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Com uma experiência de mais de 40 anos em cuidados para a pele,  

Thalgo, perita incontestável em conhecimento marinho, explora os 

oceanos para daí extrair moléculas activas com poderes hidratante, 

estimulante e nutritivo inigualáveis.

Em estreita colaboração com Dermatologistas e Professores 

Universitários, os nossos investigadores criam, diariamente, verdadeiras 

preciosidades, fontes de sensorialidade e prazer que revelam a força e o 

poder cosmético dos nossos activos exclusivos.

Cada cuidado Thalgo, verdadeiro concentrado de eficácia marinha, é 

criado de acordo com exigências de desempenho e segurança muito 

estritas, para oferecer a todas as mulheres do mundo a Excelência 

Profissional.

Dos diagnósticos estéticos especializados aos conhecimentos apurados, 

técnicas de massagem exclusivas, texturas divinais e perfumes 

sedutores…, renda-se aos conselhos personalizados e às mãos 

experientes das nossas Especialistas de Beleza, «Mestres na Arte do 

Toque Preciso», para uma experiência de cuidado inédita e a garantia de 

resultados visíveis e duráveis desde as primeiras sessões.

Aprovados por profissionais da Beleza e adoptados por milhares de 

mulheres, os nossos cuidados para rosto protegem, reforçam e sublimam 

a sua pele, para uma beleza original revelada.

Uma Cosmética Marinha Activa, 

Criadora de Beleza
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Compromisso Ambiental

Thalgo, tendo por base o 

Mar, está empenhada em 

minimizar a sua pegada 

ecológica a cada etapa dos 

nossos desenvolvimentos 

e investimentos, para 

uma protecção activa 

da biodiversidade e do 

ambiente.



Thalgo, visando o desempenho, 

cria a alquimia de cuidado perfeita, 

através da combinação de gestos 

exclusivos de alta tecnicidade com 

tecnologias inéditas, para uma 

maior eficácia. 

O atendimento único, a recepção 

inconfundível, a personalização 

dos cuidados, a tecnicidade 

das modelações exclusivas e as 

exigências de resultados visíveis 

e duradouros estão na base das 

nossas criações, para oferecer a 

todas as mulheres do mundo a 

Excelência Profissional.

A Excelência 

Profissional
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Todos os nossos protocolos são rigorosamente 

aplicados pela sua profissional Thalgo, de acordo 

com uma mesma lógica:

Preparar 
O Despertar Marinho é a modelação de recepção inconfundível 

da Thalgo que a convida à meditação. Em alguns minutos, os 

seus sentidos são apaziguados e a sua respiração regulada. 

Estando relaxada, a sua receptividade aos produtos aplicados 

aumenta naturalmente. 

A Imersão Marinha constitui a fase indispensável de uma 

desmaquilhagem perfeita e cuidada. Limpa, fresca e libertada 

de impurezas, a sua pele está pronta a receber os produtos de 

beleza.

Dinamizar 
As Gotículas da Bruma vivificante, segredo exclusivo de beleza 

Thalgo, oferecem o poder remineralizante dos benefícios 

marinhos. Ao seu contacto, a  pele redinamiza as suas funções 

vitais, recuperando o vigor e o equilíbrio.

Cuidar
Thalgo oferece a cada tipo de pele uma resposta direccionada, 

eficaz e completa. esta última fase visa cuidá-la especificamente, 

com um método manual adaptado, seguido da aplicação de 

uma máscara profissional.
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Cuidados Específicos da Pele 

O Centro de Pesquisa Thalgo, atento à beleza de todas as mulheres, 

inspira-se no equilíbrio das espécies marinhas que se deparam 

com condições extremas de sobrevivência: pressão, temperatura, 

radiação, escuridão, para identificar moléculas activas com poderes 

reequilibrantes excepcionais. Concentrados na essência das fórmulas 

de alto desempenho, estes activos marinhos reforçam e reestruturam a 

pele, para uma beleza original sublimada.
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Desmaquilhagem JuVeNTuDe

A resposta adaptada a todo o tipo de pele :

Crème Onctueuse Démaquillante - Creme 

Desmaquilhante Rosto

Lotion Tonique Super Lift - Loção para o Rosto

Desmaquilhagem OlhOs e lÁBiOs
Para cuidar destas zonas delicadas e frágeis:

Démaquillant Douceur Yeux et Lèvres - 

Desmaquilhante do Contorno dos Olhos e Lábios

A eficácia com suavidade.

Démaquillant Parfait Yeux et Lèvres - Desmaquilhante 

do Contorno dos Olhos e Lábios

Eficaz na desmaquilhagem, mesmo com maquilhagem 
waterproof ou de longa duração.

Desmaquilhagem 
CONFORTO

Para reconfortar as peles secas e 
sensíveis com suavidade e doçura: 

Délice de Lait Démaquillant - Leite 
Desmaquilhante Rosto

Douceur de Lotion Tonique - Loção para o Rosto

Douceur de Gommage - Esfoliante Rosto 

Desmaquilhagem 
PuReZa

Para vivificar as peles normais a mistas 
com uma vaga de frescura:

Écume d’Eau Nettoyante - Espuma para 
Limpeza do Rosto

Fraîcheur de Lait Démaquillant - Leite 
Desmaquilhante Rosto

Fraîcheur de Lotion Tonique - Loção para o Rosto 

Eau Micellaire Démaquillante - Agua 
Desmaquilhante para o Rosto 

Fraîcheur de Gommage - Esfoliante Rosto 

Desmaquilhagem

Porque cada mulher é única, 
a desmaquilhagem Thalgo 
surpreende com fragrâncias e 
texturas seleccionadas de acordo 
com as necessidades específicas 
da pele.



