
KATALOG PRODUKTÓW

W POSZUKIWANIU PIĘKNA



I. TWARZ s. 12
Oczyszczanie i tonizacja s. 15

Przywracanie równowagi  s. 16

Odżywianie, nawilżanie i walka  

z oznakami starzenia s. 19

Złuszczanie i wygładzanie s. 26

II. CIAŁO p. 28
Rytuały - Afryka Północna s. 30

Rytuały - Syjam s. 34

Rytuały - Bengalore, Indie s. 36

Rytuały - Wyspy Polinezyjskie s. 38

Rytuały – Pekin, Chiny s. 40

III. WYSZCZUPLANIE s. 42
Rytuały - Bahia s. 44

IV. RYTUAŁY 
AROMATERAPEUTYCZNE s. 46
Fito-aromatyczne olejki pod prysznic 

i do kąpieli s. 49

Fito-aromatyczne świece s. 49

V. WYBRANE POMYSŁY 
NA PREZENTY s. 50

VI. TABELA PRODUKTÓW s. 54

NASZE PRODUKTY S. 12

CINQ MONDES,
STWORZONY Z PASJI  S. 4

NASZE ZABIEGI & RYTUAŁY SPA  S. 52



5

Jean-Louis Poiroux 
i Nathalie Bouchon-Poiroux, 

założyciele Cinq Mondes 

CINQ MONDES,
STWORZONY Z PASJI

Zafascynowani masażami, zdrowym stylem życia i podróżami, 
Nathalie i Jean-Louis Poiroux przemierzyli cały świat 
w poszukiwaniu niepowtarzalnych rytuałów piękna. 
Ich odkrycia stały się podstawą filozofii Cinq Mondes 
i są do dziś źródłem  inspiracji.

« Minęło już 15 lat, od kiedy Cinq Mondes zaprezentował 
kolekcję najlepszych rytuałów piękna z całego świata 
w swoim pierwszym spa w Paryżu »
Jean-Louis Poiroux

Dziś Cinq Mondes cieszy się opinią francuskiego 
pioniera i specjalisty w dziedzinie zabiegów, masaży 
i profesjonalnych produktów kosmetycznych, 
zainspirowanych dawnymi kulturami z całego świata, 
niepowtarzalnymi dzięki swej finezji i zmysłowości.



RYTUAŁY Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ  
I BLISKIEGO WSCHODU – MAROKO, 
EGIPT, TUNEZJA, SYRIA
Kobiety Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu 
regularnie korzystają z  zabiegów w Hammam, aby  
oczyszczać, wzmacniać oraz chronić skórę. Główną 
rolę w tej tradycji odgrywają kompozycje zapachowe 
róży i pomarańczy.

RYTUAŁ Z BENGALORE, INDIE
Dziedzictwo starożytnych Indii, Ajurweda, jest 
ponadczasowym remedium, które stymuluje witalne 
funkcje organizmu poprzez połączenie 
uzdrawiających technik masażu i skuteczności 
tradycyjnych indyjskich roślin..

RYTUAŁ Z PEKINU, CHINY
Według chińskiej filozofii, masaż zapewnia równowagę 
i długie życie. Dążenie do dobrego samopoczucia  
i zachowania młodości wspierane jest wykorzystaniem 
roślin z tradycyjnej chińskiej medycyny, której 
dobroczynne efekty znane są od tysięcy lat..

RYTUAŁ Z BALI I SYJAMU, INDONEZJA I TAJLANDIA
Istnieje wiele tradycyjnych receptur pielęgnacyjnych, pozwalających optymalnie nawilżyć, 
zmiękczyć i rozjaśnić skórę dzięki tropikalnym owocom oraz kwiatom. Rytuały te 
podkreślają tradycję masażu, który głęboko rewitalizuje zarówno ciało, jak i umysł.

RYTUAŁ Z KIOTO, JAPONIA
Aby zachować gładką, alabastrową skórę, mieszkanki 
Japonii stosowały specjalne maści, stworzone na 
bazie składników wywodzących się z japońskiej 
tradycji oraz manualne techniki masażu dające 
niezwykły efekt naturalnego liftingu twarzy.

RYTUAŁ Z WYSP POLINEZJI
Sztuka masażu odgrywa niezwykle istotną rolę 
w dziedzictwie kulturowym wysp Polinezji. 
Masaże te wykonywane są przy użyciu wysoko 
skoncentrowanych olejków i balsamów 
pochodzących z polinezyjskiej farmakopei, 
zawierającej ponad 2000 roślin.

RYTUAŁ Z BAHIA, BRAZYLIA
Mieszkanki Brazylii gloryfikują doskonałość 
ciała i utrzymanie go w dobrej kondycji. 
Poddają się zabiegom wyszczuplającym, 
bazującym na kofeinie i składnikach 
aktywnych, stosują energiczne masaże  
i detoksykujące okłady.

6 7NASZE RYTUAŁY PIĘKNA Z CAŁEGO ŚWIATA
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UVAXINE®

innowacyjna molekuła 
pozyskana z rdestu japońskiego. 
Chroni komórki skóry przed 
promieniowaniem UV, działa 
jak tarcza przeciw wolnym 
rodnikom.

CHRONODYN®

ekstrakt z Euglena gracilis. Jest 
to chronobiologiczny środek 
pobudzający metabolizm komórek. 
Zwalcza on oznaki zmęczenia, 
napina i ujędrnia skórę, stymuluje 
uwalnianie wapnia.

CELULOSOMES® 
ERYNGIUM MARITIMUM 

roślinne komórki macierzyste, 
które pobudzają skórę  
do odnowy komórkowej.

KOMBUCHKA®

nazywana także „grzybem 
wiecznego życia”, wygładza 
teksturę skóry oraz rozjaśnia 
przebarwienia.

AKTYWNY SKŁADNIK 
BAZUJĄCY 
NA GLAUCYNIE

zmniejsza nierówności  
i wgłębienia skórne oraz 
poprawia jędrność.

AVENA SATIVA

czyli owies zwyczajny. Cukry 
uzyskane z ekologicznej uprawy 
owsa dają efekt liftingu,  
który jest natychmiastowy  
i długotrwały.

8 9

ZASADY PIELĘGNACJI
Zasady pielęgnacji opracowane przez Cinq Mondes są wynikiem badań inspirowanych 
tradycyjną farmakopeą z całego świata. Naszym celem jest dostarczenie skórze opatentowanych 
składników roślinnych oraz innych składników biotechnologicznych stymulujących 
i regulujących jej naturalny metabolizm.

Znajdujące się we Francji Laboratoria Cinq Mondes, selekcjonują i optymalizują rzadkie składniki 
aktywne, aby móc zaoferować ich zaawansowane działanie. 
Obecnie stosowanych jest 12 innowacyjnych opatentowanych formuł takich, jak:
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NATRUALNE 
RECEPTURY

Od momentu powstania, Cinq Mondes jest 
pionierem w korzystaniu z receptur wolnych od 
petrochemikaliów, silikonu i parabenów. Jesteśmy 
jedną z pierwszych marek, która ściśle przestrzega 
w swoich laboratoriach zasad opracowanych przez 
farmaceutów.

