LES RITUELS SPA
Plenitude máxima
no coração dos Oceanos

A EXPERIÊNCIA DO SPA THALGO

Plenitude máxima
no coração dos Oceanos

Pioneira na investigação científica marinha,
THALGO convida-a a viver uma experiência
sensorial inédita no coração dos oceanos.
Enriquecidos por uma experiência de mais
de quarenta anos nos cuidados da pele,
os rituais SPA THALGO aliam o talento
à beleza e ao relaxamento profundo.
Entregue-se ao prazer das nossas massagens
exclusivas que associam técnicas ancestrais
requintadas com o conhecimento actual.
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Uma viagem para lá do tempo, um
momento de plenitude pura e serenidade
absoluta para o corpo e a alma…

POLYNÉSIA, travessia sobre as águas do Pacífico
INDOCÉANE, sonho de serenidade na rota do Oriente
ESCALE EN PROVENCE, escapadinha autêntica no Mediterrâneo
MER & SENS, ritual com pedras quentes

Sublime a sua beleza
ao ritmo de práticas ancestrais reinventadas…

Cada escala
convida-a à descoberta dos segredos de beleza da Polinésia. Um
percurso iniciático que a leva de atol em atol, rumo a uma sensação
maravilhosa de bem-estar.

No coração das fórmulas encontra-se o Algomonoï:
uma alquimia mágica entre o Monoï do Tahiti, protector e hidratante,
e a riqueza em oligoelementos das Micro-algas do Pacífico.
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Travessia sobre as águas do Pacífico … Quatro escalas sensoriais
nos atóis da Polinésia, de onde o seu corpo regressa purificado.

Escala em Tanas, a Ilha Baunilha:
Esfoliante para o Corpo
As cascas de Coco, a Areia Branca de Bora Bora, o Sal Marinho
e a Baunilha do Tahiti misturam-se para suavizar e aveludar a
sua pele.

Escala em Manihi, a Ilha do Lago:
Pastilhas Efervescentes para o Banho
Relaxar ao ritmo dos fluxos aquáticos, num banho «Eau des
Lagons», com os benefícios dos Óleos Essenciais.

Escala em Bora Bora, a ilha da Areia Branca:
Óleo de Massagem Mahana
Abandonar-se a uma modelação requintada, lenta e poderosa,
acompanhada por Saquinhos de Areia quente e aromas de
Tiaré, para uma entrega máxima.

Escala em Raïatea, a ilha Sagrada:
Óleo Corporal
Usufruir desta última e maravilhosa escala para adornar a sua
pele com belos nácares «luminosos».

Para prolongar a viagem em sua casa:
Esfoliante para
o
Corpo
Pastilhas
Efervescentes para o Banho - Óleo Corporal
e Vela Ambiente com acordes de Baunilha
requintada…

Fechar os olhos
e deixar-se levar num sonho de serenidade na rota do Oriente.

De escala em escala,
perfumes e cores divinas misturam-se com as riquezas marinhas.

O Lótus Sagrado e o Qi-marine,
associam-se
serenidade.
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Um sonho de serenidade na rota do Oriente, em quatro escalas

Escala no Mediterrâneo, uma introdução aos
sabores dos Citrinos:
Esfoliação Doce e Salgada
Mergulhar num jardim de aromas deliciosos para revelar
a suavidade e a beleza originais. O Sal Marinho, o Açúcar
Mascavado e os Óleos Essenciais mediterrâneos percorrem o
seu corpo para lhe renovar a pele.

Escala Egípcia, languidez no Nilo:
Banho de Leite
Unir-se ao ritmo lento do rio, mergulhar num banho de leite
com aromas empoados. Uma escala para relaxar, reclinar-se e
repousar intensamente.

Escala Indiana, tranquilidade
Sagrado:
Modelação Sagrada

no

Ganges

Esquecer as tensões, deixar-se transportar por uma massagem
suprema, onde se encadeiam as percussões, fricções e
alisamentos profundos.
Uma escala suprema, a grandeza de um relaxamento profundo
e vital.

Escala Chinesa, templo da Beleza:
Envolvimento Fundente
Resplandecer com uma luminosidade perfeita, irradiar uma
beleza sublime… Envolver-se numa textura sedosa e fundente
para enaltecer a pele com uma suavidade e aveludado infinitos.
Para prolongar a viagem em sua casa:
Esfoliação Doce e Salgada. Banho de Leite
Açúcares Efervescentes - Creme fundente
Indocéane - Vela Indocéane

Uma escapadinha autêntica no Mediterrâneo,
uma viagem sensorial entre a terra e o mar… A experiência do SPA
BIO THALGO.

Recline-se e relaxe no coração de Provença,
deixe-se envolver pelas texturas frescas, fundentes, pelos ingredientes
naturais e autênticos e pelos aromas requintados do Mediterrâneo.

Um coração de activo nascido da alquimia
do mar e do vegetal que preenche a sua pele com os nutrientes
essenciais.
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Escapadinha autêntica no Mediterrâneo
para rosto e corpo.

Introdução aos sabores de
Provença
O requinte dos Óleos Essenciais para
mimar o seu rosto: a Madeira de Zimbro, o Pinho de Alep e o
Cisto apaziguam as peles sensíveis, enquanto que a Perpétua,
a Camomila e a Rosa oferecem um dos mais preciosos néctares
anti-envelhecimento da pele.

Modelação suave e aromática para rosto
com Saquinhos do Mediterrâneo
Deixar-se embriagar pelos aromas mediterrânicos da Lavanda
e Laranjeira Azeda, repletos de sol e relaxar sob as suaves
pressões dos Saquinhos de massagem.

Ritual de beleza ensolarado e massagem de
corpo inteiro
Uma máscara dupla para uma deliciosa sucessão de sensações: a
suavidade vegetal reconfortante e a leveza marinha que destilam
na pele benéficos minerais e oligoelementos.
Durante este tempo, o seu corpo deleita-se com uma deliciosa
massagem com um óleo com Lavanda Biológica.

Descobrir todos os benefícios de Provença
numa gama de produtos, com a certificação
biológica Ecocert.

COSMÉTICA ECOLÓGICA E BIOLÓGICA
Certificado por ECOCERT Greenlife
segundo o referencial ECOCERT disponível em:
http://cosmetiques.ecocert.com

Ritual profundo com pedras quentes e frias
uma viagem sensorial inédita, nascida do encontro do mineral com
o universo marinho.

Sinta o calor das pedras vulcânicas
e o arrepio estimulante das pedras marinhas que se sucedem para
um momento de plenitude pura.

Uma imersão total
para um estado de relaxamento absoluto, uma sensação flutuante
de bem-estar…
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Uma introdução aquática e
aromática às pedras quentes e frias, para renovar
a pele… seguida de uma massagem com técnicas
langorosas, redondas e ondulatórias que o remete a
um estado de relaxamento. As pedras, com essências
de Óleos Essenciais, percorrem o seu corpo.
Sendo um verdadeiro convite ao sono, irá sentir
uma verdadeira sensação de tranquilidade.

MARLICEL COSMÉTICA E PERFUMISTICA LDA
Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos - 1B - 6ºA/B
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Av. da Boavista 117 - 3º nº 11 - 4050 - 115 Porto
Telefone: + 351 22 6098358
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