
INDOCEANE

Egyptiläinen pysähdys
Rentoutuminen Niilin varrella
Tuudittaudu joen hiljaiseen solinaan, loikoile 
maitokylvyn puuterisessa tuoksussa.

Pysähdys, joka on omistettu rauhoittumiselle, 
laiskottelulle ja täydelliselle rentoutumiselle.

Hemmottelevan täyteläiset tuntemukset kietovat sinut ylelliseen 
huntuun, joka kuljettaa sinut kauas haaveiden maailmaan, 
taivaallisten tuoksujen saattelemana.

Ajan seisauttava matka, hetki täydellistä autuutta ja seesteisyyttä 
hellii sekä kehoa että mieltä…

Välimerellinen pysähdys 
- Sitruksen tuoksuinen alkusoitto -

Egyptiläinen pysähdys 
- Rentoutuminen Niilin varrella -

Intialainen pysähdys 
- Pyhän Gangesin levollisuus -

Kiinalainen pysähdys 
- Kauneuden temppeli -

Autuaiden 
haaveiden

matka
 Kaukoitään

Kiinalainen pysähdys
Kauneuden temppeli
Huokuu täydellistä loistetta ja 
säteilee ylhäistä kauneutta.

Kiedo itsesi täyteläiseen ja nautinnolliseen tunteeseen 
joka jättää ihosi äärettömän pehmeäksi ja sileäksi. 
Hengitä sisään puuterisen Iiriksen ja Jasmiinin 
hienostunutta tuoksua ja tunne kutsu lähteä 
matkalle Kiinalaisen kulttuurin kehtoon…

Majesteetillinen pysähdys jonka jälkeen ihosi 
on ravittu ja rentoutunut.



Matkamuistoja,
 joilla Kaukoidän matka 

jatkuu myös kotona!

Hoitotuotteet INDOCEANESpa Rituaali

INDOCEANE
SWEET AND SAVOURY SCRUB

jonka rentouttavat ja aromaattiset 
tuoksut yhdistettynä Merisuolaan, Cas-
sonade sokeriin ja ravitseviin öljyihin, 
jättävät ihon äärimmäisen pehmeäksi.

Käytä kerran tai kaksi kertaa viikossa 
kuivalle tai kostealle iholle.

ENSIMMÄINEN 
KAKSIOSAINEN KUORINTA,

INDOCEANE
PRECIOUS MILK BATH

jonka makea puuterinen tuoksu takaa 
kokonaisvaltaisen hyvänolontunteen.

• Rentouttavan kylvyn täydellinen 
lämpötila on 37 astetta.

ENSIMMÄINEN KUPLIVA MAITOMAISEN 
AROMAATTINEN KYLPYSOKERI,

INDOCEANE
SILKY SMOOTH CREAM

on täydennetty ihoa vahvistavilla aktii-
viaineilla, jotka tarjoavat iholle kosteut-
ta, ravinteita ja elintärkeää elinvoimaa.

• Levitä iltaisin koko vartalolle 
kevyin sivelyliikkein.

SILKKISEN PEHMEÄ 
RENTOUTTAVA VOIDE

INDOCEANE
CANDLE

takaisin Mausteiden ja Patchoulin 
tuoksuiseen Itämaiden sydämeen… 

JUMALAINEN MUISTOJEN MATKA

Jokaisella pysähdyksellä jumalaiset tuoksut ja värit 
sekoittuvat meren rikkauksiin.

Pyhän Lootuksen uute ja Qi-Marine yhdistävät stressiä 
lievittävät voimansa ja poistavat jännitteet kehosta kokonaisval-
taisesti vahvistaen rentouttavaa seesteisyyden tunnetta.

Intialainen pysähdys
Pyhän Gangesin levollisuus

Poistaa stressin ja rauhoittaa. 
Kulje matkalle Itämaiden sydämeen Ayurvedisen 
hieronnan avulla, jossa yhteen sulautuvat Intialaiset sivelyt, 

Länsimainen muokkaus, Japanilaiset perkussiot, 
Thaimaalaiset venytykset ja Intialaiset kitkausliikkeet.

Ylivertainen pysähdys matkalla kohti autuaan 
syvää ja elintärkeää rentoutumista.

Välimerellinen pysähdys
Sitruksen tuoksuinen alkusoitto

Sukella herkullisten tuoksujen 
puutarhaan ja palauta ihosi luontainen 

pehmeys ja kauneus. Merisuola, Cassonade Sokeri sekä 
välimerelliset eteeriset öljyt kuorivat vartalosi.

Herkullinen pysähdys uudistuneen ihon 
saavuttamiseksi on Suolainen ja Makea kuorinta, 

Sweet and Savoury Scrub.

4 aistikasta pysähdystä