« Dziś, ta pasja i dyscyplina pozwalają marce 
Cinq Mondes zaoferować odczuwanie wszystkimi 
zmysłami, działać efektywnie i zapewnić 
bezpieczeństwo »
Jean-Louis Poiroux

ŻELAZNE ZASADY CINQ MONDES
1. Zawierają aktywne składniki organicznego  
   i naturalnego pochodzenia.
2. Nie zawierają parabenów i fenoksyetanolu.
3. Nie zawierają silikonu i olejów mineralnych.
4. Nie zawierają sztucznych barwników.
5. Testowane pod kontrolą dermatologów.

Wyszukujemy najlepsze surowce roślinne, dając 
pierwszeństwo składnikom, które są uprawiane 
metodami ekologicznymi i przetwarzane  
w naturalny sposób.
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TWARZ
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FLOWERS CLEANSING BALM  (150 ml)
KWIATOWY KREM DO MYCIA TWARZY
Rytuał z Bali, Indonezja

Dla skóry normalnej i suchej – w połączeniu z wodą tworzy 
delikatną konsystencję, doskonale zmywa makijaż, głęboko 
oczyszcza skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostawia uczucie 
komfortu, nie wysusza, rozświetla. Główne składniki 
aktywne to: olej z passiflory, masło mango, organiczny 
ekstrakt hibiskusa.

1 - FIVE FLOWERS MICELLAR CLEANSING WATER (200 ml) 
Oczyszczająca woda micelarna z pięcioma kwiatami 3 w 1:  
zapewnia skuteczny demakijaż twarzy i oczu, oczyszcza  
i tonizuje; polecana do każdego rodzaju skóry

2 - FLOWERS CLEANSING MOUSSE (150 ml) 
Kwiatowa pianka do mycia twarzy
Oczyszcza i usuwa makijaż; dla skóry normalnej i tłustej

3 - FLOWERS RAIN TONIC (150 ml)
Kwiatowy tonik 
Tonizująca, bezalkoholowa mgiełka upiększająca

4 - PHYTO-PEELING LOTION (150 ml)
Płyn złuszczająco - wygładzający
Bezalkoholowy płyn wygładzający niedoskonałości  
i przyspieszający odnowę komórkową

RYTUAŁ  Z BALI,  INDONEZJA

OCZYSZCZANIE I  TONIZOWANIE

TWARZ

Znów została odnaleziona. Co takiego? Wieczność. 
To jest morze zmieszane ze słońcem.

ARTHUR RIMBAUD – Alchemia słowa

Balijskie kwiaty, nazywane też “Kwiatami Najwyższych Bogów”, znajdowały się 
w centrum rytuałów piękna od początku XVII w. Balijskie księżniczki stosowały 
w szczególności napary z tropikalnych kwiatów i owoców, o właściwościach 
zmiękczających i rozświetlających, dla efektu idealnie oczyszczonej i promiennej skóry.

1 2 3 4
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PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI

TWARZ

PRECIOUS ELIXIR 
(10 ml)
SZLACHETNE ELIKSIRY

Cinq Mondes opracowało 
receptury dostosowane do 
potrzeb każdego rodzaju 
skóry. Każdy z 5 eliksirów to 
100% koncentraty roślinne, 
bogate w Omega 3 i 6, silne 
antyoksydanty, które chronią 
skórę przed czynnikami 
zewnętrznymi, sprostają 
specyficznym wymaganiom 
każdego rodzaju skóry  
i pozwolą jej wziąć „zdrowy 
oddech”.

PRECIOUS ELIXIR - RADIANCE
Szlachetny eliksir rozświetlający
Rytuał z Bali, Indonezja

Silnie rozświetla skórę i nadaje jej 
zdrowy blask.

PRECIOUS ELIXIR – SOOTHING
Szlachetny eliksir łagodzący
Rytuał z Kioto, Japonia

Skóra jest wygładzona, przywrócony 
zostaje jej komfort, a zaczerwienienia 
i wrażliwość zredukowane.

PRECIOUS ELIXIR – PURIFYING
Szlachetny eliksir oczyszczający
Rytuał Luxor, Egipt

Balans skóry zostaje przywrócony, 
niedoskonałości zredukowane,  
a pory zmniejszone.

PRECIOUS ELIXIR – NOURISHING
Szlachetny eliksir odżywczy
Rytuał z gór Atlas, Maroko

Skóra jest optymalnie odżywiona; 
przywrócony jest komfort i miękkość 
skóry.

PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI

TWARZ

Opracowane w Cinq Mondes Spa

We współpracy ze specjalistą w dziedzinie medycyny chińskiej, 
opracowaliśmy specyficzne techniki masażu, opierające się na 
zasadach korelacji pomiędzy narządami, porami roku i potrzebami 
skóry. Ta metoda opiera się na działaniu w obrębie twarzy  
na poszczególne strefy reflektoryczne za pomocą  
odpowiedniego eliksiru.

Sposób użycia

KROK 1

Rano nałóż opuszkami palców 
na czystą skórę i rozprowadź 
delikatnymi kolistymi ruchami  
na twarz, szyję i dekolt.

KROK 2

W zależności od potrzeb skóry, 
nałóż ponownie wieczorem na czystą 
skórę. Dla uzyskania najlepszych 
efektów, wmasuj opuszkami palców 
za pomocą delikatnych kolistych 
ruchów w stronę przeciwną do ruchu 
wskazówek zegara, a następnie 
zgodnie z nimi.

TIP / PORADA
Powtarzaj ten rytuał 
pielęgnacyjny kilka razy w roku, 
wybierając eliksir odpowiedni 
dla zmieniających się potrzeb 
Twojej skóry. Można na 
przykład stosować go tylko 
wieczorem samodzielnie lub 
jako uzupełnienie pielęgnacji do 
szlachetnego kremu na noc - 
Precious Night Cream.

PRECIOUS ELIXIR – REGENERATING
Szlachetny eliksir regenerujący
Rytuał z Pekinu, Chiny

Skóra jest zregenerowana, odzyskuje 
giętkość, młodość i zdrowy koloryt.



1918 RYTUAŁ  Z KIOTO, JAPONIA

ODŻYWIANIE,  NAWILŻANIE I  WALKA Z OZNAKAMI STARZENIA
GLOBALNY ANTI  –  AGING

TWARZ

« Oniemiały w obliczu tych 
rozkwitających zielonych 

wiosennych liści 
w promieniach słońca »

BASHO

W Japonii kobiety przywiązują dużą wagę do dbania o ich alabastrową 
skórę, używając naturalnych maści, zapewniających im młodzieńczy wygląd. 
Cesarzowa „Komyo” była ceniona nie tylko ze względu na dużą empatię i pomoc 
ubogim, lecz także za jej piękną cerę, o którą dbała dzięki cennym składnikom 
roślinnym z japońskiej farmakopei, przynoszącym niesamowite efekty dla skóry.  