Au cœur 
de la cabine

Despertar Marinho
Esta modelação inicial é um 
verdadeiro encontro sensorial, um 
relaxamento total entregue às mãos 
experientes da sua profissional 
Thalgo.

Imersão Marinha 
Esta desmaquilhagem sensorial 
é comum a todos os cuidados 
profissionais Thalgo, para introduzi-
la no universo marinho.
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NA BASE 
das fórmulas

Gelidium 
sesquipedale

Esta Alga vermelha devolve 

a flexibilidade e a suavidade, 

revitalizando a pele.

NO INSTITUTO

BRuma ViViFiCaNTe - Loção Rosto 

Energizante, esta loção enriquecida em sais 
marinhos reforça a eficácia dos cremes de aplicação 
tópica. 

CRème ResuRFaçaNTe - CReme 
esfoLiante paRa o Rosto

Inspirada nas técnicas dermatológicas de 
microdermoabrasão mecânica, esta esfoliação 
especializada devolve a luminosidade à pele, e 
cuida das irregularidades superficiais.

Os segredos de 
Beleza THALGO



10

CRème DÉTeNTe - CReme Rosto 
HidRatante

Verdadeiro convite ao relaxamento, este creme 
sedoso optimiza os benefícios do descanso nocturno, 
conferindo uma hidratação profundamente 
reparadora durante toda a noite. Ao despertar, a pele 
está renovada, flexível, suave e descansada.

Até + 77%* de hidratação 
1h após a aplicação.

Em 100% dos casos*, os dois cremes 
conferem uma hidratação durável de 12 

horas após a aplicação.

sÉRum RÉhYDRaTaNT aBsOlu -   
seRum paRa o Rosto

Aliado das peles profundamente desidratadas, 
este sérum difunde os «Thalgosomes» repletos 
de Sève Marine®, para restaurar os reflexos 
naturais de hidratação da pele, devolvendo-lhe a 
luminosidade, flexibilidade e suavidade.

Hidratação
Os Cuidados Hidratantes Thalgo 
renovam continuamente a pele, 
respeitando os seus ritmos 
cronobiológicos:  

• de manhã, a Hidratação-Vitalidade ; 

• à noite, a Hidratação-Relaxamento.

CRème D’ÉVeil - CReme 

Rosto HidRatante

Este creme «estimulante anti-sede» 
permite à sua pele «beber» e captar 
a água essencial à sua boa saúde. 
Profundamente rehidratada, fica 
protegida durante todo o dia para 
enfrentar as agressões externas.

Até + 52%* 
de hidratação  

1h após a aplicação.
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Au cœur 
de la cabine

NA BASE 
das fórmulas

Sève Marine®
Esta Alga verde -  Blidingia 
minima  - concentra uma riqueza 
única em açúcares vitais que lhe 
permite combater as agressões 
do ambiente e a ausência de água 
durante mais de 14 dias, mantendo 
um equilíbrio intracelular perfeito. 
Este extracto activo cuida da 
barreira cutânea, captando e 
retendo a água essencial, para 
uma pele totalmente saudável.

*Testes efectuados sob controlo dermatológico em 
mulheres de 23 a 51 anos. ** Testes efectuados 
sob controlo dermatológico em mulheres de 19 a 
48 anos. *** Teste de utilização em 20 voluntárias, 
com o BB Cream Naturel.

masque DÉsalTÉRaNT - másCaRa de 
Rosto HidRatante

Verdadeiro banho de hidratação adequado para as 
peles mais desidratadas, esta máscara fundente 
restaura, numa só aplicação, o nível óptimo de 
hidratação. As sensações de «pele esticada» e 
desconforto são esquecidas!

Até + 111%** de hidratação 
1h após a aplicação.

BB CReam - CRiaDOR De lumiNOsiDaDe

Este BB Cream devolve a luminosidade à pele, 
graças à associação única do Vitapulp, um activo 
inédito, e de micro-prismas que beneficiam da 
tecnologia de «correcção pela luz colorida».

Tez mais uniforme: 85% 
Grão de pele afinado 

e mais regular: 80%

Cuidado 
Hidra-Renovador
Através da associação de Extractos 
de Sève Marine® com uma máscara 
de Polissacarídeos Marinhos, 
este cuidado profissional corrige 
duravelmente a taxa de hidratação 
das peles desidratadas, renovando-
as profundamente para lhes devolver 
o toque aveludado e sedoso.

NO INSTITUTO
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CRème CONFORT eXTRÊme - 
CReme de Rosto

Este creme extremamente rico é reforçado em ácidos 
gordos Ómega 3, 6 e em óleos reestruturantes para 
cuidar das peles mais secas. Envolvidas num oásis 
de conforto, as peles recuperam a flexibilidade e a 
suavidade.

masque FONDaNT CONFORT 
immÉDiaT - másCaRa de ConfoRto 
imediato paRa o Rosto

Verdadeiro «penso lipídico», esta máscara, 
enriquecida em manteigas de Karité e de Manga, 
funde-se para fornecer todos os nutrientes e 
hidratação de que a pele necessita para estar 
saciada e confortável.

Cuidados 
Relipidantes
Os Cuidados Altamente 
Relipidantes da Thalgo fornecem 
os ácidos gordos indispensáveis, 
aliviando as peles secas a muito 
secas e devolvendo-lhes um 
conforto e uma suavidade sem 
igual.

CRème CONFORT gOuRmaND 
- CReme de Rosto

Verdadeira guloseima para a pele, este 
creme altamente nutritivo é enriquecido 
em manteiga de Karité hidratante e 
reestruturante. Restaura a película 
hidro-lipídica para devolver o conforto e 
a suavidade.
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Cuidado 
Tépido Algoméga
O segredo da eficácia deste cuidado 
profissional reside no calor suave e envolvente 
de uma máscara tépida (alginato) que infunde 
os activos altamente reestruturantes e 
relipidantes no coração da pele. A pele 
é assim saciada com uma nutrição rica, 
recuperando uma textura apetitosa!

