
Cuidados do Corpo 
SPA



A arte do relaxamento.



Desde a sua criação, a THALGO inspirou-se nos mares e oceanos para criar rituais relaxantes para 
o corpo e a mente.

THALGO Spa leva-o numa viagem intemporal, intensa e benéfica para descobrir os mares e 
oceanos do mundo, para o bem-estar físico e relaxamento sem igual.

UMA INSPIRAÇÃO
Os mares e oceanos do mundo

Entregue-se nas mãos experientes dos nossos especialistas e descubra os nossos Rituais Spa em 

3 etapas:

CERIMÓNIA DE ACOLHIMENTO

Prelúdio indispensável que, graças a uma técnica de relaxamento coreana, personaliza o seu ritual 

e condiciona o corpo e a mente para um relaxamento absoluto.

VIAGEM HOLÍSTICA : UM BENEFÍCIO FEITO SOB MEDIDA

Quintessência do ritual que, durante uma balneoterapia, uma exfoliação, um envolvimento 

corporal e/ou uma modelagem de assinatura, desperta os 5 sentidos para uma evasão absoluta. 

Perfumes envolventes, texturas surpreendentes e manobras inspiradas nas técnicas ancestrais do 

mundo, para uma experiência única de bem-estar.

CERIMÓNIA DE FECHO

Conclusão deste momento de serenidade que, graças a técnicas exclusivas de balanceamentos 

e alongamentos, desperta o corpo com toda a suavidade. Para prolongar os benefícios do ritual, 

pode ser oferecido um momento extra de bem-estar.

UM ‘SAVOIR-FAIRE’ ÚNICO
A arte dos rituais spa

JOYAUX ATLANTIQUE 
Massagem energizante com cristais de rocha

MERVEILLE ARCTIQUE 
Massagem de descontração com esferas de água

ÎLES PACIFIQUE
Massagem relaxante com saquetas de areia quente

[NOVO]
MER DES INDES
Ritual de reequilíbrio inspirado na Ayurveda



MER DES INDES
Ritual de reequilíbrio inspirado na Ayurveda

Inspirado pela Ayurveda e os pontos Marmas, este ritual alivia zonas de tensão ligadas ao stress da 
vida quotidiana. Tire partido do poder nutritivo das algas vermelhas indianas combinadas com os 

óleos essenciais ayurvédicos*.

BANHO
DE LEITE

Deixe-se escapar por um momento num 
banho quente e leitoso com aromas suaves 
e empoados. Um verdadeiro momento de 

pura suavidade e relaxamento.

MASSAGEM DE REEQUILÍBRIO
INSPIRADA NO AYURVEDA

Relaxe durante uma massagem de reequilíbrio inspirada na Ayurveda e nos pontos Marmas. 
Manobras suaves e envolventes são combinadas com manobras tónicas e alongamentos, 

permitindo-lhe recuperar a harmonia do corpo e da mente.

ESFOLIAÇÃO
DE GENGIBRE

Descubra através de manobras estimulantes 
esta pasta oleosa inspirada nas tradições 
Ayurvédicas, rica em pó de gengibre, sais 
e açúcares para esfoliar, nutrir e perfumar 

delicadamente o seu corpo.
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RELAXE PARA UMA VIAGEM SENSORIAL
NO MAR DAS ÍNDIAS...

*Exceto em Banho de Leite.
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MER DES INDES

PARFUM
D’AMBIANCE
PERFUME AMBIENTE

Esta fragrância para uso em interiores com 
óleos essenciais tradicionalmente utilizados 
na Ayurveda, cria um ambiente aromático 

harmonioso.

BAUME SOYEUX
HYDRATANT
BÁLSAMO SEDOSO HIDRATANTE - CORPO

Rico em óleo de sésamo, este bálsamo 
derretido hidrata a pele e envolve-a em 

notas delicadas e aromáticas.

* Produto não-cosmético.

Também disponível na mesma gama: LES INFUS’OCÉANES SÉRÉNITÉ*

BAIN 
DE LAIT
BANHO DE LEITE - CORPO

Este cubo efervescente leitoso desperta 
os sentidos e envolve a pele com notas 

delicadas e pulverulentas.

HUILE DE MODELAGE
DÉLASSANTE
ÓLEO DE MODELAGEM - CORPO

Óleo de massagem nutritivo, com óleo de 
sésamo e óleos essenciais utilizados na 

Ayurveda.

HUILE DE DOUCHE
AROMATIQUE
ÓLEO DE DUCHE AROMÁTICO - CORPO

Este óleo de duche com óleos essenciais 
desperta os sentidos com as suas notas 

delicadas e aromáticas.

PÂTE EXFOLIANTE
DE GINGEMBRE
ESFOLIANTE COM GENGIBRE - CORPO

Rico em pó de gengibre, este esfoliante 
esfolia suavemente a pele e envolve-a em 

notas delicadas e aromáticas.