Jedną z głównych roślin pielęgnacyjnych była Shiso.

PRECIOUS CONCENTRATE 
(30 ml)
SZLACHETNY KONCENTRAT

Serum na kontur oczu 
oraz strefy wymagające 
natychmiastowego działania 
przeciwzmarszczkowego.

PRECIOUS NIGHT CREAM
(50 ml)
SZLACHETNY KREM NA NOC

Stymuluje odnowę komórek 
oraz głęboko regeneruje 
naskórek. 

PRECIOUS DAY CREAM
(50 ml)
SZLACHETNY KREM NA DZIEŃ
Rytuał z Kioto, Japonia

KLUCZOWE SKŁADNIKI
Roślinny kwas hialuronowy 
Posiada niesamowitą 
zdolność utrzymywania 
nawilżenia skóry. 
Tworzy niewidoczną barierę 
na powierzchni skóry 
zapobiegającą utracie wody. 
Zapewnia skórze ujędrnienie  
i gładkość.

GLOBAL ANTI-AGING 
EFFECTS
Przeciwzmarszczkowe 
nawilżanie, poprawa 
jędrności, blask.

GŁÓWNE SKŁADNIKI 
AKTYWNE:
Roślinny kwas hialuronowy
Arbutyna, peptydy, aktywny 
kompleks lipidowy.

1 Częściowe rezultaty stosowania Precious Cream będące wynikiem badań na 7 ochotnikach po 56 dniach testowania przez 
niezależne laboratorium. Średnia uzyskana na 20 testujących: 2 lata i 9 miesięcy

REZULTATY1

Zniszczenia skóry dokonane 
na przestrzeni 7 lat 
naprawione  
w ciągu 4 tygodni.
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ODŻYWIENIE ,  NAWILŻENIE I  WALKA Z OZNAKAMI STARZENIA
PRZECIW PRZEBARWIENIOM

TWARZ

1  Skuteczność działania składnika (korzeń lukrecji) udowodniona w testach in vitro w 
porównaniu z wit. C

SUBLIME LIGHT SERUM 
(30 ml)
SZLACHETNE SERUM 
ROZŚWIETLAJĄCE
Rytuał z Kioto, Japonia

GŁÓWNY SKŁADNIK:
Magnolia
Innowacyjny związek 
stworzony z ekstraktu 
magnolii japońskiej, 
rodzimego drzewa Japonii, 
znanego także pod nazwą 
„Gwiazda Magnolia z Kobe” 
oraz korzenia lukrecji. 
100 razy bardziej efektywny 
od Wit. C w walce  
z ciemnymi plamami.1

EFEKTY
Zapobiega przebarwieniom, 
zapewnia rozświetlenie  
i ochronę komórek 

GŁÓWNE SKŁADNIKI 
AKTYWNE:

Magnolia, lukrecja, 
naturalny koktajl witamin, 
opatentowany aktywny 
składnik Uvaxine.

ODŻYWIENIE ,  NAWILŻENIE I  WALKA Z OZNAKAMI STARZENIA
GĘSTOŚĆ  SKÓRY I  KONTUR TWARZY

TWARZ

INFINITY CONCENTRATE (15 ml)
KONCETRAT INFINITY

Zmniejszenie zaczerwienienia, 
naprawa konturu oczu i ust.

1 Obserwacje po stosowaniu Infinity Cream przez 23 ochotników
2 Oceny uzyskane na podstawie punktacji dermatologicznej dla Infinity Concentrate na 23 ochotnikach

INFINITY CREAM (50 ml)
KREM INFINITY
Rytuał z Kioto, Japonia

GŁÓWNY SKŁADNIK:
Olej z Kamelii
Szczególnie ceniony przez 
Japonki, ten szlachetny olej 
naprawia i wzmacnia barierę 
skóry (dzięki Omega 3 i 6), 
poprawiając jej elastyczność, 
jędrność i nawilżenie 
(kwas oleinowy) oraz chroni 
komórki skóry przed tzw. 
Stresem oksydacyjnym 
(Wit. E).

EFEKTY
Zmniejszenie 
zaczerwienienia, naprawa 
i przywrócenie konturu 
twarzy

GŁÓWNE SKŁADNIKI 
AKTYWNE:

Phyto-Density complex, 
olej z kamelii, Uvaxine, kwas 
hialuronowy.

REZULTATY
Tylko w 28 dni:
 87% kobiet zadeklarowało 
poprawę struktury skóry1  
+26% jędrność 2



2322 RYTUAŁ  Z PEKINU, CHINY

« Za rzeką, ledwie wyczuwalny dźwięk fletu 
dotyka serca podróżnika. »

IRAKO SEIHAKU 

Wu Zetian była pierwszą i jedyną cesarzową z historii Chin. Panowała od 690 do 
705r. Znana była nie tylko z żelaznego charakteru, ale także z tego, że była niezwykle 
piękną kobietą. Aby zachować młodzieńczy wygląd, używała specjalnych maści do 
pielęgnacji twarzy, które stworzone były z chińskich roślin bogatych w antyoksydanty  
o działaniu silnie odmładzającym (żeń – szeń, dzięgiel chiński, perełkowiec japoński, 

itd.). Zioła te znajdują się w starożytnej księdze „Pansa” farmakopei chińskiej.

TWARZ

ODŻYWIENIE ,  NAWILŻENIE I  WALKA Z OZNAKAMI STARZENIA
PRZECIWZMARSZCZKOWE I  UJĘDRNIAJĄCE

RICH SERUM OF YOUTH (30 ml) 
SERUM MŁODOŚCI

Serum na kontur oka oraz 
specyficzne obszary wymagające 
działania przeciwzmarszczkowego.

1  Testowane w zewnętrznych niezależnych laboratoriach na 30 kobietach 
po 4 tygodniach używania kremu oraz serum Rich Serum of Youth.

RICH CREAM OF YOUTH (50 ml) 
KREM MŁODOŚCI
Rytuał z Pekinu, Chiny

GŁÓWNY SKŁADNIK:
Granat
Drzewo granatowca ma 
zdolność przystosowania 
się do każdych warunków 
klimatycznych dzięki temu,  
że jego membrany 
komórkowe są w stanie 
kontrolować poziom wody. 
Jako że starzenie skóry 
związane jest z brakiem 
wody, granat pomaga 
zachować młodość skóry 
poprzez przywrócenie jej 
odpowiedniego balansu 
wodnego. Naskórek jest 
nawilżony, warstwa rogowa 
szybciej się regeneruje, dzięki 
czemu skóra odzyskuje 
jędrność i blask.

