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Antienvelhecimento
da Pele 

com a assinatura THALGO 
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Colagénio Nativo Marinho • ALISAR as primeiras rugas
Capaz de recriar na perfeição o Colagénio cutâneo, forma um "escudo 
de juventude" para proteger a pele e combater a formação das primeiras 
rugas.

Ácido Hialurónico Marinho • PREENCHER as rugas acentuadas
Este complexo altamente ativo foi criado para compensar a perda 
cutânea progressiva de Ácido Hialurónico: o exopolissacarídeo extraído 
das lagoas da Polinésia, estimula a sua síntese no coração das células 
de juventude (1). Sinergicamente, um aporte direto de Ácido Hialurónico 
preenche à superfície, reduzindo visivelmente as rugas instaladas.

Silício Marinho • TONIFICAR & REFIRMAR
Sinergia de duas fontes de Silício biodisponível - uma encapsulada nas 
microesponjas do mar, a outra implantada num Ácido Hialurónico com 
efeito de preenchimento - o Complexo de Silício Marinho é capaz de 
cuidar as rugas acentuadas, bem como a perda de firmeza emergente (1).

Exclusividade: Complexo Age Reverse
• ANTIENVELHECIMENTO da Pele GLOBAL

Nascido da associação de Hormonas Naturais de Algas ao Extrato 
de Figueira do Egito, restaura integralmente a força contrátil do 
fibroblasto (1) e das suas funções de juventude iniciais, para cuidar os 
sinais mais avançados de envelhecimento.

DESAFIE O TEMPO
com as 4 Tecnologias Marinhas 

ANTIENVELHECIMENTO da Pele THALGO

32

Há mais de 50 anos que THALGO explora os Oceanos 

para descobrir as moléculas da juventude cutânea 

e oferecer a cada mulher uma resposta antienvelhecimento 

da pele por medida:

(1) Testes in vitro nos ativos.
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Para prolongar diariamente a experiência 

de beleza do ritual, descubra:

Alisar as primeiras rugas e as rugas de expressão

COLLAGÈNE

RITUAL ALISADOR COM 
COLAGÉNIO • 60 min.
Para combater os primeiros sinais de envelhecimento 
cutâneo, este cuidado profissional único reveste a pele 
de Colagénio Nativo Marinho, com uma bioafinidade 
notável. As rugas e linhas são esbatidas. Intensamente 
hidratada, a pele fica ultralisa e a tez radiante.

(1) Autoavaliação da eficácia de um ritual por 9 voluntárias (25-54 anos); resultados validados por um júri de 
16 esteticistas. (2) Avaliação da eficácia hidratante por corneometria em 10 voluntárias. (3) Estudo clínico em 
21 voluntárias que utilizaram duas vezes ao dia o Creme e o Concentrado de Colagénio durante 28 dias – 
Autoavaliação. (4) Estudo clínico em 21 voluntárias que utilizaram duas vezes ao dia o Roll-On de Colagénio 
para Olhos durante 21 dias – Autoavaliação. (5) 3 estudos clínicos efetuados em 33, 47 e 106 voluntárias, 
com dupla ocultação versus placebo, à razão de 10 g de hidrolisado de Colagénio PeptanTM por dia.

UM CUIDADO
COM 100%

DE SATISFAÇÃO (1):

• Grão da pele
mais regular: 100% (1)

• Pele mais lisa: 89% (1)

• Pele mais luminosa: 89% (1)

CRÈME COLLAGÈNE - CREME DE COLAGÉNIO 

Segredo de juventude da THALGO há mais de 20 anos, este 
creme sedoso e ultra-hidratante (2) atua aquando do aparecimento 
das rugas, para alisá-las e prevenir o seu aparecimento (3).

• Aplicar de manhã e à noite, no rosto e pescoço.

CONCENTRÉ COLLAGÈNE - GEL DE ROSTO

Utilizado num programa de cuidados, este soro repleto de 
Colagénio Nativo Marinho prolonga e preserva a juventude da pele, 
conferindo-lhe um acabamento mate e aveludado inigualável (3).

• Aplicar de manhã e à noite. De seguida aplicar o Creme de 
Colagénio.

ROLL-ON COLLAGÈNE REGARD - GEL PARA O 
CONTORNO DOS OLHOS

O efeito "cubo de gelo" e massajador das esferas de metal 
associa-se a um concentrado rico em ativos para alisar as linhas, 
esbater os papos e as olheiras (4).

• Aplicar de manhã e/ou à noite, a partir do canto do olho para 
o exterior e, em seguida, fazer penetrar o excedente através 
de ligeiros toques.

COLAGÉNIO 5000 - Suplemento Alimentar 

Esta solução corretora antirrugas global oferece uma fórmula 
exclusiva que concentra 5000 mg de hidrolisado de Colagénio 
Marinho, altamente assimilável, cuja eficácia na redução das rugas 
foi clinicamente comprovada (5). O complexo 
AGE’ ProtEct, que associa a 
Vitamina C ao Selénio, que 
contribuem para a proteção 
das células contra as 
oxidações indesejáveis.

