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Líder nos cuidados da silhueta há 50 anos,
o laboratório THALGO, sempre teve como vocação inovar para 

realçar a beleza natural das mulheres.

Trata-se de uma nova abordagem no cuidado
global e personalizado da mulher,

para atenuar os efeitos inestéticos das gorduras localizadas,
debelar a celulite e lutar contra o excesso de peso.

O Minceur Intégrative™ THALGO, é uma associação exclusiva de 3 
especialidades que actuam em perfeita sinergia, para uma silhueta modelada 
num tempo recorde:

1•  Os RITUAIS DE ARQUITECTURA CORRECTIVA, 2 novas gamas de 
cuidados de elevado desempenho:

 •  Déf i Cellulite, para uma correção intensa  da alteração estrutural 
dos nódulos de celulite;

 •  Déf i Fermeté, para um efeito tensor da pele;

2•  Os COACHES NUTRIÇÃO: 2 novos suplementos alimentares, 
verdadeiros concentrados de substâncias activas direccionadas para 
actuar a partir do interior;

3•  O RITUAL ESCULTOR DE ELEVADA PRECISÃO, método de cuidado 
estético profissional inovador, onde os desempenhos das fórmulas, 
as técnicas de massagem e a cosmética instrumental, competem em 
termos de exigência para resultados mais rápidos, visíveis durante 
muito tempo.

Hoje, THalgo apresenta 

Minceur Intégrativetm
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Tecnologia OXy ACTIVE 
MéTODO INOvADOR NO CuIDADO DA CELuLITE

•  Criado a partir da associação da alga Fucus serratus, e do vegetal Coleus forskohlii, 
esta tecnologia, exclusiva da THALGO permite inverter o processo que gera a 
celulite, reavivando a oxigenação dos tecidos com ação anti-celulitica.

•  Desta tecnologia nasceu a gama DéFI CELULITE composta pelo Soin Haute 
Correction direccionado para a gordura instalada, e o Crème Correction Intense 
para combater a celulite profunda.

Tecnologia SCULPT ACTIVE  
ACTIvAçãO DE PONTA PARA CORRIGIR A FLACIDEz CuTâNEA

•  Esta tecnologia resulta da adição do Complexo Silício Marinho com um Extracto 
Planctónico de última geração. Altamente eficaz, favorece a correcção das 3 
dimensões geradoras da perda de firmeza e desacelera a expansão das 
gorduras profundas.

•  A gama DéFI FERMETé concentra esta inovação através de 2 produtos : o Sculpteur 
Ventre et Taille - Emulsão Corpo, especialista da zona abdominal, e o Crème 
Performance Fermeté - creme para o Corpo para uma acção mais geral no corpo.

A estas duas gamas, juntam-se os produtos DéFI LéGÈRETé, aliança perfeita entre o 
marinho e o vegetal, para aliviar eficazmente a sensação de pernas pesadas.

Inovação SANTé MARINE
CONCENTRADOS DE ALGAS E DE ATIvOS MARINHOS ATuANTES 
OFERECEM EFICÁCIA E RESPEITO PELO EQuILÍBRIO NATuRAL

•  Portadoras de minerais essenciais, nutrientes facilmente assimiláveis, forte 
teor em fibras naturais, as riquezas marinhas são dotadas de propriedades 
nutricionais extraordinárias, que a THALGO concentrou em suplementos  
alimentares.

•  Numa abordagem inovadora e complementar, que visa as necessidades básicas 
e os riscos de deficiências nutricionais, Thalgo lança duas novidades, COACH 
ANTI-CAPITONS e COACH JAMBES LéGÈRES, para resultados adelgaçantes 
reforçados.