ÎLES PACIFIQUE
Massagem relaxante com saquetas de areia quente

VISITE AS
MAIS BELAS ILHAS DO PACÍFICO...

Águas cristalinas e areia fina aquecida pelo sol esperam por si nas ilhas do Pacífico. Como se 
fosse uma viagem ao fim do mundo, desfrute do poder remineralizante das Algas Marinhas da 
Lagoa* e renda-se aos doces aromas de Monoi, para um momento de mudança de cenário e  

relaxamento sem igual.
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*Exceto em Pastilhas Efervescentes para o Banho e Esfoliante.

ESFOLIANTE
CORPO

Escala em Bora Bora. Tal como as suas 
praias paradisíacas, esta esfoliação com 
areia branca, sal marinho, cascas de coco 
e óleos vegetais esfolia e nutre suavemente 

a pele.

MASSAGEM MAHANA RELAXANTE 
COM SAQUETAS DE AREIA QUENTE

Destino Taiti. Como suavemente embalado pelo movimento das ondas, desfrute de uma 
massagem relaxante com o Monoi do Taiti, diretamente inspirado no Lomi-Lomi. Manobras 
lentas, envolventes e tranquilizadoras misturam-se com o calor benéfico das saquetas ("tuiponos") 
de areia quente para lhe proporcionar uma sensação de escape, descontração e relaxamento 

absoluto.

PASTILHAS EFERVESCENTES 
PARA O BANHO

A caminho da Ilha das Lagoas. Mergulhe em 
água azul cristalina rica em oligoelementos 
e minerais marinhos e desfrute deste 
banho relaxante, uma verdadeira viagem 

de descontração.
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GOMMAGE DES ÎLES
ESFOLIANTE - CORPO

Ultra-sensorial, este esfoliante bifásico 
combina areia branca de Bora-Bora, sal 
marinho, cascas de coco e óleos vegetais 
para esfoliar e nutrir suavemente a pele. 
Suave e perfumada, recupera suavidade e 

luminosidade.

DOUCHE DES ÎLES
GEL DE BANHO - CORPO 

Durante o duche, este gel cremoso limpa 
e perfuma suavemente a pele. Assim que 
acordar, a sua espuma envolvente com o 
doce aroma de Monoi transporta-o para as 

mais belas ilhas do Pacífico.

BRUME PARFUMÉE ENSOLEILLANTE
ÁGUA PERFUMADA - CORPO

Um convite à viagem, com esta água de 
cuidados da pele com notas ensolaradas 
de Monoi e enriquecida com um peptídeo.

HUILE NOURISSANE AU MONOI
ÓLEO NUTRITIVO COM MONOI - CORPO

Nos cuidados corporais, este óleo 
aveludado com Monoi do Taiti nutre a 
pele. A pele é sublimada, envolta num 
aroma suave das ilhas. Pode ser usado para 

massagem.

BAIN DES LAGONS
PASTILHAS EFERVESCENTES PARA O BANHO - CORPO 

Esta pastilha efervescente, contendo 
oligoelementos e minerais marinhos, 
liberta microbolhas relaxantes com um 
aroma aquático para transformar a água 

do banho na lagoa azul das ilhas.

LAIT IRISÉ DES ÎLES
LEITE IRIDESCENTE - CORPO

Este leite hidratante com notas de Monoi 
hidrata e ilumina a pele do corpo num 
único gesto. Radiante, a pele é subtilmente 
irisada, macia e envolvida por um aroma 

quente e exótico.
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ÎLES PACIFIQUE

Também disponível: a VELA PERFUMADA Monoi-Baunilha



JOYAUX ATLANTIQUE
Massagem energizante com cristais de rocha
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PARAGEM NAS PRAIAS DAS MIL
CORES DO ATLÂNTICO...

A força erosiva das ondas sempre coloriu a areia da costa atlântica, depositando vários minerais 
semi-preciosos energizantes. Durante a duração de um ritual inspirado na litoterapia, aproveite 
o poder revitalizante das Algas Marinhas Preciosas impregnadas de ouro e pedras marinhas, para 

revitalizar o seu corpo.

ESFOLIANTE
COM AREIA ROSA - CORPO

Através de manobras tónicas, sinta os 
grãos de areia rosa e os delicados cristais 
de quartzo branco deste esfoliante 
subtilmente rosa e perfumado, para uma 

pele alisada, suave e radiante.

BANHO COM EXTRATO
DE OLIVINA - CORPO

Envolvido num bálsamo cremoso com os 
reflexos verdes de Olivina, mergulhe num 
banho de hidromassagem quente, que se 
transforma gradualmente num verdadeiro 

banho de leite hidratante.