EFEKTY
Przeciwzmarszczkowe 
nawilżenie, wygładzenie  
i ujędrnienie. Filtr UV.

GŁÓWNE SKŁADNIKI 
AKTYWNE:

Granat, Padna Pavonica, 
Avena Sativa, organiczny 
żeń – szeń.

REZULTATY1 

79% poprawiona 
struktura skóry
86% wygładzenie skóry
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ODŻYWIENIE ,  NAWILŻENIE I  WALKA Z OZNAKAMI STARZENIA
ZAPOBIEGANIE PIERWSZYM ZMARSZCZKOM

TWARZ

GŁÓWNE SKŁADNIKI:
Synergia 7 chińskich 
roślin (żeńszeń, jaśmin, 
organiczny dzięgiel 
chiński,…) o właściwościach 
przeciwutleniających w celu 
ochrony komórek przed 
powstawaniem  zmarszczek 
spowodowanych 
odwodnieniem.

DZIAŁANIE
Wygładzenie konturu 
oka, widoczna redukcja 
opuchnięć  
i cieni pod oczami.

GŁÓWNE SKŁADNIKI 
AKTYWNE:
7 roślin chińskich, Imperata 
Cylindrica, Avena Sativa, 
kofeina,…

1  procent zadowolenia uzyskany podczas testu przeprowadzonego przez niezależne laboratorium na 23 osobach po 28 dniach stosowania
2 skuteczność testu na obrzęk oczu i ciemne cienie przeprowadzone przez niezależne laboratorium na 23 osobach po 28 dniach stosowania

7 CHINESE PLANTS EYE  (15 ml)
CONTOUR OINTMENT
KREM Z 7 ZIOŁAMI CHIŃSKIMI
Rytuał z Pekinu, Chiny

ODŻYWIENIE ,  NAWILŻENIE I  WALKA Z OZNAKAMI STARZENIA
NAPRAWA, ODŻYWIENIE I  ROZJAŚNIENIE

TWARZ

INTENSE COMFORT 
CREAM (50 ml)
KREM INTENSYWNIE 
NAWILŻAJĄCY
Rytuał z Aleppo, Syria

Krem na dzień i/lub na noc oraz 
maska – działa naprawczo oraz 
intensywnie odżywia. Dla skóry 
suchej i odwodnionej.

5 FLOWERS RADIANCE 
CREAM (50 ml)
KREM ROZŚWIETLAJĄCY  
Z 5 KWIATAMI
Rytuał z Bali, Indonezja

Krem o lekkiej, fluidowej 
konsystencji. Nawilża i wygładza 
skórę, nadaje blask i rozjaśnia 
przebarwienia. Idealny dla 
każdego rodzaju cery.

NORMAL TO DRY SKIN  (50 ml)
SKÓRA NORMALNA I SUCHA  
Intensywnie nawilżający 24 – godzinny 
krem o lekkiej konsystencji. Zapobiega 
zmarszczkom powstałym na skutek 
odwodnienia oraz poprawia komfort 
skóry. Zawiera filtr UV.

NORMAL SKIN  (50 ml) 
SKÓRA NORMALNA
Intensywnie nawilżający  
24 – godzinny krem o bogatej 
konsystencji. Zapobiega 
zmarszczkom powstałym na skutek 
odwodnienia oraz poprawia komfort 
skóry. Zawiera filtr UV.

NORMAL TO OILY SKIN (50 ml) 
SKÓRA NORMALNA I TŁUSTA
Intensywnie nawilżający  
24 – godzinny krem o bogatej 
konsystencji. Zapobiega zmarszczkom 
powstałym na skutek odwodnienia 
oraz zapewnia efekt matowej skóry. 
Zawiera filtr UV.

7 CHINESE PLANTS
OINTMENT OF YOUTH
MAŚĆ MŁODOŚCI Z 7 ZIOŁAMI 
CHIŃSKIMI

REZULTATY 
87% testujących 
zaobserwowało, że 
zmarszczki powstałe 
wskutek odwodnienia 
wygładziły się1, 20% 
testujących zauważyło 
zredukowanie obrzęków2, 
17% testujących 
zaobserwowało redukcję 
cieni2
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ZŁUSZCZANIE I  OCZYSZCZANIE

TWARZ VISAGE

SEEDS & FLOWERS 
EXFOLIANT (60 ml)
PEELING Z NASIONAMI  
I KWIATAMI
Rytuał z Bali, Indonezja

Delikatny peeling do twarzy 
i dekoltu, który poprawia 
teksturę skóry i rozświetla 
przebarwienia. Idealny dla 
każdego rodzaju cery, nawet 
najbardziej wrażliwej.

KAOLIN AND HERBS 
MASK (60 ml)
MASKA KAOLINOWA  
Z ZIOŁAMI
Rytuał z Aleppo, Syria

Oczyszczająca i detoksykująca 
maska, która doskonale matuje 
skórę, zmniejsza widoczność 
porów, nadaje blask  
i wyrównuje.

3-MINUTE PHYTO 
PEELING GEL MASK  
(50 ml)
3 – MINUTOWA MASKA 
PEELINGUJĄCA
Rytuał z Bali, Indonezja

Enzymatyczna maska 
złuszczająca z naturalnymi 
kwasami owocowymi oraz z 
kwasem glikolowym. Zmniejsza 
pory skóry, poprawia regenerację 
komórek oraz wygładza drobne 
zmarszczki. Pozostawia skórę 
jedwabiście gładką.

KROK 1  
Oczyszczanie
Sekret pięknej skóry to przede 
wszystkim dokładne zmycie 
makijażu oraz jej skrupulatne 
oczyszczenie, zarówno rano, jak 
i wieczorem. Wybierz produkty 
najbardziej odpowiednie dla 
Twojego rodzaju skóry z naszego 
wachlarza naturalnych produktów 
oczyszczających, dobierz tonik i płyn 
do demakijażu (zobacz str. 15)

PORADA EKSPERTA
Rano i wieczorem
Usuń dokładnie makijaż i oczyść 
skórę zanim zastosujesz dalszą 
pielęgnację. Zastosuj Flowers Rain 
Tonic i/lub Phyto Peeling Lotion 
po demakijażu aby zneutralizować 

działanie twardej wody z kranu. 

KROK 2 
Przywrócenie równowagi
Aby zwiększyć efektywność Twojego 
produktu do pielęgnacji oraz aby 
przywrócić równowagę skórze 
według jej potrzeb, użyj Precious 
Elixir dobranego odpowiednio do 
aktualnych potrzeb Twojej skóry. 
Czy chcesz nadać swojej skórze 
blasku, dodać komfortu i jędrności, 
zredukować niedoskonałości, 
złagodzić, a może zniwelować 
zaczerwienienia? (zajrzyj na str. 16)

PORADA EKSPERTA
Rano i/lub wieczorem
Po dokładnym oczyszczeniu skóry, 
zaaplikuj eliksir przed nałożeniem 
kremu pielęgnacyjnego (lub połącz 
z kremem) i delikatnie, partiami, 
wmasuj okrężnymi ruchami w skórę 
twarzy, szyi i dekoltu.