Para uma linha 
perfeita

o laboratório THALGO 
desenvolveu

2 Inovações
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EFICÁCIA COMPROVADA EFICÁCIA COMPROVADA

Eficácia adelgaçante**: 72%
Eficácia redefinidora**: 73%
Pele mais lisa e mais tonificada**: 75%

Melhoria do relevo cutâneo***: 95%
Eficácia adelgaçante e redefinidora***: 76%
Pele mais lisa e mais tonificada***: 75%

SOIN HAUTE CORRECTION
Gel para o Corpo

Oxigena • Anti Celulítico • Adelgaça

CRÈME CORRECTION INTENSE 
Creme para o Corpo
Oxigena • Desestrutura • Alisa

F O C O  A C T I V O

O Liposlim, 
polissacárido 
biotecnológico, 
assegura a ação anti 
celulitica e evita as 
recidivas.

F O C O  A C T I V O

O oxigénio 
encapsulado estimula 
os mecanismos de 
respiração celular e 
favorece a lipólise. Por 
seu lado, os grãos de 
sândalo reforçam a 
resistência dérmica e 
dão elasticidade à pele.

* Estudo de eficácia realizado com 22 mulheres que apresentam celulite visível nas coxas, 
durante 28 dias e utilização duas vezes por dia: Medições objectivas com o Primos Pico® 
da diminuição do número e do tamanho dos nódulos de celulite. Ilustrações da mulher 
que respondeu melhor.** Auto-avaliação, percentagem de voluntárias de acordo com a 
alegação.

* Estudo de eficácia realizado com 17 mulheres entre os 23 e os 57 anos, que apresentavam 
celulite profunda. Medições das variações do micro-relevo cutâneo normalizadas usando o 
PrimosPico®. Ilustração da mulher com a melhor resposta. ** Teste clínico: Diminuição visual 
dos nódulos de celulite de - 7 % em média *** Auto-avaliação, percentagem de voluntárias de 
acordo com a alegação.

Efeito anti-nódulos de celulite em 
68% das voluntárias * 

Efeito anti-nódulos de celulite: até 
66%**

Este gel corrige fundamentalmente a alteração 
estrutural da celulite instalada. Criado a partir 
da associação exclusiva da tecnologia OXy 
ACTIVE e do Liposlim, um polissacarideo 
biotecnológico, proporciona uma ação anti 
celulitica e adelgaçante.

Este creme corrector da alteração estrutural da 
celulite profunda integra a tecnologia OXy 
ACTIVE. Extremamente saturado de oxigénio 
encapsulado e complementado com um extracto 
de grãos de sândalo, permite reoxigenar os 
tecidos e alisar a pele. De forma instantânea, a 
pele fica aveludada. Dia após dia, os volumes 
desagradáveis são alisados, o relevo dos 
nódulos de celulite são aplanados e a silhueta 
é redefinida.

Deve ser aplicado de 
manhã e/ou à noite nas 
zonas a cuidar (coxas, 
glúteos, braços).

Deve ser aplicado de 
manhã e/ou à noite nas 
zonas a cuidar (coxas, 
glúteos, braços).

ANTES APóS 28 DIAS DE PROGRAMA

DÉFI CELLULITE

ANTES APóS 28 DIAS DE PROGRAMA

que impulsiona a oxigenação tecidular para inverter o processo 
gerador de nódulos de celulite.

1.os  Programas de Arquitectura Correctiva com a tecnologia 
Oxy ACTIvE, um método inovador nos cuidados da celulite, 
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EFICÁCIA COMPROVADA

Pele mais lisa e mais firme**: 95%
Silhueta mais harmoniosa**: 90%
Pele mais tonificada**: 90%
ventre e cintura redefinidos**: 76%

F O C O  A C T I V O

O extracto de Zingiber 
favorece a eliminação 
dos lípidos impedindo a 
sua futura acumulação e 
tonifica a pele.

* Teste clínico: medição média da linha do ventre: - 0,6 cm em 21 mulheres
** Auto-avaliação, percentagem de voluntárias de acordo com a alegação. ** Auto-avaliação, percentagem de voluntárias de acordo com a alegação.

