
A ‘Beleza Secreta*’
das peles resplandecentes de 

energia!

SOURCE MARINE
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THALGO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.
Rtd. Nuno Rodrigues dos Santos, 1B, 6º A/B

2685-223 Portela Lrs - Portugal
Tel: +351 219457530 - Fax: +351 219436690

Av. da Boavista, 117, 3º - 11 
4050-115 Porto - Portugal

Tel: +351 226098358 - Fax:+351 226007667

E-mail: info@thalgoportugal.pt - www.thalgo.com

NO INSTITUTO DE BELEZA 

CUIDADO

FUNDAMENTAL DA 

LUMINOSIDADE

CUIDADO INSTANTâNEO, pARA 

UMA bELEzA EvIDENTE OU 

«CUIDADO ESSENCIAL»,  pARA 

COMbATER AS MARCAS DA 

pELE DESvITALIzADA.

30 MIN.

A pele recarrega as baterias: 
purificada, revitalizada e 
reforçada, resplandece de 
vitalidade e de frescura.

Um cuidado a aplicar sem 
moderação, para um rosto 
fresco e revitalizado e uma 

tez fresca e rosada!

NOVIDADES



Poluição, esforço, tensão, cansaço…
A nossa pele é posta a uma dura prova:

tez baça, marcas de cansaço, frescura e resplandecência em baixo.

Diga NÃO!
A sua pele precisa de recarregar baterias! 

THALGO CRIA

O bAUME EN GEL HyDRA-LUMIèRE
(báLSAMO EM GEL HyDRA-LUMIèRE - ROSTO)

O cuidado para revitalizar qualquer pele e tez baça.

bAUME EN GEL HyDRA-LUMIèRE
(báLSAMO EM GEL HyDRA-LUMIèRE -  ROSTO)

Uma textura aditiva que alia a frescura de um gel com efeito 
conforto de um bálsamo para uma pele resplandecente de energia.

O SEGREDO DA SUA 

EFICáCIA: 

UM CUIDADO DE 

TRIpLA AçãO

Lumisource 
PURIFICA A PELE 
 

Extratos de Casca de Citrinos
Pigmento Natural de Algas
OxIGENA - REVITALIZA 
 

Sève Bleue dos Oceanos
Aloé Vera 
REmINERALIZA - HIDRATA 
 

ILUMINA E SUbLIMA IMEDIATAMENTE

91%: tez mais luminosa(1)

86%: efeito "boa aparência"(1)

82%: pele mais radiante(1) 

REvITALIzA E CUIDA DA pELE  

95%: atenua os traços(2)

91%: revitaliza a resplandecência da tez(2)

86%: "restitui a luminosidade" à pele(2)

HIDRATA A pELE DURANTE TODO O DIA 

+43% a partir de 1 hora(3)

+31% a partir de 8 horas(3)

OS SEUS CUIDADOS ATIvADORES DE bELEzA

Cuidado SOS para uma pele resplandecente

CONCENTRé D’éCLAT AbSOLU (LOçãO pARA O ROSTO) 
7 dias para revitalizar a resplandecência da pele, num piscar de 
olhos, a pele baça. Oxigenada e preenchida, a pele do rosto exprime 
toda a sua frescura e beleza.
+40%(4) de melhoria da tez para 95% das mulheres

Cuidado específico de beleza

MASqUE CONCENTRé D’HyDRATATION (MáSCARA pARA 

O ROSTO) 
Verdadeira «perfusão» de hidratação, esta máscara preenche, alisa e 
hidrata instantaneamente a pele em 5 minutos cronometrados.
Até +70% de hidratação mensurada a partir de 30 minutos 
apenas, após a 1ª aplicação(5)

1

2

3 O + beleza
Para 100% das mulheres, melhora a 
duração da maquilhagem(2) e para 86% 
confere-lhe uma melhor luminosidade (2).

(1-2) Estudo clínico sob controlo dermatológico. (1) Autoavaliação por 22 voluntárias de tez baça, imediatamente após a aplicação. (2) Autoavaliação por 22 voluntárias 
de tez baça, após 28 dias de utilização de duas vezes por dia. (3) Avaliação por corneometria de hidratação cutânea, após uma única aplicação normalizada do 
Bálsamo em Gel Hydra-Lumière - rosto , realizada em 11 mulheres. (4) Após 7 dias de utilização, avaliação sensorial efetuada por um júri de especialistas em 21 
voluntárias. Classificação média Resplandecência - Luminosidade: +40%. (5) Teste de eficácia realizado em 10 voluntárias. Classificação média em 30 minutos: +47,9%.