NA BASE 
das fórmulas

Complexo 
Algoméga

Complexo composto por 
Ómega 3 e 6, extractos de 
algas (nannochloropsis oculata 
- porphyra umbilicalis) e um 
hidratante* bio-mimético:

• supre as carências em ácidos 
gordos essenciais, melhorando 
assim a coesão intercelular,

• reforçando a função de 
barreira da pele, reduzindo a 
perda imperceptível de água e 

• regulando os mecanismos 
de descamação da pele.

NO INSTITUTO
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sÉRum BiO-RÉPaRaTeuR - séRum 
Bio RevitaLizadoR Rosto

Com alto teor de Hyposensine® e enriquecido em 
Structurine® , este concentrado de activos cuida da 
barreira cutânea e aumenta o limite de tolerância 
das epidermes mais sensíveis. Fortalecida e 
reestruturada, a pele enfrenta mais eficazmente as 
agressões externas.

masque BiO-aPaisaNT immÉDiaT - 

másCaRa Bio suavizante imediata Rosto

Esta máscara em creme, elaborada sobre uma base 
muito suave de origem natural, atenua de imediato 
os sinais de desconforto das peles sensíveis.

Peles Sensíveis
Os Cuidados Thalgo para peles 
sensíveis permitem atenuar o 
desconforto das peles sensíveis.

CRème BiO-PROTeCTRiCe - 
CReme Bio pRoteCtoR Rosto

Este creme fresco forma um 
verdadeiro casulo protector que isola 
instantaneamente a pele das agressões 
externas. É enriquecido em Sun’Ytol®, 
um extracto 100% natural e protector 
contra os raios UV.
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NA BASE 
das fórmulas

Hyposensine®
Proveniente da descoberta* 
de microrganismos marinhos 
que vivem no Pacífico a mais 
de 3000 m de profundidade, a 
Hyposensine® foi elaborada para 
aumentar significativamente o 
limite de tolerância das peles 
sensíveis. Oferece uma acção 
dupla: atenuar a sensibilidade 
cutânea superficial e diminuir a 
reactividade das células face às 
agressões.

* Descoberta efectuada pelo IFREMER: 
Instituto Francês de Pesquisa para a 
Exploração do Mar.

Cuidado 
Frio Marinho
Verdadeiro refúgio de paz para 
as peles sensíveis, este cuidado 
profissional associa uma loção 
sedosa apaziguante e uma máscara 
refrescante de argila ultra suave, 
para um efeito fresco imediato.  A 
pele recupera o conforto e a tez 
fresca e luminosa.

Carta de Segurança 

para «Peles Sensíveis»
Ingredientes rigorosamente 
seleccionados pela sua tolErância 
cutânEa pErfEita

Emulsionante ultra-suavE de 
origem natural

Sem corantes

Perfume sem componentes alérgenos

Fórmulas testadas sob 
controlo dErmatológico

Eficácia comprovada 
em peles sensíveis

NO INSTITUTO
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sÉRum RÉgulaTeuR iNTeNse - 
GeL paRa o Rosto

Este gel é altamente concentrado em Controlamine® 
e Cytobiol® de Bardana, com propriedades 
purificantes. Atenua as reacções de desconforto 
que estão na origem das imperfeições das peles 
oleosas. Progressivamente, os poros contraem-se e 
a tez é unificada.

ThalgODeRmYl eXTRaiTs PuRiFiaNTs 
- extRaCtos puRifiCantes Rosto

Este concentrado em óleos essenciais e extractos 
vegetais, reconhecido pela sua eficácia, foi 
enriquecido com um poderoso activo complementar, 
o Ac.Net® que actua a todos os níveis do processo 
de instalação das imperfeições.  A pele fica limpa 
e unificada.

Cuidados 
Reequilibrantes
Os Cuidados Reequilibrantes da 
Thalgo cuidam da pele oleosa, 
reduzindo os poros dilatados 
e outras imperfeições, para 
recuperar uma tez mate e 
aveludada.

FluiDe hYDRaTaNT 
ulTRa-maTiFiaNT - 
fLuido HidRatante uLtRa-
matifiCante

Este fluido fresco e não gorduroso 
assegura a matificação da pele graças 
à sua riqueza em pós absorventes. 
Oferece diariamente a luminosidade e a 
frescura de uma pele equilibrada.
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Au cœur 
de la cabine

NA BASE 
das fórmulas

Controlamine®
Este extracto de Laminárias 

inibe a actividade da principal 

enzima da reacção hormonal que 

provoca a seborreia

(testes in vitro).

Regulando a degradação dos 

lípidos epidérmicos, atenua 

o desconforto e as marcas 

desagradáveis das peles oleosas, 

bem como o espessamento da 

pele.  

masque aBsORBaNT 
DÉsiNCRusTaNT - másCaRa 
aBsoRvente desinCRustante Rosto

Rica em argila natural, esta máscara absorve o 
excesso de oleosidade e desincrusta as impurezas 
da pele. Purificada, a pele recupera toda a 
maticidade, frescura e luminosidade originais. 

Cuidado com Algas 

Micro-Fragmentadas 

(A.M.E.)  

Este cuidado profissional exclusivo 
da Thalgo tem por base a riqueza 
reequilibrante das A.M.E., aplicadas 
numa máscara morna. Elimina 
as impurezas, controlando 
progressivamente a produção de 
oleosidade.

Cuidado Thalgodermyl
Graças ao poder purificante 
dos Extractos de Thalgodermyl, 
infundidos através de uma máscara 
envolvente, este cuidado profissional 
é profundamente equilibrante. Atenua 
a vermelhidão, purificando a pele.

