
A ‘Beleza de Rotina*’ 
para dizer NÃO aos brilhos 

e aos poros dilatados

PURETÉ MARINE
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No INsTITuTo dE BELEzA 

CUIDADO

FUNDAMENTAL

DO MAR

RITUEL PURETÉ MARINE

OFEREçA à sUA PELE 1 hORA DE 

EFICáCIA EM EsTADO PURO 

PARA UMA PELE sAUDávEL POR 

MUITO TEMPO!

60 MIN.

As imperfeições são 
visivelmente reduzidas, os 
poros afinados e os brilhos 
controlados para uma pele 
limpa, purificada e fresca!
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THALGO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.
Rtd. Nuno Rodrigues dos santos, 1B, 6º A/B
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Eu matifico a minha pele

LOTION POUDRÉE MATIFIANTE
(LOçÃO MATIFICANTE PARA O ROsTO)

A solução antibrilho, de textura bifásica, que associa uma fase 
aquosa e ultrafresca a uma fase com pós matificantes.

Duas Algas Milenares   
(Fucus spiralis e microalga 

Tetraselmis chui)

ANTIBRILhos

Grãos de Moringa
PuRIFICANTE 
dEsmAquILhANTE 

UNIFICA, AFINA E MATIFICA  

A partir da aplicação:
100%: pele mais mate(1)

94%: pele unificada(1)

Após 21 dias:   
100%: textura da pele mais fina(2)

94%: poros isentos de qualquer impureza(2)

93%: maticidade de longa duração(2)

Os MEUs CUIDADOs ATIvADOREs DE bELEzA
Cuidado diário

sOIN PERFECTION MATITÉ (FLUIDO MATIFICANTE PARA O ROsTO) 

um fluido que neutraliza o efeito espelho da oleosidade, regula a sua 
produção e minimiza a aparência dos poros para uma pele fresca, 
mate e impecável durante 8 horas.
-25%(3): diminuição significativa dos brilhos em 8 horas
91%(4): tez mais homogénea 

Cuidado SOS

CONCENTRÉ RÉgULATEUR INTENsE (LOçÃO PARA O ROsTO)

um programa de 7 dias que afina a pele e desobstrui os poros para 
normalizar as peles mistas.
Até -47,9%(5) de taxa de oleosidade, pós apenas 7 dias de utilização

CORRECTEUR IMPERFECTIONs 
(CORRETOR DE IMPERFEIçõEs – ROsTO)

Este gel cuida das imperfeições 
localizadas com algumas aplicações.
95%(6): acelera o desaparecimento 
das imperfeições  

MAsqUE CLARTÉ AbsOLUE 
(MásCARA PARA O ROsTO)

Em 10 minutos, esta máscara de 
cuidado do rosto elimina a oleosidade, 
as impurezas e fecha os poros para uma 
pele purificada e clara.
95%(7) : poros imediatamente 
fechados 

Fora com os brilhos e os poros dilatados!

gRAçAs AO DEsMAqUILhANTE DE ROTINA IDEAL ThALgO 

PARA As PELEs MIsTAs E OLEOsAs, 

EM DUAs FAsEs

Eu limpo a minha pele sem 

a agredir

gELÉE DOUCEUR PURIFIANTE 
(gEL sUAvIzANTE PURIFICANTE - ROsTO)

Uma textura gelatinosa, cristalina e fresca 
nos dedos, que se transforma numa espuma 
leve em contacto com a água, para uma 
pele limpa, fresca e purificada.
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(1-2) Estudo clínico sob controlo dermatológico sobre a Loção Matificante para o Rosto. Do estudo, 30% das participantes apresentavam 
uma pele mista e 70% uma pele oleosa. (1) Autoavaliação por 15 voluntárias, imediatamente após a aplicação. (2) Autoavaliação por 15 
voluntárias, após 21 dias de utilização de duas vezes ao dia. (3) Teste clínico realizado com 22 voluntárias. Melhor resposta, após 8 horas: 
-54%. (4) Autoavaliação realizada por 22 voluntárias, após 28 dias. (5) Teste clínico: Diminuição média da taxa de oleosidade: -10% - 20 
mulheres. (6) Autoavaliação realizada por 21 voluntárias, após 28 dias. (7) Autoavaliação realizada por 21 voluntárias, após 28 dias.

Duas Algas 
Milenares   
(Fucus spiralis 
e microalga 
Tetraselmis chui)

ANTIBRILhos

Zinco e Álcool
PuRIFICA
FEChA os PoRos 
 

Dois Pós:
Sílica e Arroz
mATIFICA 
 