KROK 3 
Nawilżenie, odżywienie i walka 
z oznakami starzenia
W celu ochrony skóry przed 
czynnikami zewnętrznymi oraz 
w celu przywrócenia jej jędrności 
i komfortu, użyj odpowiedniego 
kremu pielęgnacyjnego oraz serum 
odpowiedniego dla Twojego typu 
skóry (patrz str. 19).

PORADA EKSPERTA 
Rano i/lub wieczorem
Najpierw nałóż serum na okolice 
wymagające największej uwagi (usta, 
kontur oka) za pomocą delikatnego 
oklepywania opuszkami palców. 
Serum jest idealną bazą dla Twojego 
kremu. Nałóż krem pielęgnacyjny za 
pomocą okrężnych ruchów na twarz, 
szyję i dekolt, zaczynając od dekoltu  
i kierując się do góry.

CINQ MONDES 3+1  RYTUAŁ  P IELĘGNACYJNY TWARZY

+ PIELĘGNACJA TYGODNIOWA 
Złuszczanie i oczyszczanie
Aby zwiększyć efekty codziennego oczyszczania skóry, dobrym pomysłem jest 
wykonać raz w tygodniu głębsze złuszczanie twarzy, szyi i dekoltu  
i w ten sposób przygotować skórę do dalszej pielęgnacji. Dzięki temu nasza 
pielęgnacja będzie przynosiła większe efekty – skóra odzyska swój blask, 
wyrówna się jej koloryt. Po złuszczaniu nałóż maskę odpowiednią do potrzeb 
Twojej skóry, aby optymalnie ją odżywić i poprawić odnowę komórkową.

REZULTATY 1 

86% kobiet 
zauważyło 
poprawę 
kolorytu skóry, 
wygładzenie oraz 
zmniejszenie 
porów.

1 procent zadowolonych kobiet na podstawie badania przeprowadzonego 
przez niezależne laboratorium na grupie 21 kobiet
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CIAŁO



3130 RYTUAŁY Z PÓŁNOCNEJ AFRYKI 
ORAZ BLISKIEGO WSCHODU

MAROKO, EGIPT, TUNEZJA, SYRIA

« Twój dom jest twoim większym ciałem. 
Rośnie w słońcu; śpi w ciszy nocy. »

 KHALIL GIBRAN 

Przez ponad 2000 lat, kobiety na Bliskim i Środkowym Wschodzie rozwijały 
receptury piękna i przekazywały je przez pokolenia z matki na córkę. Oczyszczający 
rytuał Hammam, który chroni komórki skóry i pozostawia skórę jak nową, jest 
jednym z najbardziej znanych rytuałów pielęgnacyjnych. Przez ponad 1000 lat, 
marokańskie kobiety używały oleju arganowego, który jest bardzo efektywnym 

przeciwutleniaczem i ma duże właściwości naprawcze.

CIAŁO

SUMPTUOUS DRY BODY OIL 
(150 ml)
ZMYSŁOWY OLEJEK  
ORIENTALNY DO CIAŁA
Rytuał z gór Atlas, Maroko

Suchy olejek do ciała  
o intensywnym  
i zaskakującym aromacie 
bardzo głęboko odżywia 
skórę, regeneruje ją  
i pozostawia jedwabiście 
gładką.

GŁÓWNY SKŁADNIK:
Argan
Kobiety z Essaouira, 
marokańskiego portowego 
miasteczka, używają oleju 
arganowego od tysięcy lat.  
Bogaty w witaminę E 
oraz kwasy tłuszczowe, 
jest bardzo silnym 
przeciwutleniaczem, 
doskonałym w walce 
ze starzeniem się skóry. 
Ponadto wspomaga 
procesy naprawcze skóry, 
odbudowuje płaszcz 
hydrolipidowy oraz wzmaga 
odnowę komórkową.

GŁÓWNE 
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Olej arganowy, olej 
sezamowy, olej z oliwek.

BELDI BLACK SOAP 
(200 ml)
CZARNE MYDŁO BELDI

100% olej z oliwek, 
delikatnie oczyszcza skórę 
każdego dnia. Używany 
wraz z rękawicą Kassa, 
zapewnia złuszczający 
peeling i pomaga usunąć 
martwy naskórek.

RĘKAWICA KASSA

Tradycyjnie stosowana 
do złuszczania naskórka 
rękawica wykonana  
z roślinnej celulozy (krepy), 
do stosowania razem z 
mydłem Beldi.
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EAU EGYPTIENNE®
(25, 100 & 150 ml)
WODA EGIPSKA
Rytuał z Luxoru, Egipt

Odświeżająca i urzekająca swym aromatem 
mgiełka zapachowa stosowana jako zapach do 
ciała, włosów, a także bielizny pościelowej.

KLUCZOWE SKŁADNIKI
Mieszanka 10 olejków eterycznych znanych ze 
swoich właściwości dobroczynnych i łagodzących 
(kminek, róża, mięta, kadzidło, mirra, drzewo 
mastyksowe, jaśmin,...) odświeżająca Woda 
Egipska to wyjątkowo urzekająca i legendarna 
perfumowana kompozycja aromatów  stosowana 
w obrzędach starożytnego Egiptu, stworzona 
przez królową Hatszepsut.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE:
Lotos, kminek, róża, mięta, kadzidło

CIAŁO

GARDENS OF 
CARTHAGE (100 ml)
OGRODY KARTAGINY
Rytuał z Kartaginy

Założycielka Kartaginy,  królowa 
Elissa hodowała i pielęgnowała 
w swoim ogrodzie kwiaty 
i aromatyczne rośliny aby 
stworzyć kompozycję perfum, 
które odzwierciedlały jej 
osobowość. Zainspirowana 
przepisami przodków mgiełka 
Ogrody Kartaginy® zanurza nas 
w sercu orientu.

ORANGE BLOSSOM 
PETALS RAIN MIST  
(200 ml)
TONIZUJĄCA MGIEŁKA 
DO CIAŁA Z PŁATKÓW 
POMARAŃCZY
Rytuał z gór Atlas, Maroko

Odżywcza fito-aromatyczna 
mgiełka do ciała, 
skomponowana z kwiatów  
i liści pomarańczy.

ROSE PETALS RAIN 
MIST (200 ml)
RELAKSUJĄCA MGIEŁKA  
Z PŁATKÓW RÓŻ
Rytuał z gór Atlas, Maroko

Zmiękczająca 
fito-aromatyczna mgiełka  
do ciała pachnąca niczym 
świeżo ścięte kwiaty róż.
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CIAŁO

PAPAYA PURÉE (150 ml)
PUREE Z PAPAI
Rytuał z Syjamu, Tajlandia

Peeling pod prysznic do codziennego stosowania, 
delikatnie myje i oczyszcza ciało, pozostawiając 
skórę subtelną i pełną blasku.