NO INSTITUTO
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CRème OXYgèNe DÉFeNse 3 - Rosto
FluiDe OXYgèNe DÉFeNse 3 - sPF15 
- Rosto

Sobreactivados por um protector lipo-peptídico, 
o fluido leve com FPS 15 e o creme mais rico 
são verdadeiros escudos contra todas as fontes 
de poluição (espécies reactivas oxigenadas 
e carbonadas, mas também azotadas), para 
preservar a juventude capital da pele. A pele fica 
intensamente hidratada, fresca e irradia saúde.

sÉRum sOs OXYgèNe - GeL paRa o Rosto

Enriquecido em activos purificantes, e oxigenantes, 
este sérum oferece uma resposta tripla: ajuda a 
cuidar a sua função de «barreira», purificando 
a pele e estimulando a luminosidade. A pele 
respira novamente, recuperando a sua frescura e 
juventude.

masque CRYODÉTOX - másCaRa 
paRa o Rosto

Concentrada no Complexo O2 Protect, esta máscara-
gel ultra fresca oferece uma lufada de oxigénio e 
um «toque de luminosidade» instantâneo. A pele 
recupera de imediato a sua vitalidade e o seu tónus.

Cuidados 
Oxigenantes 
Anti-Poluição
Os Cuidados Oxigenantes Anti-
Poluição da Thalgo permitem à 
pele combater eficazmente os 
radicais livres, preservando assim 
a sua juventude. Perfeitamente 
protegida e repleta de energia, a 
pele respira de novo, recuperando 
a sua luminosidade original. 



19

NA BASE 
das fórmulas

Complexe O2 
Protect

Extracto de uma micro-alga 

designada por Haematococus 

pluvialis:

• acção dinamizante,

• capta e neutraliza os efeitos 

nocivos dos radicais livres 

oxigenados e carbonados

• protege o ADN celular e ajuda 

a prevenir os danos causados 

pelos raios solares.

Cuidado 
CronoDétox
Este cuidado expresso de 45 
minutos é  adequado para o cuidado 
das peles fragilizadas diariamente 
pela poluição. Purifica eficaz e 
intensamente, para um rosto 
descansado e uma pele oxigenada e 
protegida. 

NO INSTITUTO
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Cuidados Anti-Rugas 

O Centro de Pesquisa Thalgo concentrou as suas pesquisas na 

identificação de novas Moléculas Marinhas Anti-Envelhecimento 

e «Accionadoras da Juventude». Para dar resposta às necessidades 

específicas de cada mulher, os Investigadores da Thalgo conceberam 4 

programas anti-envelhecimento «por medida» que aliam a Excelência 

dos rituais profissionais a cosméticos altamente eficazes, para sublimar 

a beleza das mulheres de todas as idades.
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CONCeNTRÉ COllagèNe - GeL de 
Rosto

Este gel ultra-concentrado em Colagénio Marinho 
alisa instantaneamente as primeiras linhas e rugas. 
A sua textura revolucionária tipo «segunda pele» e 
totalmente inovadora deixa um acabamento mate e 
um aveludado único.

ROll-ON COllagèNe RegaRD - GeL 

paRa o ContoRno dos oLHos

As esferas massajadoras com «efeito gelado», 
associadas a uma textura de «gel fresco» reforçam 
a eficácia do Colagénio Nativo Marinho e dos 
Micropatchs® de Cafeína, para um alisamento e 
uma eficácia anti-papos e anti-olheiras rápidos. O 
olhar, assim rejuvenescido, ilumina-se.

Cuidados 
de Colagénio
Os Cuidados de Colagénio 
da Thalgo fornecem à pele o 
Colagénio de que esta necessita, 
para alisar as primeiras rugas, 
hidratar e devolver à pele a 
luminosidade e a suavidade. 

CRème COllagèNe - 
CReme Rosto anti RuGas

Graças à sua textura sedosa, empoada, 
ultra-hidratante e anti  rugas, este creme 
actua aquando do aparecimento de 
rugas e linhas de expressão, para alisá-
las e prevenir o seu surgimento.
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Satisfação 100% 
100% das clientes acharam o 
seu grão de pele 
mais rEgular* 

89% das clientes acharam a sua 
pele mais lisa 
e mais luminosa*

NA BASE 
das fórmulas

Colagénio Marinho
Complexo composto por:

• Colagénio Nativo marinho com 
eficácia dupla: 
>> cria uma micro-película protectora 
na superfície da pele, para prevenir a 
perda de água e hidratar intensamente. 
>> favorece a regeneração tecidular, a 
síntese das fibras dérmicas e os NMF 
(Factores Hidratantes Naturais).

• Péptidos de colagénio marinho e 
glicopéptidos vegetais: 

 >> estimulam a multiplicação dos 
fibroblastos, favorecendo a síntese do 
colagénio e preservando, assim, a sua 
organização.
>> oferecem à pele uma forte protecção 
anti-radicais livres.

* Teste efectuado em 5 pessoas por cuidado, com idades entre 
25 e 54 anos, sendo os resultados validados por um júri de 16 
esteticistas.

Cuidado Alisador 
de Colagénio
Este cuidado profissional à base 
de Colagénio Nativo Marinho, 
Glicopéptidos Vegetais e da Alga 
palmaria palmata foi concebido para 
conferir suavidade, luminosidade 
e uniformidade ao rosto, desde o 
primeiro cuidado. As linhas são 
visivelmente esbatidas, sendo a pele 
alisada e preenchida.

