacji, lawendy i nagietka set 2 szt.

Stemple do masażu Maroko 
Aromatherapy massage stamps Marocco

•  zawierają mieszankę składników aktywnych i orientalnych przypraw
•  suszona pomarańcza, cytryna i cynamon zostały wzbogacone 
marokańską glinką Ghassoul

• działają rozgrzewająco, oczyszczają z zanieczyszczeń i toksyn
• wygładzają i ujędrniają skórę

Składniki aktywne: glinka Ghassoul, 
siemię lnianie, cynamon, płatki róży set 2 szt.

Balsamy z masłem Shea 
Shea butter body balm

•  wydajny kosmetyk, zapewnia długotrwały poślizg podczas masażu
•  receptura została oparta na wyjątkowych właściwościach masła 
Shea (Karite), wosku pszczelego i odżywczych olejów: sojowego, 
z awokado i pestek winogron

•  balsam zawiera 50% czystego masła Shea posiadającego certyfikat 
ECOCERT

•  jego stosowanie daje efekt długotrwałego nawilżenia i odnowy 
warstwy lipidowej

• polecany dla każdego typu skóry, nawet bardzo suchej
• pozostawia skórę jedwabiście gładką

Składniki aktywne: masło Shea, olej sojowy, 
olej z awokado, olej z pestek winogron, 
wosk pszczeli, witamina E

1 kg 
450 ml 

Dostępne wersje zapachowe:

• Grecki
• Oriental Jasmine
• Magnolia

• Mleko
• Czarna Orchidea
• Pomarańcza i Chilii

MASAŻ



21.

Pomarańcza

Oleje do masażu skomponowane zostały na bazie oleju słonecznikowego, bogatego w kwasy 
tłuszczowe i witaminy, który wzmacnia, zmiękcza, normalizuje i nawilża skórę. Idealne 
jako odżywczy kosmetyk do masażu lub jako aromatyczny i natłuszczający dodatek do kąpieli.
Oleje są doskonałym i wydajnym produktem, umożliwiającym wykonanie relaksującego, 
sensorycznego masażu. Ich aromaty sprawiają, że pielęgnacja i masaż stają się energetycznym 
rytuałem.

MASAŻ Oleje do masażu, 
świece do masażu

Dostępne wersje zapachowe:

• bambus
• białe piżmo

125 ml

Warianty zapachowe świec 
z zawartością oleju arganowego:

• pomarańcza & chilli
• kolonialna
• guava

125 ml

Set trzech różnych świec

Dostępne wersje zapachowe:

500 ml

Świece do masażu utworzone z połączenia masła Shea i Illipe oraz cenionych w kosmetyce 
olejów, między innymi sojowego i jojoba. Wzbogacone woskiem pszczelim świece posiadają 
optymalną temperaturę topnienia. Podgrzane oleje doskonale rozprowadzają się na skórze. 
Zawierają bogactwo witamin oraz składników regenerujących, zapewniając skórze długotrwałą 
miękkość, nawilżenie i piękny wygląd.

Czarna Orchidea



22.22.

Serce natury 
– masaż silnie relaksujący i rozluźniający

Działanie: głęboki relaks, rozluźnianie mięśni  
na całym ciele

Części ciała: klatka piersiowa, brzuch, kończyny  
górne i dolne, plecy

Ruchy: głaskanie, rozcieranie 

Masaże firmowe  
/ ciało

Magia dotyku
– masaż aromaterapeutyczną święcą

Działanie: relaks, głębokie rozluźnianie mięśni

Części ciała: plecy i kończyny górne

Ruchy: głaskanie, rozcieranie dłońmi i przedramionami, 
ugniatanie, rozciąganie i gimnastyka bierna

Ciało i dusza  
– masaż orientalny

Działanie: stymulowanie kanałów energetycznych  
w celu prawidłowego przepływu energii, pobudzanie 
czakr dla zachowania równowagi ducha i ciała

Części ciała: twarz, klatka piersiowa, brzuch, 
kończyny górne i dolne, plecy

Ruchy: głaskanie, uciskanie, rozciąganie, zastosowanie 
elementów jogi pasywnej

Ziołowe przebudzenie
– masaż gorącymi stemplami

Działanie: stymulowanie i ujędrnianie przy zastosowa-
niu aromaterapii, termoterapii i leczniczych 
właściwości ziół