KLUCZOWE SKŁADNIKI
Papaja
Papaja pochodzi z Indonezji, wyciąg z jej nasion 
zawiera papainę, enzym, który idealnie złuszcza, 
wygładza i zmiękcza skórę. Papaya Purée 
zaadaptowane zostało z receptury zaczerpniętej 
z tradycji upiększania skóry stosowanej  
w królestwie Syjamu już od XVI wieku. Rytuał ten 
przywraca skórze miękkość i blask.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE:
Ekstrakt z nasion papai, diatomit, 
puder kokosowy,…

TROPICAL NUTS MELTING 
BODY BALM  (200 ml)
BALSAM DO CIAŁA Z ORZECHÓW 
TROPIKALNYCH
Rytuał z Syjamu, Tajlandia

Odżywczy i regenerujący balsam do 
ciała, którego receptura oparta jest 
na na oleju z orzechów Tamanu, oleju  
kokosowym  i oleju z orzechów kemiri.

EAU DU SIAM® (100 ml)
WODA Z SYJAMU
Rytuał z Syjamu, Tajlandia

Wyjątkowa mieszanka bergamotki  
i drzewa gwajakowego zainspirowana 
sakralnymi olejkami z królestwa 
Syjamu



3736 RYTUAŁ  Z BENGALORE, INDIE

« Bądź dobry dla swojego ciała aby Twoja dusza 
chciała w nim pozostać. » 

HINDUSKIE PRZYSŁOWIE; KSIĘGA INDYJSKICH PRZYSŁÓW

Ajurweda, znana również jako “nauka o długim życiu”, to ponadczasowa nauka oparta 
na zasadach medycyny tradycyjnej, powstała w Indiach około 5000 lat temu. Wszystkie 
stosowane w niej zabiegi koncentrują się na napięciach mięśniowych – głęboki masaż 
i kontrolowany oddech (Prana) pomagają osiągnąć stan całkowitego odprężenia  
i uleczyć ciało. Oleje używane do zabiegów ajurwedyjskich, takie jak olej Neem, mają 

właściwości odżywcze i lecznicze, uznawane od tysięcy lat za naturalne remedium.

AROMATIC SCRUB 
WITH SPICES (200 ml)
AROMATYCZNY PEELING KORZENNY

Peeling z solą morską, który zapewnia głębokie 
złuszczanie, a także nawilża i odżywia skórę 
oraz rozgrzewa mięśnie. Posiada niesamowity 
zapach dzięki zawartości aromatycznych olejków 
cynamonu i gałki muszkatołowej.

CIAŁO

THREE AYURVEDIC OILS BODY 
BALM  (150 ml)
BALSAM Z 3 OLEJAMI 
AJURWEDYJSKIMI

Kremowy, nietłusty balsam  
z aromatem kardamonu i drzewa 
sandałowego. Nawilża, odżywia  
i regeneruje skórę.

UNIVERSAL AYURVEDIC DRY 
BODY OIL (150 ml)
UNIWERSALNY SUCHY OLEJEK 
AJURWEDYJSKI

Nawilżający suchy olejek do ciała, 
który odżywia, działa naprawczo  
i chroni skórę. Pozostawia łagodny 
aromat kardamonu i wanilii.

EAU DE BANGALORE (100 ml)
WODA Z BENGALORE

Świeża i relaksująca mgiełka do 
ciała i włosów o delikatnym, ciepłym 
aromacie kardamonu i wanilii.



3938 RYTUAŁ  Z WYSP POLINEZYJSKICH

« Szanuj człowieka w człowieku, 
reszta jest kwestią różnorodności »

V. SEGALEN STÈLES

W polinezyjskiej farmakopei, występuje ponad 2000 roślin, znanych ze swojej 
skuteczności, które były używane od wieków przez lokalnych uzdrowicieli. Taitański 
Monoi – niezwykły, święty olej Polinezji oraz Noni, zwany również “uniwersalnym 
remedium starożytnych”, znane są szczególnie ze swoich właściwości ochronnych  

i leczniczych.

CIAŁO

SUBLIME SCRUB (200 ml)
SUBTELNY PEELING

Delikatna pasta złuszczająca, dzięki 
zawartości cukru i ziarenek orzecha 
kokosowego delikatnie oczyszcza  
i idealnie wygładza naskórek.

SUBLIME BODY BALM (200 ml)
SUBTELNY BALSAM DO CIAŁA

Naprawczy balsam, szczególnie 
polecany dla skóry suchej. Posiada 
właściwości odżywcze i ochronne 
dzięki zawartości olejów: sakralnego 
Noni oraz taitańskiego Monoi.

SUBLIME BODY AND HAIR OIL 
(150 ml) SUBTELNY OLEJEK 
DO CIAŁA I WŁOSÓW
Ten suchy olejek łączy w sobie cenne 
właściwości Monoi, Noni oraz oleju 
kokosowego. Przywraca jędrność  
i miękkość skóry i włosów.

Olej Monoi otrzymywany w procesie delikatnej maceracji 
kwiatów gardenii w oleju z miąższu kokosowego, nawilża, 
odżywia, naprawia i chroni skórę oraz włosy.

GŁÓWNY SKŁADNIK:
Tahiti Monoi
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CINQ MONDES – WPROWADZENIE DO DERMAPUNKTURY
OPRACOWANE PRZEZ NATHALIE BOUCHON-POIROUX,  

KREATORKĘ RYTUAŁÓW CINQ MONDES.

Chińska refleksologia to stosowana od wieków technika masażu manualnego, polegająca na 
oddziaływaniu na strefy reflektoryczne dłoni, stóp i nóg, które odpowiadają organom w różnych 
częściach ciała. Dzięki zastosowaniu prostych ucisków na konkretne strefy dłoni czy stóp, możemy 
zidentyfikować obszary napięć i skutecznie oddziaływać na organy wymagające poprawy 
kondycji. Nathalie – kreatorka rytuałów Cinq Mondes, zaprasza Cię do odkrycia głównych punktów 
reflektorycznych za pomocą specjalnie opracowanych kremów do dłoni i stóp, zainspirowanych 
rytuałami z Pekinu.

CIAŁOCIAŁO

ANGEL HAND CREAM 
(75 ml) KREM DO RĄK 
„ANIELSKIE DŁONIE”
Rytuał z Pekinu, Chiny
 
Odżywczy, nietłusty krem 
do dłoni i paznokci  
o delikatnym zapachu  
drzewa cedrowego i cytrusów. 
Zapobiega powstawaniu plam 
pigmentacyjnych.