NO INSTITUTO
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TRaCeuR hYaluRONique - GeL paRa 
o Rosto

Este gel de alta precisão actua no coração das 
rugas mais acentuadas, para as atenuar, uma a 
uma, a partir do interior. A sua fórmula altamente 
concentrada em ácido hialurónico repele as rugas a 
partir do interior, alisa intensamente a pele.

masque-PaTCh hYaluRONique 
RegaRD - másCaRa paRa o ContoRno 

dos oLHos

A Tecnologia de Máscara-Patch difunde, num 
período de 10 minutos, activos de alto desempenho, 
gota a gota, para uma eficácia com «toque de 
luminosidade» imediato. O olhar é intensamente 
alisado, repousado e suavizado.

masque hYaluRONique - másCaRa 
paRa o Rosto

Este cuidado profissional - proposto como cuidado 
ao domicílio - confere um efeito alisador e de 
preenchimento imediato. A sua textura de máscara 
de gel fresco devolve o preenchimento a todo o 
rosto, para um efeito imediato incrível! 

Cuidados de 
Hialurónico 
Os Cuidados de Ácido Hialurónico 
da Thalgo fornecem Ácido 
Hialurónico à pele,  para devolver 
à pele a sua densidade e aspecto 
preenchido originais, bem como a 
sua resistência e flexibilidade. 

CRème hYaluRONique - 
CReme de Rosto

Verdadeira força rejuvenescedora, este 
creme de textura fina e confortável 
prolonga a juventude da pele. As linhas 
são alisadas e as rugas mais acentuadas 
são atenuadas.
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NA BASE 
das fórmulas

Complexo 
Hialurónico 

Marinho
Complexo composto por:

• Ácido hialurónico que, graças 

à sua capacidade de reter 1000 

vezes o seu peso em água, 

preenche e reduz visivelmente as 

rugas, enchendo-se de água. 

• exo-polissacarídeos (provenientes 

de Kopara, das lagoas da Polinésia) 

que contribuem para atenuar as 

rugas acentuadas. 

Cuidado de 
Preenchimento 
Hialurónico
Este cuidado profissional foi concebido 
para alisar todo o rosto, preenchendo 
as rugas acentuadas em apenas 1 
hora e desde o primeiro cuidado. 
Confere um ar de rejuvenescimento*, 
deixando a sua tez ultra luminosa e 
atenuando as rugas.

* Em média, as pessoas que receberam o cuidado dizem ter a 
impressão de ter rejuvenescido 4 anos. ** Teste efectuado em 5 
pessoas por cuidado, com idades entre 25 e 54 anos, sendo os 
resultados validados por um júri de 16 esteticistas.

Satisfação 100% 
100% das clientes acham as suas 
rugas de expressão menos acentuadas 
e a sua pele mais JovEm**

83% afirmam que a sua pele 
parece rEdEnsificada**

ANTES <<

APÓS 1 SESSÃO <<

NO INSTITUTO
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CRème siliCium RegaRD - CReme 

paRa o ContoRno dos oLHos 

O Creme de Silício para Olhos é um concentrado 
puro de activos anti-envelhecimento da pele para 
redesenhar e conferir firmeza ao contorno dos 
olhos, preenchendo as rugas e linhas. O olhar 
irradia uma nova juventude. 

CONCeNTRÉ siliCium - GeL paRa o 
Rosto

Reestruturante intensivo, redensifica a pele e 
remodela o rosto. A sua textura deixa a pele flexível 
e um acabamento aveludado inigualável. 

eXTRaiTs siliCium - Ovale & Cou 
- GeL Rosto e pesCoço

Verdadeiro segredo tensor e afinante (Cafeína 
e Complexo de Silício Marinho), estes extractos 
permitem uma redefinição dos contornos da parte 
inferior do rosto e pescoço, sem recurso a cirurgia. 

Cuidados de Silício
Os Cuidados de Silício da Thalgo 
contribuem para devolver à pele 
o seu preenchimento, firmeza e 
juventude, fornecendo o Silício 
necessário.

CRème siliCium - CReme 
de Rosto

Este cuidado de alta tecnologia nutre 
e redensifica diariamente a pele, 
atenuando assim ao máximo os efeitos 
mais visíveis do envelhecimento. As 
rugas acentuadas esbatem-se e o 
ovalado do rosto é redesenhado.
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* Média obtida pelos participantes do teste. ** Teste efectuado em 
5 pessoas por cuidado, com idades entre 25 e 54 anos, sendo os 
resultados validados por um júri de 16 esteticistas.

NA BASE 
das fórmulas

Complexo De 
Silício Marinho e 

Ácido Hialurónico 
Este complexo:

• refirma e rejuvenesce a pele.

eNFOque no silício: 

• aumenta a elasticidade e firmeza 

cutâneas e confere uma forte 

protecção anti-oxidante,

• favorece a ação do ácido hialurónico 

na pele. 

Cuidado Refirmante 
de Silício
Este cuidado profissional foi concebido 
para devolver a firmeza e elasticidade 
à sua pele, preenchendo as rugas 
acentuadas. Após o primeiro cuidado, 
parece ter rejuvenescido 5 anos*. A 
sua tez fica ultra luminosa, o ovalado 
do rosto é como que reposicionado e 
as rugas tornam-se menos acentuadas. 

Satisfação 100% 
100% das clientes acham as 
suas rugas de expressão mEnos 
acEntuadas e a sua pele 
mais JovEm**

83% afirmam que a sua pele 
parece rEdEnsificada**

ANTES <<

APÓS 1 SESSÃO <<

NO INSTITUTO
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Exception Ultime
Exception Ultime proporciona a 
quintessência da eficácia marinha 
activa e da excelência profissional 
da Thalgo. Pela 1.ª vez na cosmética, 
um cuidado restaura principalmente 
a juventude da pele, para resultados 
anti-rugas prodigiosos.