Części ciała: klatka piersiowa, brzuch, kończyny górne  
i dolne, plecy

Ruchy: uciskanie i głaskanie poprzez płynne 
przesuwanie stempli po skórze, a także ciepłej  
stymulacji centrów energetycznych

Morskie oczyszczenie
– masaż z elementami drenażu 
limfatycznego

Działanie: ujędrnienie skóry oraz poprawa krążenia 
limfatycznego

Części ciała: brzuch, kończyny dolne i górne, klatka 
piersiowa, plecy

Ruchy: głaskanie, rozcieranie, ruchy drenujące, 
modelujące w kierunku węzłów chłonnych

Ukojenie zmysłów – masaż rozluźniający 
i przywracający równowagę wewnętrzną

Działanie: odprężenie i rozluźnienie, podniesienie 
poziomu energii
Części ciała: klatka piersiowa, kończyny górne 
i dolne, brzuch, plecy
Ruchy: głaskanie, uciskanie i rozciąganie dłońmi 
i przedramionami

Energetyzujące pobudzenie 
– masaż pobudzający z elementami 
ajurvedy

Działanie: pobudzenie, dodanie energii, ujędrnienie, 
rozluźnienie mięśni

Części ciała: kończyny górne i dolne, plecy, brzuch, 
klatka piersiowa

Ruchy: energiczne głaskanie, rozcieranie, oklepywanie, 
ruchy bierne, rozciąganie

Siła ujędrnienia
– masaż bańką chińską

Działanie: uelastycznianie skóry, zmniejszanie cellulitu, 
wygładzanie, ujędrnianie, przyspieszenie usuwania 
toksyn

Części ciała: ramiona, uda, pośladki, brzuch

Ruchy: koliste i podłużne, w kierunku węzłów  
chłonnych, wykonywane poprzez zassanie skóry  
wraz z tkanką podskórną  

AUTORSKIE
MASAŻE
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Masaże firmowe  
/ twarz i głowa

Dotyk młodości
– masaż liftingujący

Działanie: uelastycznianie skóry i pobudzanie mięśni, 
korzystny wpływ na owal twarzy, zapobieganie 
powstawaniu zmarszczek

Części ciała: twarz, szyja, dekolt, kończyny górne

Ruchy: głaskanie i ugniatanie poszczególnych mięśni

Oaza spokoju
– masaż rozluźniający głowy, szyi i karku

Działanie: głęboki relaks, rozluźnianie mięśni głowy, 
szyi i karku, poprawianie ukrwienia mózgu, likwidacja 
uczucia niepokoju

Części ciała: głowa, szyja, kark, twarz

Ruchy: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie

Refleksologia  
twarzy

Działanie: stymulowanie punktów nerwowo-naczynio-
wych, ujędrnianie i uelastycznianie skóry, niwelowanie 
obrzęków twarzy

Części ciała: twarz, szyja, dekolt

Ruchy: uciskanie, tarcie, drobienie, pompowanie

Głębia harmonii 
– masaż relaksacyjny

Działanie: poprawa jędrności i elastyczności skóry, 
rozluźnienie mięśni oraz zmniejszenie stresu

Części ciała: głowa, szyja, kark, twarz

Ruchy: techniki oddechowe, głaskanie, uciski,  
ugniatanie, elementy rozciągania

AUTORSKIE
MASAŻE
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Nawilżająco-regenerująca terapia dla przesuszonej i zniszczonej skóry dłoni. Zawiera zestaw 
specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych pochodzenia naturalnego: jedwab, 
perłę i proteiny ryżu. Przywraca dłoniom gładkość oraz piękny wygląd. Pielęgnacji towarzyszy 
kompozycja zapachowa, w której dominują świeże nuty, doprawione odrobiną ciepłej wanilii 
oraz piżma.