MASSAGEM ENERGIZANTE 
COM CRISTAIS DE ROCHA

Esta massagem energizante inspira-se nos benefícios da litoterapia e das técnicas africanas 
ancestrais para estimular e revigorar intensamente o corpo. Manobras rítmicas, envolventes e 

revigorantes são combinadas com pedras marinhas energizantes para revitalizar o corpo.
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JOYAUX ATLANTIQUE

BRUME DE SOIN
PARFUMÉE
ÁGUA DE CUIDADO PERFUMADA - CORPO

Cristalina e evanescente, esta água de 
cuidado da pele enriquecida com um extrato 
de Olivina refresca a pele. A sua fragrância 
colorida envolve a pele num delicioso véu 
perfumado, onde a frescura da Rosa e do 
Lírio se misturam com o aroma das notas 

frutadas.

HUILE SÈCHE
HYDRATANTE
ÓLEO SECO HIDRATANTE - CORPO

Fino e leve, este óleo seco com acabamento 
acetinado é o aliado ideal para hidratar 
a pele diariamente. Infundido com a luz 
solar, ilumina e sublima instantaneamente 
a pele, deixando um rasto delicadamente 

perfumado.

GOMMAGE DE DOUCHE
AU SABLE ROSE
GEL MOUSSE ESFOLIANTE COM AREIA ROSA - CORPO

Subtilmente rosa e perfumado, este 
precioso esfoliante combina areia rosa 
com delicados cristais de quartzo branco 
para esfoliar e limpar suavemente a pele. 
Num único gesto, a pele é suavizada, 
tonificada, de aparência suave e radiante.



MERVEILLE ARCTIQUE
Massagem de descontração com esferas de água

Imaculada paisagem branca de gelo, águas termais e flora subaquática insuspeita definem esta 
experiência inspirada na termoterapia. Descubra os benefícios da Alga Boreal* e dos rituais 
ancestrais nórdicos, onde o calor relaxante e a frescura revigorante se alternam para relaxar o 

corpo.

BANHO COM
CRISTAIS EFERVESCENTES

Embalado pela ondulação do banho de 
hidromassagem, inebriado pelos vapores 
relaxantes do perfume Merveille Arctique, 
aprecie a evasão até às fontes quentes das 

águas termais islandesas.

ESFOLIANTE 
COM CRISTAIS DE SAL

Um trio de Sais esfoliantes aplicado em 
fricções revigorantes, para renovar cada 

centímetro de pele.

MASSAGEM DE DESCONTRAÇÃO
COM ESFERAS DE ÁGUA

Esta massagem exclusiva inspira-se na Massagem Sueca e na Deep Tissue Massage, duas grandes 
técnicas reconhecidas pela descontração muscular que proporcionam. Manobras intensas, 
de aquecimentos, amassamentos e alongamentos aliam-se às Esferas de água doce, para criar 
uma sinfonia de troca de calor na superfície da pele. O calor relaxante e a frescura revigorante 

sucedem-se para libertar cada tensão.
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PARTA À DESCOBERTA
DAS MARAVILHAS DA NATUREZA POLAR…

*Excepto em Banho com Cristais Efervescentes.
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GOMMAGE AUX FLOCONS DE SELS
ESFOLIANTE COM CRISTAIS DE SAL - CORPO

Uma textura surpreendente com 
microcristais de Sais esfoliantes, que 
purifica a pele e deixa-a maravilhosamente 

suave e aveludada.

GELÉE LACTÉE HYDRATANTE
GEL HIDRATANTE - CORPO

Uma textura leve, fresca, delicadamente 
nacarada, que envolve o corpo num véu 
de doçura e deleita os sentidos com o seu 

perfume inebriante.

MERVEILLE ARCTIQUE

NEIGE DE DOUCHE
MOUSSE PARA O BANHO - CORPO

Uma mousse voluptuosa, branca como 
a neve, que limpa delicadamente a pele, 
suaviza e deixa o corpo deliciosamente 

perfumado.

BRUME PARFUMÉE APAISANTE
ÁGUA PERFUMADA - CORPO 

Esta água com as suas notas delicadas de 
flores brancas, Jasmim, Magnólia e Flor de 
Laranjeira, envolve o corpo num aroma 

fresco e suave.





THALGO PORTUGAL UNIPESSOAL LDA

Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos 1B - 6ºA/B
2685 - 223 Portela Lrs - Portugal

Tel.: + 351 219 457 530

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

Tel.: + 351 226 098 358

E-mail: info@thalgoportugal.pt
www.thalgo.com - www.thalgo.pt - www.thalgocosmetica.pt
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Let the sea
empower

your beauty

Num esforço para proteger o meio ambiente, este documento é impresso com tintas vegetais,
verniz à base de água e papel reciclável proveniente de florestas geridas de forma sustentável.