CRemes ROsTO aNTi-Rugas

Concentrados no complexo AGE REVERSE 
e em moléculas preciosas, estes cremes 
de exceção remodelam o ovalado do 
rosto, conferem elasticidade e firmeza, 
preenchendo as rugas e sulcos, e 
esbatendo a aparência das manchas. 
São declinados em duas texturas 
sublimes: voluptuoso e deliciosamente 
fundente, no caso do Creme Rosto Anti-
Rugas e divinamente nutritivo, no caso 
do Creme Rosto Rico Anti-Rugas

sORO ROsTO aNTi-Rugas

Fluido e evanescente, este soro, concentrado no 
complexo AGE REVERSE, em moléculas preciosas 
e em Ácido Hialurónico, devolve de imediato o 
preenchimento à pele de uma forma maravilhosa.
Dia após dia, o rosto fica visivelmente mais liso e 
firme, recuperando uma densidade inicial. A tez 
ilumina-se com uma uniformidade impecável. 

CReme PaRa O CONTORNO DOs 
OlhOs e lÁBiOs

Concentrado no complexo Age Reverse e em 
moléculas preciosas «Renovadoras do Olhar», este 
creme alisa as rugas, redefine as pálpebras, esbate os 
papos e as olheiras e redesenha o contorno dos lábios. 
Sem perfume – adequado à pele sensível do 
contorno dos olhos e a portadores de lentes de 
contacto. 
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Ritual Anti-Rugas
Marca distintiva do conhecimento 
profissional da THALGO, este ritual 
é um verdadeiro «lifting» natural: 
remodela a arquitectura natural 
da pele, reposiciona os volumes e 
redesenha os contornos do rosto, 
para um resultado anti-rugas total 
que se sente desde o 1.º ritual.

NA BASE 
das fórmulas

Inovação para a juventude 

AGE REVERSE
10 anos de Pesquisa

Patente exclusiva
Um poder revitalizante 
excepcional. Pela primeira
vez na cosmética, AGE REVERSE 
restaura o poder de «lifting» 
dérmico original dos fibroblastos 
(células fundamentais da 
juventude) de acordo com testes in 
vitro em fibroblastos envelhecidos.

* Testado em 20 mulheres de 46-69 anos. 
Fotografias estandardizadas sob luz polarizada 
com recurso a Visia CR®. ** Testado em 5 
mulheres.

Resultados comprovados: 
Desde o 1.º ritual: 
profundidade das rugas: -31%

Após o 2.º ritual**: 
Efeito lifting: +30% 
Efeito de volumes reposicionados: +26%
Efeito de ovalado redesenhado: +28%

100% das clientes declaram ter passado 
um momEnto dE ExcEção

ANTES DO 1.º RITUAL* <<

APÓS O 1.º  RITUAL* <<

NO INSTITUTO
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Os Rituais Medi-Expert 

Os Investigadores da Thalgo, apoiados por dermatologistas de renome, 

criaram uma gama de tratamentos Médi-Experts, ultra-concentrados 

em moléculas activas luminosas para prevenir e atenuar o aparecimento 

das manchas. A pele recupera a sua beleza e a luminosidade de uma tez 

homogénea e regular.
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CRème lumièRe lissaNTe - CReme 

CLaRifiCante aLisadoR Rosto

FluiDe lumièRe lissaNT- emuLsão 

CLaRifiCante aLisadoRa Rosto

Conforme o tipo de pele, o fluido leve ou o 
creme mais rico permitem à pele recuperar a sua 
luminosidade e o seu esplendor. 

CRème-ÉCRaN âge DÉFeNse sPF 50+ 
- CReme pRoteCção soLaR ip50+

Este creme confortável oferece uma tolerância 
perfeita e preserva a juventude da pele.

esseNCe lumièRe RÉgulaTRiCe

Verdadeiro atributo de perfeição, esta essência 
aclara e retextura visivelmente a pele: as 
imperfeições pigmentares e poros são menos 
visíveis e a tez torna-se mais uniforme e mais clara.

Cuidados 
Anti-Manchas
Os Cuidados Luminosos Anti-
Manchas da Thalgo restauram a 
luminosidade e brancura originais 
da pele, respondendo assim à 
busca permanente da tez perfeita.



33

NA BASE 
das fórmulas

Clear Expert
Complexo composto por um 

extracto de palmaria palmata 

(alga vermelha), Margarida e 

flores de Alcaçuz para actuar a 

todos os níveis da melanogénese:

• diminui a síntese da tirosinase,

• inibe a actividade da tirosinase, 

limitando por isso a síntese da 

melanina,

• inibe  o  transporte  dos 

melanossomas para a superfície 

da pele.

Cuidado Aclarador 
Rejuvenescedor 
Com Pro-Vitamina C
 
A aplicação do Filmogel concentrado 
em Vitamina C potencia os resultados 
aclaradores deste cuidado. As 
manchas pigmentares esbatem-se 
e a pele torna-se visivelmente mais 
jovem. A tez fica luminosa.  

CORReCTeuR aNTi-TaChes uNiZONes® 
- emuLsão CLaRifiCante Rosto

Ultra-concentrado, este sérum reduz localmente o 
tamanho e intensidade de cada mancha pigmentar. É 
utilizado tanto no rosto, como no decote e nas mãos. 

lOTiON lumièRe eXFOliaNTe - 
esfoLiante Rosto

Enriquecida em ácido salicílico, esta loção esfolia a 
pele para que esteja melhor preparada para receber 
os produtos.