• 1 monodose por dia, a 
tomar de manhã com 
o pequeno-almoço. A 
consumir puro ou diluído 
num copo.
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HYALURONIQUE
Para prolongar diariamente a experiência 

de beleza do ritual, descubra:

Antes Após 1 ritual

Preencher as rugas acentuadas

(1) Autoavaliação da eficácia de um ritual por 6 voluntárias (35-45 anos); resultados validados 
por um júri de 16 esteticistas. Fotos normalizadas recorrendo a Visia CR®. (2) Estudo clínico em 
24 voluntárias (36-45 anos) que utilizaram duas vezes ao dia o Creme e o Marcador Hialurónico 
durante 28 dias – Autoavaliação. (3) Estudo clínico em 22 voluntárias (20-47 anos) que utilizaram 
duas vezes por semana a Máscara-Patch Hialurónica para Olhos durante 21 dias – Autoavaliação.

UM CUIDADO
COM 100%

DE SATISFAÇÃO (1):

• Rugas de expressão 
menos acentuadas: 100% (1)

• Pele mais jovem: 100% (1)

• Pele redensificada: 83% (1)

RITUAL DE PREENCHIMENTO 
HIALURÓNICO • 60 mn
Solução antirrugas repleta de Ácido Hialurónico, 
este cuidado preenche e corrige as rugas instaladas, 
graças à sua modelação exclusiva e à sua máscara 
profissional dupla. Desde a primeira sessão, a pele 
parece mais jovem e lisa. A tez irradia juventude.

CRÈME HYALURONIQUE - CREME ROSTO 
ANTIRRUGAS 

Verdadeiro elixir de juventude, este creme repleto de 
Ácido Hialurónico Marinho prolonga a juventude da pele, 
"reduzindo" as rugas acentuadas a partir do interior (2).

• Aplicar de manhã e à noite, no rosto e pescoço.

TRACEUR HYALURONIQUE - GEL PARA O ROSTO

Este soro de alta precisão aplica-se no coração das rugas, 
para as preencher com Ácido Hialurónico, proporcionando 
um alisamento instantâneo surpreendente (2).

• Aplicar de manhã e à noite em cada ruga.

MASQUE-PATCH HYALURONIQUE REGARD - 
MÁSCARA PARA O CONTORNO 
DOS OLHOS

Estes patches preenchedores suavizam 
de imediato o olhar: bastam 10 
minutos para o tornar visivelmente 
mais jovem (3).

• Utilizar conforme necessário.

MASQUE HYALURONIQUE - 
MÁSCARA DE ROSTO

Esta máscara-gel fresca reforçada 
com Ácido Hialurónico confere um 
efeito alisador e de preenchimento 
imediato.

• Aplicar no rosto e pescoço, deixar 
atuar durante 20 minutos e de 
seguida enxaguar. 
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Para prolongar diariamente a experiência 

de beleza do ritual, descubra:

CRÈME JOUR CORRECTION LIFT - CREME DE DIA 
PARA O ROSTO - TENSOR • Peles normais a mistas 

Este creme-gel de uma sensorialidade extraordinária repõe 
a firmeza, elasticidade (melhoria significativa de 32%(2)) e 
tonicidade naturais da pele, alisando visivelmente a aparência 
das rugas. 

•  Aplicar de manhã, no rosto e pescoço.

CRÈME SILICIUM - CREME DE ROSTO 
ANTIRRUGAS TENSOR • Peles secas a muito secas

Combatendo as rugas visíveis e a flacidez da pele, este creme 
fundente alisa a pele e redesenha o ovalado do rosto.

• Aplicar de manhã, no rosto e pescoço.

CRÈME NUIT CORRECTION LIFT - CREME DE 
NOITE PARA O ROSTO - TENSOR 
Este creme sedoso otimiza o poder natural de revitalização noturna 
da pele para atuar sobre os sinais visíveis de envelhecimento e 
as marcas de fadiga instaladas, tornando a pele mais tonificada e 
elástica (melhoria significativa de 32%(2)). 

• Aplicar à noite no rosto e pescoço.

SÉRUM LIFTANT RIDES - SORO ANTI 
RUGAS - ROSTO
Este soro de efeito tensor, com ação comprovada em 100% 
de mulheres (3), apresenta uma eficácia sobre as linhas 
e rugas acentuadas, iluminando de imediato o rosto. 

• Aplicar de manhã e/ou à noite, no rosto e pescoço. 
De seguida aplicar o creme adequado.

CRÈME CORRECTION LIFT REGARD - 
CREME PARA O CONTORNO DOS 
OLHOS - TENSOR
Este creme de precisão, apresenta uma eficácia 
tripla no antienvelhecimento da pele, no 
alisamento das rugas acentuadas, bem como 
na redução da aparência de papos e olheiras (4). 

• Aplicar de manhã e/ou à noite, com toques 
suaves, a partir do canto do olho para o exterior.