TERAPIA

SPA & WELLNESS 

PIELĘGNACJA DŁONI

Jedwabny manicure 
SPA

Peeling cukrowy do dłoni 
Sugar hand peeling

• przywraca skórze zdrowy i witalny wygląd
• działa złuszczająco i wygładzająco

Składniki aktywne: masło Shea, olej sojowy, 
proteiny ryżowe, eksfoliator z czarnego ryżu, 
witamina E 450 ml

Jedwabne serum odmładzające do dłoni 
Anti-ageing hand serum

• aktywna emulsja o delikatnej, jedwabistej konsystencji
• zapewnia skórze dłoni ukojenie i odpowiednie nawilżenie
• hamuje degradację włókien kolagenowych
• wygładza, redukując uczucie przesuszenia i szorstkości

Składniki aktywne: proteiny ryżowe,  
ekstrakt z perły, jedwab, alantoina,  
witamina E, gliceryna roślinna 200 ml
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TERAPIA

SPA & WELLNESS 

PIELĘGNACJA DŁONI

Jedwabny manicure 
SPA

Luksusowy krem do dłoni 
Hand cream

• krem stymulujący o przedłużonym działaniu
• działa wygładzająco, regenerująco oraz nawilżająco
• chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi

Składniki aktywne: masło Shea, ekstrakt 
z perły, alantoina, pantenol, proteiny 
jedwabiu, witamina E, gliceryna roślinna 200 ml

Regenerująca maska do dłoni 
Regenerating hand mask

• kremowa maska o aksamitnej konsystencji
• doskonała baza do odżywczego masażu dłoni
• nawilża, wygładza i wzmacnia naskórek
• delikatnie rozjaśnia przebarwienia

Składniki aktywne: masło kakaowe, masło 
Shea, ekstrakt z perły, alantoina, pantenol, 
proteiny jedwabiu, witamina E 
w mikrokapsułkach, gliceryna roślinna 200 ml

Rękawiczki zabiegowe – 100% bawełny

• do domowych zabiegów regenerujących na dłonie

Rozmiar uniwersalny 1 para
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Sole są ważną częścią rytuału kąpielowego Organique. Kąpiel z dodatkiem wybranej
soli w ulubionym zapachu będzie wyjątkowo relaksująca. Sole zawierają bardzo dobrze 
przyswajalne biopierwiastki, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania naszego 
organizmu.

Musujące kule do kąpieli nasycone są wartościowymi składnikami odżywczymi. Naturalna 
skrobia roślinna, oleje z soi i pestek winogron pielęgnują skórę, pozostawiając ją wygładzoną  
i zregenerowaną. Dzięki właściwościom zmiękczającym, kule idealnie przygotowują dłonie  
i stopy do zabiegów manicure i pedicure.

Kule
do kąpieli

Sole

KĄPIEL

Kule do kąpieli 
Bath bombs

•  odżywienie
• nawilżenie
• wygładzenie
• natłuszczenie
• odprężenie   

• Feel Up
• Bloom Essence
• Czarna Orchidea  
• Sea Essence        
       170 g

• Anti-ageing
• Guawa
• Pomarańcza z Chilli 
       170 g

Sole do kąpieli 
Bath salts

•  wygładzenie
• odprężenie
• zmiękczenie
• działanie aromaterapeutyczne 
• relaks 
               1 kg / 600 g

Anti-ageing Guawa Pomarańcza & Chilli

Sea EssenceFeel Up Czarna OrchideaBloom Essence

Dostępne wersje zapachowe soli

Guawa Pomarańcza 
& Chilli

Feel UpEternal Gold Grecka
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Olej kokosowy, Mydło Aleppo, 
rękawica Kessa

Olej kokosowy 
Coconut oil

•  olej otrzymywany poprzez tłoczenie na zimno miąższu 
świeżych orzechów palmy kokosowej

•  zawiera mieszaninę cennych kwasów tłuszczowych, 
witaminy z grupy B, witaminę C i E oraz kwas foliowy, 
wapń, fosfor, cynk i żelazo

•  polecany do każdego typu skóry, także wrażliwej, skłonnej 
do podrażnień

•  doskonale nawilża, regeneruje, koi, zapobiega pierzchnięciu 
skóry, zmiękcza i spowalnia procesy starzenia

200 ml

PURE NATURE

Mydło Aleppo

• 100% naturalne mydło
• głównymi składnikami są oliwa z oliwek oraz olej laurowy
•  w swoim składzie nie posiada: kompozycji zapachowych, 
barwników i konserwantów