TENDER FOOT CREAM 
(75 ml) KREM DO STÓP 
“DELIKATNE STOPY”
Rytuał z Pekinu, Chiny
 
Chłodząca, odświeżająca 
formuła chroni, odżywia i działa 
naprawczo na odwodnioną  
i suchą skórę stóp.

ENERGIZING  
LEG-LIFTING CREAM  
(150 ml) ENERGIZUJĄCY 
KREM LIFTINGUJĄCY NOGI
Rytuał z Pekinu, Chiny

Relaksujący krem  
o natychmiastowym działaniu 
odświeżającym. Przynosi ukojenie 
zmęczonym nogom, relaksuje, 
dając uczucie „lekkich nóg”

REFLEKSOLOGIA DŁONI 
KREM DO RĄK ANIELSKIE 
DŁONIE

Palace of Toil / Pałac Trudu
Łagodzi umysł i uwalnia stres.

REFLEKSOLOGIA STÓP 
KREM DO STÓP 
DELIKATNE STOPY

Boiling Source / Wrzące źródło
Przywraca energię i eliminuje 
zmęczenie psychiczne.

REFLEKSOLOGIA NÓG 
ENERGETYZUJĄCY KREM 
LIFTINGUJĄCY

Foot Three Miles / Trzy mile
Przywraca energię i witalność.

Nazywany “harmonijnym lekarstwem”, aloes zawiera liczne 
witaminy i sole mineralne, które mają znakomite właściwości 
nawilżające. Aloes wspomaga odnowę komórkową i spowalnia 
procesy starzenia się skóry.

GŁÓWNY SKŁADNIK:
Aloes
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ODCHUDZANIE



4544 RYTUAŁ  Z BAHIA, BRAZYLIA

« Umiera powoli ten, kto nie podejmuje ryzyka, aby realizować 
marzenia. Żyj tu i teraz! »

PABLO NERUDA - CHANT GÉNÉRAL 

Brazylijskie kobiety czciły doskonałość ciała i utrzymywały je w dobrej kondycji używając 
ujędrniających i detoksykujących past i okładów. Kofeina to jeden z najważniejszych 
aktywnych składników stosowanych w wielu indiańskich recepturach ze względu na 

lipolityczne działanie, stymulujące eliminację tkanki tłuszczowej (cellulitu).

PHYTO-TONIC OIL 
(150 ml)
FITO – TONICZNA 
MGIEŁKA

Wyjątkowe bogactwa 
Lasów Deszczowych 
Amazonii zamknięte 
w buteleczce w formie olejku 
o działaniu ujędrniającym, 
wygładzającym, tonizującym 
dzięki organicznemu olejowi 
z orzechów brazylijskich oraz 
opatentowanemu ekstraktowi 
łubinu.

1   Ocena skuteczności uzyskana w badaniach klinicznych i cytometrycznych na 18 ochotnikach w niezależnym laboratorium po 28 dniach.
2 Ocena satysfakcji uzyskana od 18 ochotników w niezależnych laboratoriach
3  Kliniczne wyniki zmniejszenia się cellulitu zmierzone przez dermatologa, po użyciu kremu 2 razy dziennie przez 18 ochotników

UDVARTANA SLIMMING CREAM 
(150 ml)
WYSZCZUPLAJĄCY KREM 
UDVARTANA 
Rytuał z Bengalore, Indie

Krem, który efektywnie walczy 
z cellulitem wodnym i zastojami 
wody dzięki kombinacji 
tradycyjnych indyjskich 
składników oraz opatentowanemu 
aktywnemu składnikowi-Lipacare.

SLIMMING COFFEE 
CREAM (150 ml)
WYSZCZUPLAJĄCY  
KREM Z KOFEINĄ 

Ujędrniający i wygładzający 
krem, który wspomaga 
eliminację tkanki tłuszczowej 
dzięki opatentowanemu 
aktywnemu składnikowi 
Glaucyna – eliminuje złogi 
tłuszczowe i działa drenująco, 
oczyszcza z toksyn dzięki 
efektywnemu działaniu kofeiny.

UDOWODNIONA 
SKUTECZNOŚĆ 
- Poprawa jędrności skóry: 
+ 45% 1

- 89% 2 kobiet stwierdziło, że 
tekstura ich skóry poprawiła 
się po 28 dniach

UDOWODNIONA 
SKUTECZNOŚĆ
Redukcja widoczności 
cellulitu o 33% w ciągu  
4 tygodni 89% 3



4746 AROMATOLOGIA



4948

Olejki eteryczne, tradycyjnie stosowane  
w starożytnej medycynie ze względu 
na ich lecznicze właściwości m.in.
w Japonii, Egipcie i Maroku, są kwintesencją 
aromatycznych roślin o potwierdzonych 
właściwościach dobroczynnych. Cinq 
Mondes wykorzystał siłę współdziałania 
aromatycznych olejków oraz moc kolorów 
tworząc metodę Aromaty&Kolory. To koło 
umożliwia Ci wybór połączenia aromatów 

i kolorów tak, aby były jak najlepiej 
dopasowane do Ciebie i Twoich potrzeb. 
Dzięki tej metodzie możesz łatwo wybrać 
odpowiednie połączenie dla przyjaciół 
lub rodziny, zgodnie z aktualnym stanem 
umysłu. Istnieje 5 kombinacji, z których 
każda występuje w olejku pod prysznic 
i do kąpieli oraz świecach zapachowych, 
w oparciu o zasadę 5 żywiołów według 
chińskiej tradycji Taoistycznej.
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WANILIA
RÓŻA
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METAL

KARDAMON

CYNAMON

EUKALIPTUS

BERGAMOTKA

DRZEWO 
 GWAJAKOWE

METODA 
AROMATY&KOLORY

RYTUAŁ Z KIOTO, 
JAPONIA 
Koresponduje z kolorem 
zielonym, energizujący 
aromat absolutu róży oraz 
aromatycznego oleju z imbiru 
niesie przesłanie energii 
niezbędnej do odbudowy 
i odrodzenia.

RYTUAŁ Z GÓR 
ATLAS, MAROKO
Koresponduje z kolorem 
czerwonym, subtelny aromat 
kwiatów i liści pomarańczy 
niesie energetyczne przesłanie 
spełnienia, witalności i siły.

RYTUAŁ Z SYJAMU
Połączony z kolorem żółtym, 
pełen mocy aromat bergamotki 
i drzewa gwajakowego. 
Wybierając to połączenie 
aromatów i kolorów, korzystasz 
z energetycznego przesłania 
niosącego komfort, stabilizację 
oraz balans.

RYTUAŁ Z JAWY, 
INDONEZJA
Połączony z kolorem 
jasnoniebieskim, przejrzysty 
i stymulujący aromat 
eukaliptusa i liści cynamonu 
niesie energetyczne przesłanie 
lekkości, czystości i witalnej 
energii.