NO INSTITUTO
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Cuidados de Rosto de acordo com o    seu tipo de pele e as suas necessidades

OXIGENAR REvItAlIzAR SublImAR

tIpOS dE pElE GAmA
DESMAqUILHAR

LIMPAR
TONIFICAR ESFOLIAR SOIN SÉRUM MÁSCARA ESPECíFICO

> > > > > > > >

Peles desidratadas >> hiDRaTaçãO

• Fraîcheur de Lait Démaquillant - 
Leite Desmaquilhante Rosto

• Écume d’Eau Nettoyante - 
Espuma para Limpeza do Rosto

• Eau Micellaire Démaquillante 
- Agua Desmaquilhante para 
o Rosto

• Fraicheur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Fraicheur de Gommage 
- Esfoliante Rosto

• Bruma Vivificante - Loção Rosto

• Crème d’Éveil - Creme 
Rosto Hidratante 

• Crème Détente - Creme 
Rosto Hidratante

• Sérum Réhydratant 
Absolu - Serum para 
o Rosto 

• Masque Désaltérant 
- Máscara de Rosto 
Hidratante

• BB Creatice de Lumière 
- Rosto

Peles secas 
a muito secas

>>
CuiDaDOs 

ReliPiDaNTes

• Délice de Lait 
Démaquillant - Leite 
Desmaquilhante Rosto

• Douceur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Douceur de Gommage - 
Esfoliante Rosto

• Crème Confort Gourmand 
- Creme de Rosto

• Crème Confort Extrême 
- Creme de Rosto

• Masque Fondant 
Confort Immédiat - 
Máscara de Conforto 
Imediato para o Rosto

Peles sensíveis >> Peles seNsíVeis
• Délice de Lait 

Démaquillant - Leite 
Desmaquilhante Rosto

• Douceur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Douceur de Gommage - 
Esfoliante Rosto

• Crème Bio-Protectrice 
- Creme Bio Protector 
Rosto

• Sérum Bio-Réparateur - 
Sérum Bio Revitalizador 
Rosto 

• Masque Bio-Apaisant 
Immédiat - Máscara Bio 
Suavizante Imediata Rosto

Peles mistas a oleosas >>
CuiDaDOs 

ReequiliBRaNTes

• Écume d’Eau Nettoyante 
- Espuma para Limpeza 
do Rosto 

• Fraîcheur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Fraîcheur de Gommage 
- Esfoliante Rosto

• Fluide Hydratant 
Ultra-Matifiant - Fluido 
Hidratante Ultra-
Matificante

• Sérum Régulateur 
Intense - Gel para o 
Rosto

• Masque Absorbant 
Désincrustant - 
Máscara Absorvente 
Desincrustante Rosto

• Thalgodermyl Extraits 
Purifiants - Extractos 
Purificantes Rosto

Peles asfixiadas >>

CuiDaDOs 
OXigeNaNTes 

aNTi-POluiçãO

• Fraîcheur de Lait Démaquillant - 
Leite Desmaquilhante Rosto

• Écume d’Eau Nettoyante - 
Espuma para Limpeza do Rosto

• Eau Micellaire Démaquillante 
- Agua Desmaquilhante para 
o Rosto

• Fraîcheur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Fraîcheur de Gommage 
- Esfoliante Rosto

• Crème Oxygène 
Défense 3 /- Rosto

• Fluide Oxygène 
Défense 3 - SPF15 
- Rosto

• Sérum SOS Oxygène - 
Gel para o Rosto 

• Masque Cryodétox - 
Máscara para o Rosto

Linhas e rugas de 
expressão

>>
CuiDaDOs De 
COlagÉNiO

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super 
Lift - Loção para o 
Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Bruma Vivificante - Loção Rosto

• Crème Collagène - 
Creme Rosto Anti 
Rugas

• Concentré Collagène - 
Gel de Rosto

• Masque Hyaluronique - 
Máscara para o Rosto

• Roll-On Collagène 
Regard - Gel para o 
Contorno dos Olhos

Rugas acentuadas >>
CuiDaDOs De 
hialuRÓNiCO

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super 
Lift - Loção para o 
Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Crème Hyaluronique - 
Creme de Rosto

• Concentre Collagene - 
Gel de Rosto

• Masque Hyaluronique - 
Máscara para o Rosto

• Traceur Hyaluronique - Gel 
para o Rosto

• Masque-Patch Hyaluronique 
Regard - Máscara para o 
Contorno dos Olhos

Rugas acentuadas e 
perda de firmeza

>>
CuiDaDOs De 

silíCiO

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super 
Lift - Loção para o 
Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Crème Silicium - Creme 
de Rosto

• Concentré Silicium - Gel 
para o Rosto

• Masque Hyaluronique - 
Máscara para o Rosto

• Extraits Silicium - Ovale & Cou - 
Gel Rosto e Pescoço

• Crème Silicium Regard - Creme 
para o Contorno dos Olhos 

Anti-envelhecimento 
global

>>
eXCePTiON

ulTime

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super 
Lift - Loção para o 
Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Creme Rosto Rico Anti 
Rugas - Creme Anti 
Rugas

• Soro Rosto Anti Rugas
• Creme para o Contorno 

dos Olhos e Lábios

Tez baça e manchas 
pigmentares

>>
CuiDaDOs aNTi-

maNChas

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super Lift 
- Loção para o Rosto

• Lotion Lumière Exfoliante 
- Esfoliante Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Bruma Vivificante - Loção Rosto

• Crème Lumière Lissante - Creme 
Clarificante Alisador Rosto

• Fluide Lumière Lissant- Emulsão 
Clarificante Alisadora Rosto

• Essence Lumière 
Régulatrice - Gel 
Clarificante Rosto

• Correcteur Anti-Taches Unizones® 
- Emulsão Clarificante Rosto

• Creme Écran Age Defense SPF50+ 
- Creme Proteção Solar IP50+
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Cuidados de Rosto de acordo com o    seu tipo de pele e as suas necessidades