•  przeznaczone jest do każdego rodzaju skóry, również 
alergicznej i wrażliwej

• natłuszcza i pielęgnuje skórę
• ma właściwości przeciwtrądzikowe oraz antyseptyczne
• działa oczyszczająco i ściągająco

Zawartość oleju laurowego 5% 1 kg
Kostka waży około 200 g – przybliżona cena 1 szt. / 30 zł

Zawartość oleju laurowego 16% 1 kg
Kostka waży około 220 g – przybliżona cena 1 szt. / 35 zł

Mydło Aleppo z oferty Organique jest oryginalnym 
mydłem wytwarzanym tradycyjnymi metodami.

Rękawica Kessa

•  Kessa jest tradycyjną rękawicą służącą do głębokiego 
oczyszczania skóry z martwego naskórka

• wyrównuje nierówności skóry i pobudza krążenie
• po zabiegu skóra jest zdecydowanie gładsza

1 szt.

Sposób użycia: przed użyciem należy namoczyć rękawicę w wodzie 
dla zmiękczenia włókien. Następnie należy nałożyć na wilgotne ciało 
warstwę czarnego mydła Savon Noir, mydła Aleppo lub pianki do mycia. 
Odczekać około 5 minut, po czym przystąpić do masażu z użyciem 
rękawicy Kessa. Pod koniec dobrze spłukać całe rozgrzane ciało 
i przystąpić do dalszej części zabiegu.
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Oleje: migdałowy, 
makadamia, arganowy

Olej makadamia 
Macadamia oil

• wyjątkowo lekki i łatwo absorbowany przez skórę
•  bogaty w witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe, 
lecytynę i skwalen

•  zawiera od 16% do 24% cennego kwasu oleopalmitynowego 
(unikalny w przypadku roślin – kwas omega 7)

• uelastycznia, regeneruje, odżywia i łagodzi
• doskonale tolerowany nawet przez wrażliwą skórę
• polecany kobietom w ciąży (np. na rozstępy)

125 ml

Olej ze słodkich migdałów 
Sweet almond oil

•  olej tłoczony na zimno z pestek słodkiej odmiany drzewa 
migdałowego

•  zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy A, D  
i B₂ oraz E wygładza i regeneruje skórę, wzmacnia ją  
i poprawia nawilżenie

•  polecany do każdego rodzaju skóry również do pielęgnacji skóry 
dzieci i kobiet w ciąży

• szybko się wchłania

500 ml

Olej arganowy 
Argan oil

•  olej wytwarzany w fabryce Marogani (Maroko), w sercu lasu 
drzew arganowych

• tłoczony na zimno, pozbawiony konserwantów
•  zawiera niezliczone bogactwo substancji aktywnych: 
antyoksydantów, związków antykancerogennych i ponad 80% 
nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz wysokie 
stężenie witaminy E

•  wykazuje niezwykle skuteczne działanie regenerujące 
i odżywcze

• polecany szczególnie dla wymagającej i wrażliwej skóry twarzy
• głęboko odżywia, nawilża i zmiękcza skórę

50 ml

PURE NATURE
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PURE NATURE Tonik oczarowy,
glinki

Tonik oczarowy 
Witch Hazel Tonic

• wodny wyciąg z liści i kory oczaru wirginijskiego
• skuteczny w pielęgnacji cery naczynkowej
•  łagodzi zaczerwienienie twarzy, obkurcza naczynka krwionośne 
i dobrze nawilża naskórek

• ma właściwości regenerujące, ściągające, poprawia ukrwienie
•  polecany do każdego typu skóry, także zanieczyszczonej 
i trądzikowej

•  może być stosowany jako mgiełka do odświeżenia skóry  
oraz do aktywacji masek algowych

125 ml

Glinka Biała 
Kaolin White Clay

•  naturalna glinka kaolinowa to jedna z najdelikatniejszych glinek
• posiada lekką i jedwabistą konsystencję
•  polecana zwłaszcza dla cery delikatnej, suchej, wrażliwej, 
skłonnej do podrażnień oraz dla skóry dojrzałej