RYTUAŁ Z 
BENGALORE, INDIE 
Połączony z kolorem 
ciemnoniebieskim, delikatny 
aromat absolutu wanilii 
i kardamonu niesie przesłanie 
energetyczne ukojenia, skupienia 
i wewnętrznego spokoju.
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ZESTAW PREZENTOWY 
SENSORYCZNA 
PODRÓŻ
Odkryj kolekcję “rytuały piękna z całego świata”
5 produktów pielęgnacyjnych do twarzy i ciała

Zawiera: Wodę micelarną z pięcioma kwiatami 25ml, 
Peeling z nasion i kwiatów 20ml, Maść młodości  
z 7 chińskimi roślinami 15ml, Puree z papai 30ml, 
Balsam z 3 olejami ajurwedyjskimi 30ml.

ZESTAW 
PREZENTOWY 
PODRÓŻ DO 
KRÓLESTWA SYJAMU
Świeży, orzeźwiający i uspokajający zapach

Puree z papai (150 ml)
Balsam do ciała z orzechów tropikalnych (200 ml)
Woda z Syjamu (100 ml)

INDYJSKI ZESTAW 
PREZENTOWY WANILIA  
& KARDAMON
Stwórz domowe spa dzięki aromatycznemu duetowi

Fito – aromatyczny olejek pod prysznic 
i do kąpieli Bengalore (200 ml)
Fito – aromatyczna świeca (180 g)

ZESTAW PREZENTOWY 
BALIJSKIE 
OCZYSZCZENIE
Moc balijskich kwiatów dla oczyszczonej 
i pełnej blasku skóry

Oczyszczający kwiatowy krem do mycia twarzy (150 ml)
Peeling z nasion i kwiatów (60 ml)

ZESTAW 
PREZENTOWY 
ROZKOSZE BLISKIEGO 
WSCHODU
Możesz doświadczyć dobrodziejstw Hammamu 
dla niewiarygodnie aksamitnej skóry

Czarne mydło Beldi (200 ml)
Zmysłowy suchy olejek do ciała (150 ml)

NASZE 
PROPOZYCJE 
PREZENTÓW
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DERMAPUNKTURA

Cinq Mondes, oferując Rytuały Piękna z całego świata, jest wiodącą 
marką SPA, otwartą na świat kultury i tradycji poprzez manualne, 
efektywne zabiegi. 

Wszystkie nasze zabiegi i masaże łączą fachową wiedzę i całkowity 
relaks. Nathalie Bouchon-Poiroux, kreatorka rytuałów Cinq Mondes, 
opracowała metodę skupiającą się na kluczowych punktach 
energetycznych twarzy i ciała, które stymulowane są za pomocą 
palców. 

« Dzięki współpracy z mistrzami i nauczycielami sakralnej nauki  
o ciele, odkryłam technikę polegającą na pracy mięsistymi 
częściami opuszków palców. »
Nathalie Bouchon-Poiroux

Dzięki współpracy z profesjonalistami w świecie kosmetyków, marka 
Cinq Mondes opracowała 20 – minutowy program diagnozy skóry 
łączący pomiary i zdjęcia naukowe skóry. Dzięki temu możemy 
optymalnie ocenić stan i potrzeby skóry,  
a następnie dobrać najbardziej odpowiedni 
rytuał pielęgnacyjny.

NAJPIĘKNIEJSZE OBIEKTY 
SPA CINQ MONDES 
ZNAJDUJĄ SIĘ NA CAŁYM 
ŚWIECIE
Dziś Cinq Mondes posiada 14 flagowych Spa na całym świecie 
oraz sieć ponad 1000 partnerskich gabinetów spa. Marka 
obecna jest w ponad 40 krajach całego świata i cieszy się 
międzynarodowym uznaniem. Nasze salony są w czołówce 
najlepszych uzdrowisk i spa na świecie.

Lista wszystkich centrów spa oraz salonów partnerskich 
dostępna jest na: www.cinqmondes.com.pl
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 CODZIENNIE
OCZYSZCZANIE I TONIZACJA

olejki do ciała  pielęgnacja rąk i nógbalsamy

modelowanie konturu twarzy

 pierwsze zmarszczki 

 globalny anti-aging

naprawa i odżywienie

 przeciwzmarszkowe

rozjaśnienie

przebarwienia

PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI PRECIOUS ELIXIR ODŻYWIANIE, NAWILŻANIE I WALKA Z OZNAKAMI STARZENIA

O
D
C
H
U
D
Z
A
N
I
E

TYGODNIOWO: złuszczanie i oczyszczanie (raz lub dwa razy w tygodniu)

T
W
A
R
Z

C
I
A
Ł
O

   NAWILŻANIE I ODŻYWIANIE  ODŚWIEŻENIE I RELAKSPEELING UJĘDRNIANIE  DRENAŻ

Flowers Cleansing 
Balm

Five Flowers Micellar
Cleansing Water*

Flowers
Cleansing Mousse

 

Flowers Rain Tonic

Precious Elixir -
Radiance

Precious Elixir -
Soothing

Precious Elixir -
Regenerating

Precious Elixir -
Nourishing

Precious Elixir -
Purifying

Phyto0-0peeling Lotion

Seeds & Flowers
Exfoliant*

3-Minute Phyto
Peeling Gel mask

Kaolin and
herbs Mask

7 Chinese
Plants Eye
Contour

Ointment 
 

Precious Day
Cream 

 

Precious Night
Cream 

 

Intense Comfort
Cream 

Precious
Concentrate 

Rich Cream
of Youth 

 
Rich Serum

of Youth 
 

7 Chinese Plants
Ointment of Youth

Normal Skin* 

7 Chinese Plants
Ointment of Youth
Combination Skin 

7 Chinese Plants
Ointment of Youth
Normal to dry skin 

Sublime
light Serum

Infinity Cream Infinity Concentrate

Five Flowers
Radiance Cream

Papaya Purée*
 

Aromatic scrub
with spices

Gardens of
Carthage 

Rose Petals
Rain Mist 

Orange Blossom
Petals Rain Mist 

 

Eau de 
Bengalore®

Phyto-Tonic
Oil

Slimming
Coffee Cream

Udvartana
Slimming

Cream

Sumptuous Dry
Body Oil 

 

Angel Hand
Cream 

 
 

Tender Foot
Cream 

 
 
 

Energizing
Leg-lifting

Cream

Sublime Body
and Hair Oil 

 
 

Universal Ayurvedic
Dry Body Oil 

 
 

Sublime Scrub

*dostępne również w wersji podróżnej

Beldi Black Soap
and Kassa Glove

Tropical nuts
melting Body Balm 

Eau du Siam® 

Eau
Egyptienne®

Sublime Body Balm  

Three Ayurvedic
Oils Body Balm* 

 



CINQ MONDES POLSKA

E-shop i lista punktów sprzedaży:

www.cinqmondes.com.pl

W POSZUKIWANIU PIĘKNA