Até - 4 cm de linha 
de cintura *

Corrector da arquitectura profunda da zona 
específica do ventre e da cintura, esta emulsão 
desencadeia um efeito tensor profundo das 
camadas da pele. Associando a tecnologia 
SCULPT ACTIVE ao extracto de Zingiber, 
permite reduzir de forma significativa os 
volumes da zona abdominal, evitando a recidiva. 

Aplicar de manhã e/ou 
à noite.

DÉFI FERMETÉ

ANTES APóS 28 DIAS DE
PROGRAMA

EFICÁCIA COMPROVADA

Pele mais lisa**: 95%

Pele mais firme e mais tonificada**: 90%

Glúteos e coxas mais firmes**: 86%

Silhueta mais harmoniosa**: 86%

F O C O  A C T I V O

O Sculptolift, ceramida 
biotecnológica, permite 
corrigir o processo de 
flacidez cutânea na 
sua origem colocando 
sob tensão todas as 
camadas cutâneas 
e impedindo o 
desenvolvimento das 
gorduras que acentuam 
este fenómeno.

Este creme especialista da flacidez cutânea 
concentra todo o desempenho da tecnologia 
SCULPT ACTIVE para um efeito tensor da 
pele. Sobre a actividade do Sculptolift, activo 
reestruturante dos mais inovadores, restaura os 
contornos e a tonicidade da pele.

Deve utilizar-se de 
manhã e/ou à noite.

SCULPTEUR VENTRE ET TAILLE 
Emulsão Corpo

Refina • Redesenha a Silhueta

CRÈME PERFORMANCE FERMETé  
Creme Corpo 
Remodela • Tonifica

oferece uma ação corretora sobre as 3 dimensões geradoras de 
firmeza.

Os primeiros cuidados de Arquitectura Correctiva concebidos 
com a tecnologia de última geração SCULPT ACTIvE, que 
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Extremamente amaciador, este creme 
«elástico» ajuda a pele a suportar 
as distensões cutâneas importantes. 
Protector, melhora a superfície cutânea 
consolidando o tecido elástico existente 
para atenuar as estrias já existentes.

Esta emulsão fina, ligeiramente em pó, 
reforça os tecidos de sustentação para 
restaurar os contornos e o aspecto 
dos seios. Assim que é aplicado, o colo é 
hidratado, alisado, como que renovado. Dia 
após dia, os tecidos são reforçados, a pele 
fica mais firme e os seios voltam a encontrar 
o seu suporte original.

EFICÁCIA COMPROVADA

Com 100%* DE SATISFAçãO:  
- Suaviza as sensações de desconforto* 
- Atenua a sensação de cansaço e
  tonifica as pernas*

Graças à associação da alga e do vegetal, este 
gel muito fresco permite atenuar de forma 
progressiva as sensações de desconforto, 
das pernas.

Muito prático, esta solução portátil, crio-activa, 
refresca de forma instantânea as pernas 
cansadas. Os seus vários activos vegetais e a 
alga conferem-lhe um poder inigualável para 
suavizar e tonificar a pele. 

Este gel muito fresco 
deve ser aplicado de 
manhã e à noite nas  

pernas. 

Este spray 
«refrescante» deve 
ser utilizado de 
manhã e à noite nas 
pernas. 

DÉFI LÉGÈRETÉ

Para pernas mais leves, conheça o RITUAL 
FRIGI-THALGO: o seu efeito «refrigerante» 
incomparável e duradouro, conforta a pele das 
pernas.

* Auto-avaliação em 21 mulheres após 21 dias.

DÉFI FERMETÉ
A associação perfeita da eficácia de cuidados para as pernas 
com o prazer de utilização, para atenuar o desconforto da 
pele das pernas.