• działa również normalizująco na skórę tłustą i mieszaną

1 kg

Glinka Zielona 
Green Clay

• glinka bogata w makro- i mikroelementy
• doskonale reguluje proces wydzielania sebum
• wspomaga leczenie trądziku
• odżywia i regeneruje skórę, opóźnia procesy starzenia

1 kg

Glinka Ghassoul 
Ghassoul Clay

•  pochodzi z jedynych znanych na świecie złóż tego minerału, 
położonych w Maroko na skraju średniego Atlasu, w dolinie 
Moulouya

•  ze względu na swoje wyjątkowe właściwości jest używana  
przez najlepsze centra SPA & Wellness na całym świecie

•  po wymieszaniu z wodą przybiera postać błota, posiadającego 
właściwości myjące i oczyszczające

1 kg
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PURE NATURESavon Noir i sól 
z Morza Martwego

Sól z Morza Martwego 
Dead Sea Salt

•  zawiera dużą zawartość potasu, magnezu, wapnia 
i innych pierwiastków

• ma szerokie zastosowanie terapeutyczne i kosmetyczne
•  doskonale sprawdza się w walce z przemęczeniem fizycznym
•  stosowana podczas takich dolegliwości jak grzybice, 
łuszczyca, alergie i stany zapalne skóry

•  polecana do zabiegów odżywczych, regenerujących, 
remineralizujących, przeciwtrądzikowych, 
antycellulitowych i ujędrniających

1 kg

Savon Noir

• naturalne mydło roślinne z czarnych oliwek i oleju oliwnego
• wytwarzane tradycyjnymi metodami
•  posiada delikatne właściwości eksfoliujące, natłuszczające 
i nawilżające

• polecane jest dla każdego rodzaju skóry, również wrażliwej
•  można je łączyć z innymi składnikami naturalnymi: 
glinką Ghassoul, olejkami roślinnymi i eterycznymi

• ma konsystencję pasty, tworzy z wodą lekką i puszystą pianę

1 kg

AROMATERAPIA

Kominki do aromaterapii

1 szt.

Aromatyzacja pomieszczeń to bardzo ważny element pracy w gabinetach kosmetycznych 
i spa. Idealnie nadają się do tego nasze ceramiczne kominki. Używanie ich jest bardzo proste  
– wystarczy umieścić na kominku ulubiony wosk lub olejek, następnie podgrzać  
go za pomocą niewielkiej świeczki, aby po chwili piękny zapach wypełnił Twoje wnętrze.

Kominki ceramiczne

ecru brąz



31.

AROMATERAPIA Olejki eteryczne

Olejki eteryczne to cenne ekstrakty pozyskiwane z roślin. Każdy z nich posiada unikatowe 
działanie. Mogą być wykorzystywane do pielęgnacji skóry i włosów, a także jako dodatek  
do kąpieli czy masażu.
Kompozycje zapachowe to mieszanina substancji zapachowych, które aromatyzują powietrze 
dając efekt głębokiego relaksu.

Różany Jaśmin

Mandarynkowy EukaliptusowyBergamotowyZ Drzewka
Herbacianego

WaniliowaCytrynowySosnowy MiętowyPomarańczowy

Lawendowy Cynamonowy

Kompozycje zapachowe 7 ml

•  Jaśminowa
• Różana
• Bergamotowa
• Waniliowa

Olejki eteryczne 7 ml

•  Eukaliptusowy
• Lawendowy
• Cytrynowy
• Mandarynkowy
• Miętowy

• Pomarańczowy
• Sosnowy
• Drzewko Herbaciane
• Cynamonowy
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Uniformy, ręczniki

Profesjonalny strój to najlepsza wizytówka firmy. Uniformy z logo Organique łączą w sobie 
prostotę i elegancję. Są wyjątkowo wygodne i komfortowe, nie krępują ruchów podczas 
wykonywania zabiegów kosmetycznych. Wykonane z najwyższej jakości bawełny.
W ofercie dostępne są uniformy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Ręcznik brązowy

• 30x50 cm bez logo 1 szt.
• ręcznik brązowy 50x100 cm 1 szt. 
• ręcznik brązowy 70x140 cm 1 szt.

Wysokiej jakości 100% bawełniane ręczniki Organique.

AKCESORIA



Notatki
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