OXIGENAR REvItAlIzAR SublImAR

tIpOS dE pElE GAmA
DESMAqUILHAR

LIMPAR
TONIFICAR ESFOLIAR SOIN SÉRUM MÁSCARA ESPECíFICO

> > > > > > > >

Peles desidratadas >> hiDRaTaçãO

• Fraîcheur de Lait Démaquillant - 
Leite Desmaquilhante Rosto

• Écume d’Eau Nettoyante - 
Espuma para Limpeza do Rosto

• Eau Micellaire Démaquillante 
- Agua Desmaquilhante para 
o Rosto

• Fraicheur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Fraicheur de Gommage 
- Esfoliante Rosto

• Bruma Vivificante - Loção Rosto

• Crème d’Éveil - Creme 
Rosto Hidratante 

• Crème Détente - Creme 
Rosto Hidratante

• Sérum Réhydratant 
Absolu - Serum para 
o Rosto 

• Masque Désaltérant 
- Máscara de Rosto 
Hidratante

• BB Creatice de Lumière 
- Rosto

Peles secas 
a muito secas

>>
CuiDaDOs 

ReliPiDaNTes

• Délice de Lait 
Démaquillant - Leite 
Desmaquilhante Rosto

• Douceur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Douceur de Gommage - 
Esfoliante Rosto

• Crème Confort Gourmand 
- Creme de Rosto

• Crème Confort Extrême 
- Creme de Rosto

• Masque Fondant 
Confort Immédiat - 
Máscara de Conforto 
Imediato para o Rosto

Peles sensíveis >> Peles seNsíVeis
• Délice de Lait 

Démaquillant - Leite 
Desmaquilhante Rosto

• Douceur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Douceur de Gommage - 
Esfoliante Rosto

• Crème Bio-Protectrice 
- Creme Bio Protector 
Rosto

• Sérum Bio-Réparateur - 
Sérum Bio Revitalizador 
Rosto 

• Masque Bio-Apaisant 
Immédiat - Máscara Bio 
Suavizante Imediata Rosto

Peles mistas a oleosas >>
CuiDaDOs 

ReequiliBRaNTes

• Écume d’Eau Nettoyante 
- Espuma para Limpeza 
do Rosto 

• Fraîcheur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Fraîcheur de Gommage 
- Esfoliante Rosto

• Fluide Hydratant 
Ultra-Matifiant - Fluido 
Hidratante Ultra-
Matificante

• Sérum Régulateur 
Intense - Gel para o 
Rosto

• Masque Absorbant 
Désincrustant - 
Máscara Absorvente 
Desincrustante Rosto

• Thalgodermyl Extraits 
Purifiants - Extractos 
Purificantes Rosto

Peles asfixiadas >>

CuiDaDOs 
OXigeNaNTes 

aNTi-POluiçãO

• Fraîcheur de Lait Démaquillant - 
Leite Desmaquilhante Rosto

• Écume d’Eau Nettoyante - 
Espuma para Limpeza do Rosto

• Eau Micellaire Démaquillante 
- Agua Desmaquilhante para 
o Rosto

• Fraîcheur de Lotion 
Tonique - Loção para 
o Rosto

• Fraîcheur de Gommage 
- Esfoliante Rosto

• Crème Oxygène 
Défense 3 /- Rosto

• Fluide Oxygène 
Défense 3 - SPF15 
- Rosto

• Sérum SOS Oxygène - 
Gel para o Rosto 

• Masque Cryodétox - 
Máscara para o Rosto

Linhas e rugas de 
expressão

>>
CuiDaDOs De 
COlagÉNiO

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super 
Lift - Loção para o 
Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Bruma Vivificante - Loção Rosto

• Crème Collagène - 
Creme Rosto Anti 
Rugas

• Concentré Collagène - 
Gel de Rosto

• Masque Hyaluronique - 
Máscara para o Rosto

• Roll-On Collagène 
Regard - Gel para o 
Contorno dos Olhos

Rugas acentuadas >>
CuiDaDOs De 
hialuRÓNiCO

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super 
Lift - Loção para o 
Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Crème Hyaluronique - 
Creme de Rosto

• Concentre Collagene - 
Gel de Rosto

• Masque Hyaluronique - 
Máscara para o Rosto

• Traceur Hyaluronique - Gel 
para o Rosto

• Masque-Patch Hyaluronique 
Regard - Máscara para o 
Contorno dos Olhos

Rugas acentuadas e 
perda de firmeza

>>
CuiDaDOs De 

silíCiO

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super 
Lift - Loção para o 
Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Crème Silicium - Creme 
de Rosto

• Concentré Silicium - Gel 
para o Rosto

• Masque Hyaluronique - 
Máscara para o Rosto

• Extraits Silicium - Ovale & Cou - 
Gel Rosto e Pescoço

• Crème Silicium Regard - Creme 
para o Contorno dos Olhos 

Anti-envelhecimento 
global

>>
eXCePTiON

ulTime

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super 
Lift - Loção para o 
Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Creme Rosto Rico Anti 
Rugas - Creme Anti 
Rugas

• Soro Rosto Anti Rugas
• Creme para o Contorno 

dos Olhos e Lábios

Tez baça e manchas 
pigmentares

>>
CuiDaDOs aNTi-

maNChas

• Crème Onctueuse 
Démaquillante - Creme 
Desmaquilhante Rosto

• Lotion Tonique Super Lift 
- Loção para o Rosto

• Lotion Lumière Exfoliante 
- Esfoliante Rosto

• Crème Resurfaçante - 
Creme Esfoliante para 
o Rosto

• Bruma Vivificante - Loção Rosto

• Crème Lumière Lissante - Creme 
Clarificante Alisador Rosto

• Fluide Lumière Lissant- Emulsão 
Clarificante Alisadora Rosto

• Essence Lumière 
Régulatrice - Gel 
Clarificante Rosto

• Correcteur Anti-Taches Unizones® 
- Emulsão Clarificante Rosto

• Creme Écran Age Defense SPF50+ 
- Creme Proteção Solar IP50+
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