Antes Após 1 ritual

(1) Autoavaliação da eficácia de um ritual por 5 voluntárias (45-65 anos); resultados validados por um júri de 
14 esteticistas – Fotografias normalizadas recorrendo a Visia CR®. (2) Resultado médio obtido por cutometria 
para a elasticidade cutânea, em 19 voluntárias, após 42 dias de utilização diária em sinergia com o Creme para 
Rosto - Tensor adequado. (3) Percentagem de voluntárias que apresentaram melhoria da tensão cutânea avaliada 
por cutometria, após 42 dias de utilização bidiária, por 20 voluntárias. (4) Avaliação por resultados clínicos em 
22 voluntárias (40-51 anos), após 28 dias de utilização bidiária do Creme para o Contorno dos Olhos - Tensor.

UM CUIDADO
COM 100%

DE SATISFAÇÃO (1):

• Rosto visivelmente 
rejuvenescido: 100% (1)

• Pele como
que "liftada": 100% (1)

• Rugas preenchidas: 83% (1)

RITUAL REFIRMANTE DE SILÍCIO
• 75 min.
Este cuidado célebre da THALGO distingue-se na 
correção da perda de firmeza e no alisamento das 
rugas acentuadas. Na base do seu protocolo, uma 
modelação antirrugas com uma eficácia poderosa 
e uma máscara profissional refirmante dupla que 
esfoliam as rugas, devolvendo a luminosidade à tez.

Tonificar e refirmar

SILICIUM MARIN

FOND DE TEINT 
ANTI-ÂGE - BASE DE 
MAQUILHAGEM - ROSTO
Opala - Natural - Âmbar 

Do cruzamento entre a cor e 
a competência da THALGO no 
domínio antienvelhecimento da 
pele, nasceu esta base de textura 
ultrassensorial que realça a pele, 
para um resultado natural sob 
todos os tipos de luz. 

• Aplicar do interior para o 
exterior do rosto e esbater de 
ambos os lados. 
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Para prolongar diariamente a experiência 

de beleza do ritual, descubra:

CRÈME D’EXCELLENCE ANTI-ÂGE - CREME 
ROSTO ANTIRRUGAS 

Este creme sedoso proporciona uma ação 
antienvelhecimento da pele, redesenhando o ovalado 
do rosto, restaurando a firmeza e elasticidade da pele e 
reduzindo visivelmente as rugas (4). 
Existe em versão nutritiva (creme rico) para as peles secas 
a muito secas.

• Aplicar de manhã e à noite no rosto e pescoço.

SÉRUM D’EXCELLENCE ANTI-ÂGE - SORO 
ROSTO ANTIRRUGAS

Este soro evanescente infunde a pele com ativos altamente 
concentrados para a preencher de imediato e, dia após 
dia, alisá-la e torná-la mais firme, mais densa, como que 
"liftada" (4).

• Aplicar de manhã e à noite, no rosto e pescoço. De 
seguida aplicar o creme adequado.

SOIN D’EXCELLENCE REGARD ET LÈVRES - 
CREME PARA O CONTORNO DOS OLHOS E 
LÁBIOS

Rico e sedoso, este creme associa a tecnologia Age 
Reverse a um complexo de ativos com tripla eficácia: 
efeito "lifting" - antipapos - antiolheiras, 
para um olhar visivelmente mais 
aberto (4).

• Aplicar de manhã e/ou à 
noite, com toques suaves, 
a partir do canto do olho 
para o exterior.

RESULTADOS 
COMPROVADOS:

• Rosto e mãos mais lisos: 100% (1)

• Volumes reposicionados: 95% (1)

• Decote suavizado: 95% (1)

• Pele mais firme: 95% (1)

• Pálpebras redefinidas: 85% (1)

RESULTADOS 
AVALIADOS:

Desde o 1.o ritual (2)

• Profundidade das rugas: -31%

Desde o 2.º ritual (3)

• Efeito "lifting": +30%

• Volumes reposicionados: +26%

Antes Após 1 ritual

(1) Autoavaliação efetuada por 20 mulheres (49-69 anos) – 
Fotografias normalizadas sob luz polarizada, recorrendo 
a Visia CR®. (2) Resultados clínicos em 20 voluntárias. 
(3) Resultados clínicos em 5 voluntárias. (4) Estudo clínico em 
19 voluntárias (idade média de 57 anos), tendo utilizado em 
sinergia o Creme Rosto Antirrugas, o Soro Rosto Antirrugas e 
o Creme para o Contorno dos Olhos e Lábios durante 3 meses 
– Avaliação da eficácia por resultados clínicos e autoavaliação.

RITUAL ROSTO ANTIRRUGAS 
• 90 min.
Nascido da alquimia de ativos preciosos marinhos e 
de técnicas manuais excecionais, o Ritual Excellence 
Antirrugas proporciona uma eficácia antirrugas 
extrema e uma sensorialidade infinita. As suas 2 
exclusividades THALGO, a modelação Energilift, 
verdadeiro "lifting manual" e a Máscara Excellence 
Antirrugas – biocelulose impregnada de ativos 
revitalizantes – remodelam o ovalado do rosto, 
esculpem os traços e corrigem as rugas.

Combater a perda de densidade e as rugas acentuadas, 

sublimar a clareza da tez

EXCEPTION ULTIME