CREME PARA ESTRIAS
Previne • Atenua • Reestructura

GEL BUSTO E DECOTE
Molda • Redensifica • Tonifica

GEL JAMBES LéGÈRES - PARA PERNAS LEVES
Suaviza • Refresca

SPRAy FRIGIMINCE - Corpo
Tonifica • Suaviza • Refresca
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COACH Jambes Légères
Circulação e Bem-Estar 

Este suplemento nutricional exclusivo concentra 
um extracto de gilbardeira, que auxilia na 
redução da sensação dos inchaços, e o extracto 
de pevide de uvas Vitaflavan®, que ajuda 
a manter o bom funcionamento dos vasos 
sanguíneos. 

Possui também micronutrientes que visam 
ajudar a manter um equilíbrio antioxidante e 
mineral ideal:

•  as vitaminas B2 e C ajudam a proteger as 
células contra o stress oxidativo. As reservas 
antioxidantes naturais são reforçadas para 
preservar as células dos vasos e dos vasos 
capilares da alteração resultante dos radicais 
livres; 

•  o magnésio marinho contribui para o 
equilíbrio electrolítico e para a manutenção de 
uma função muscular normal. 

Este suplemento 
nutricional é 
administrado numa 
ampola por dia, de 
preferência de manhã, 
diluída num copo de 
água ou com sumo de 
fruta. 

COACH Anti-Capitons
Celulite Profunda e Instalada

Este suplemento nutricional de última 

geração, concentrado em micronutrientes 

específicos - zinco e vitamina A -, visa 

o conjunto dos parâmetros envolvidos na 

ocorrência da celulite.  

Integra um concentrado patentado de melão, 

clinicamente testado na redução da celulite**, 

de extractos de Ascophyllum nodosum e 

de chá verde que queimam as gorduras, e 

um extracto de engaço de uva que promove 

a drenagem dos tecidos.
Este suplemento 
alimentar é utilizado 
em 1 monodose por dia 
e deve ser administrado 
puro ou diluído num 
copo de água. 

COACH NUTRITION

* Estudo Clínico aleatório, em duplo-cego versus placebo, realizado em 41 
mulheres, à razão de 40 mg de concentrado de melão por dia durante 28 dias.

2 concentrados de ativos nutricionais para reforçar a eficácia  dos 
cuidados cosméticos adelgaçantes, atuando em profundidade.
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45 MInUTOS e 3 MOMenTOS eSSenCIAIS   
para um concentrado de desempenho

e eficácia!

1• estimular
O Ritual Escultor de Alta Precisão tem início com o arranque da 

nutrição: os suplementos nutricionais COACH ANTI-CAPITONS 

para começar a correcção da celulite ou o OCéA DRAINE para 

iniciar a perda de peso. O ENVELOPPEMENT à L’OXyGÈNE 

ACTIF, exclusivo THALGO, reoxigena depois de forma intensa os 

tecidos para cuidar da celulite.

2• Corrigir
A modelação ESCULTURA PERFEITA, verdadeira marca 

das competências profissionais THALGO, é uma sucessão de 

movimentos profundos e eficazes criados para remover de forma 

duradoura a celulite, assim como as gorduras localizadas rebeldes, 

restabelecendo a tonicidade cutânea. 

3• Sublimar
O toque final com a aplicação do creme de fim de ritual adaptado 

à morfologia de cada mulher, para um resultado ainda mais eficaz.

Sessão após sessão, a silhueta é visivelmente remodelada e 
reesculpida. Os contornos são significativamente redefinidos 
e os nódulos de celulite alisados.

1.o ritual corrector de
2 tipos de gorduras

- superficiais e profundas  -

 na origem dos nódulos de celulite, das 
gorduras localizadas e
da flacidez cutânea.

RITUAL ESCULTOR
DE ALTA PRECISãO
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THALGO PORTUGAL LDA.
Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos - 1B - 6ºA/B

2685 - 223 Portela Lrs
Telefone: + 351 21 9457530

Av. da Boavista 117 - 3º Sala 11 - 4050 - 115 Porto
Telefone: + 351 22 6098358

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