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Uma Cosmética Marinha  
de Exceção

E porque as peles mistas a oleosas também 
merecem irradiar beleza, sem qualquer sombra 
de brilho ou imperfeição, o Laboratório THALGO 
extraiu do coração dos oceanos duas algas 
milenares que encerram o segredo de uma 
maticidade perfeita. 

A Fucus spiralis e a Tetraselmis chui, com alta 
concentração de Zinco graças a um processo de 
bioacumulação específico, regulam a expressão 
da oleosidade, reduzindo assim os incómodos 
do seu "efeito espelhado" e o aparecimento de 
poros dilatados.

A este cocktail matificante e purificante vem juntar-
se a Sève Bleue dos Oceanos, 14 vezes mais rica 
em Silício do que a Água do Mar, 12 vezes mais 
concentrada em Manganésio e com um teor 8 
vezes superior de Zinco. Verdadeira água de beleza, 
aumenta significativamente a taxa de hidratação 
da pele, remineraliza e revitaliza a pele.

Os poros tornam-se 

menos visíveis. 

A pele é hidratada, purificada, 

matificada de imediato 

e por muito tempo.

Ritual Fundamental do Mar
Pureté Marine

Este ritual profissional por medida concentra a 
força vital e os benefícios dos Oceanos em prol da 
beleza de uma pele saudável.

1 hora de eficácia em estado puro

Após uma limpeza completa da pele é 
aplicado o Esfoliante Fundente com 
Cristais Marinhos. Verdadeira assinatura 
profissional, é enriquecido em Végépol que 
solubiliza a oleosidade para a eliminar 
melhor e desobstrui os poros de impurezas. 
A pele está completamente preparada para 
receber os cuidados de Pureté Marine.

Segue-se a Massagem Fundamental do 
Mar, de inspiração marinha, que recria os 
movimentos ritmados das ondas para um 
rosto relaxado que irradia beleza.
A máscara dupla aplicada de seguida permite 
"fazer a perfusão" dos ativos reguladores 
da oleosidade e purificantes da pele.

Uma pele saudável por muito tempo

Os poros são libertados de todo o excesso 
de oleosidade e de outras impurezas. A pele 
é totalmente remineralizada e reequilibrada.

A beleza
de uma pele sã

Anti brilho • Anti poros dilatados
Anti-imperfeições 

PURETÉ MARINE

Carimbo do seu Centro de Beleza



• Redução significativa dos brilhos(1)

30min.

-32%

4h

-33%

8h

-25%

(1) Teste clínico efetuado em 22 voluntárias. Responde melhor após 8 h: -54%. (2) Autoavaliação efetuada em 22 
voluntárias após 28 dias. (3) Autoavaliação efetuada em 21 voluntárias após 28 dias. (4) Teste clínico: Medição 
média da taxa de oleosidade: -10% - 20 mulheres. (5) Autoavaliação efetuada em 21 voluntárias após 7 dias.

PURETÉ MARINE
Peles mistas a oleosas UMA ROTINA SEM FALHAS 

• De manhã e à noite: limpeza da pele com Écume 
d’Eau Nettoyante - Espuma para a Limpeza do 
Rosto, seguida da aplicação do produto de dia 
hidratante e matificante mais adequado: o Soin 
Perfection Matité.

• 1 a 2 vezes por semana: aplicação de Fraîcheur 
de Gommage - Esfoliante Rosto e da Masque 
Clarté Absolue, insistindo nas zonas oleosas 
que se sujam mais rapidamente que as outras.

• Quando a oleosidade é exacerbada: aplicação 
em programa de 7 dias, de manhã e à noite, do 
Concentré Régulateur Intense antes do Soin 
Perfection Matité, para um melhor controlo.

UMA PELE A MANIPULAR 
O MENOS POSSÍVEL   

A aplicação dos produtos deve ser efetuada 
através de pequenos toques superficiais. 
 

UMA MAQUILHAGEM LEVE 

A utilização de maquilhagem quando temos a 
pele oleosa não é contraindicada, mas não se 
deve sobrecarregar uma pele oleosa. Deve dar-
se preferência a maquilhagens que absorvam o 
excesso de oleosidade através da sua textura em pó.

O SOL A DOSEAR

Mesmo que o sol confira uma melhoria do estado 
da pele, esse efeito é apenas provisório. É muitas 
vezes seguido de uma recrudescência na produção 
da oleosidade e das imperfeições. Para evitar este 
"efeito de repercussão", é preferível dosear as 
suas exposições, adotando um protetor solar 
adequado e de proteção elevada.

Soin Perfection Matité - Fluido 
Matificante para o Rosto
8h para uma maticidade perfeita

Este fluido proporciona uma correção anti-
brilhos dupla: o Acti’Sébum neutraliza o 
efeito espelhado da oleosidade, alterando a 
sua viscosidade, enquanto que a Fucus Spiralis 
e a Tetraselmis Chui regulam a sua produção 
excessiva. Para aperfeiçoar o grão da pele, 
os oligossacarídeos de lentilhas minimizam o 
aparecimento de poros dilatados. 

Fresca e mate, a pele fica impecável.

Correcteur Imperfections
Gel para Rosto
Uma pele mais saudável num tempo recorde

Verdadeiro "penso" drenante e impregnado 
de Ácido Hialurónico, este gel purifica a pele.

Favorece o desaparecimento das 
imperfeições.

96 %(3)

95 %(3)

86 %(3)

• Pele imediatamente purificada e 
brilhos visivelmente controlados

• Poros imediatamente contraídos

• Pele imediatamente mais mate e 
tez visivelmente mais clara

• Para mais de 8 pessoas em 10(3), é a solução ideal 
para cuidar eficazmente as imperfeições

• Acelera o desaparecimento das 
imperfeições 

• Pele visivelmente mais saudável e 
reparação pós-imperfeições favorecida

até 

-48 %(4)

86 %(5)

90 %(5)

• Taxa de oleosidade após 
apenas 7 dias de utilização

• Pele mais saudável 

• Brilhos menos percetíveis 

90 %(2)

91 %(2)

82 %(2)

• Pele imediatamente mais mate 

• Pele cuja maticidade se mantém 
durante o dia e tez mais homogénea 

• Aparecimento dos poros dilatados 
eficazmente minimizado

Concentré Régulateur Intense
Loção para o Rosto
7 dias para normalizar todas as peles mistas

Este Soro superpoderoso reduz a oleosidade 
da pele, restaura uma oleosidade de qualidade, 
afina a pele e desobstrui os poros. 

Em apenas 7 dias, a pele é purificada 
e adquire a oleosidade normal. 

Masque Clarté Absolue 
Máscara para o Rosto
10 minutos para uma pele purificada 
e clareada

Rica em Argila absorvente, fortalecida com 
Hamamélis adstringente, esta máscara facial   
elimina a oleosidade e as impurezas. 

A pele fica instantaneamente mais 
limpa e a tez visivelmente unificada.

95 %(3)

86 %(3)

"Os gestos imprescindíveis"


