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Ofereça a Beleza BIO à sua pele
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C a d e I m m o r t e l l e L a va n d e

Apoiada na Investigação e no saber-fazer com mais de 40 anos, 
Thalgo, marca especializada em cosmetologia marinha natural, criou 
Terre & Mer… para uma beleza durável.

Com odor Mediterrânico,

Esta primeira gama de tratamentos certificados BIO

representa a alquimia do mar e do vegetal mediterrânico:

Óleos essenciais e Algas puras

associam-se para o retorno às necessidades

essenciais da sua pele.

Desta forma, Thalgo convida à BIO em todos os seus 
gestos de beleza oferecendo o prazer da natureza a 
todos os que desejam cuidar da sua pele.

Um complexo de gama elevada para uma aliança perfeita
entre mar e vegetal:

O Codium fragile
• Extracto de alga com
propriedades:

      • Reequilibrantes
      • Dinamizantes
      • Remineralizantes

A Oliveira
• A folha ou o óleo de oliveira 
oferecem as virtudes:

     • Hidratantes
     • Suavizantes
     • Nutritivos

Os nossos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento
Thalgo seleccionaram os activos da gama Terra & Mar 
criando um elaborado programa de cuidados da pele.

Segurança
Pureza
Eficácia
Neutralidade

• validação das fórmulas pelo referencial Ecocert
• formulação de acordo com o protocolo Cosmebio
• activos com resultados precisos
• sem corantes nem perfumes sintéticos

Composições de óleos essenciais mediterrânicos especi-
ficamente concebidos para dar uma resposta precisa aos 
diferentes tipos de pele:

Zimbro, Ciste, Pinho de Alep
• Promessa Beleza: Suavizante

Perpétua, Camomila Romana, Rosa
• Promessa Beleza: Anti-Rugas

Lavanda, Manjerona
• Promessa Beleza: Relaxante



As ChAves dA BelezA:

Activos

O Trio Desmaquilhante para limpar
a pele com toda a segurança

• Desmaquilhante Marinho com Flor de Laranjeira BIO
>	Limpar	com	suavidade	para	manter	a	pele	saudável .

Textura fluida e ligeira para desmaquilhar a sua pele num só 
gesto.

Extracto de Folhas de Oliveira BIO, o Codium	 fragile e água      
floral de Flor de Laranjeira Bio, atenuante do desconforto da pele.

• Tónico Marinho com Flor de Laranjeira BIO
>	Remineralizar	para	uma	pele	reequil ibrada.

Para completar a desmaquilhagem, esta loção tonificante dá 
suavidade à sua pele.

O Sal de Camargue rico em oligoelementos, o Codium	fragile	
e a água floral da Flor de Laranjeira BIO.

• Esfoliante Marinho com Cascas de Amêndoas BIO
>	Esfoliar	para	uma	pele	limpa	e	luminosa.

Esta textura cremosa esfolia eficazmente a pele e neutraliza 
células mortas e impurezas.

As partículas de Lithothamne, ricas em minerais e oligoelemen- 
tos marinhos e cascas esfoliantes de Amêndoas BIO.

Activos

Activos

As Fontes de vitAlidAde:

Três texturas diferentes para responder às
necessidades essenciais de todos os tipos de pele

• Emulsão Vital com Flor de Laranjeira BIO
>	Hidratar	cada	dia

Este fluido com textura não oleosa, é o gesto de beleza do 
quotidiano das peles normais às mistas. O Codium	fragile, fonte 
da juventude e o extrato de Folhas de Oliveira BIO reforçam a 
hidratação da epiderme. A sua pele fica suave e sem brilho.

• Creme Vital com Flor de Laranjeira BIO
>	Reconfortar	no	quotidiano.

Este creme rico hidrata e nutre intensamente a pele: 
O Codium	fragile, fonte de juventude, e o extrato de Folha de 
Oliveira Bio aliam-se ao poder hidra-nutritivo do Óleo de Amêndoa 
Doce e ao extracto de Lúpulo Branco BIO.
A sua pele fica reconfortada ganhando em suavidade e doçura.

• Bálsamo Vital com Óleo de Oliveira BIO
>	Relipidar	intensamente

100% de origem natural, este bálsamo untuoso é um concentrado de 
nutrição: os óleos vegetais de Oliveira BIO e Amêndoas Doces BIO 
com virtudes nutritivas e suavizantes reforçam a acção hidratante* 
do Óleo de Camomila BIO e da Manteiga de Karité BIO. A sua pele é 
perfeitamente nutrida e reencontra o seu conforto.

*Hidratação das camadas superiores da epiderme

• Máscara Vital com Folha de Oliveira BIO NOVO!
>	Hidratar	e	Nutrir	intensamente

Máscara creme para todo o tipo de pele. Ao extrato de folha de 
Oliveira BIO, associa-se o óleo de Amêndoa doce BIO e o poder hidra-
nutritivo com virtudes hidratantes do extrato de Lupinus branco 
BIO. A pele fica suave e profundamente saciada.

os ConCentrAdos de vitAlidAde:

Duas promessas de beleza suplementares, a adicionar 
às Fontes de Vitalidade para uma eficácia reforçada.

• Óleo Suavizante com Zimbro BIO
>	Reforçar	as	peles	sensíveis

100% de origem natural, este concentrado oleoso suaviza as peles 
frágeis e intolerantes. Os óleos vegetais nutritivos de Oliveira BIO
e Amêndoas Doces BIO enriquecidos com óleos essenciais de 
Zimbro Bio, de Pinho de Alep e Ciste.

• Óleo Anti-Rugas com Perpétua BIO
>	Prevenir	os	sinais	da	idade

Este néctar  de óleos vegetais e essenciais, 100% de origem natural, 
oferece à pele uma resposta anti-tempo eficaz. Os óleos vegetais 
nutritivos de Oliveira BIO, Girassol BIO e Amêndoa Doce BIO agem 
em sinergia com os óleos essenciais de perpétua BIO, Camomila 
Romana BIO e de Rosa reconhecidas pelas suas virtudes anti-rugas.

ESPECÍFICO CONTORNO DOS OLHOS
• Creme Contorno dos Olhos com Folha de Oliveira BIO NOVO!

>	Reequil ibrar	e	atenuar	os	traços	de	cansaço
Fórmula hipoalergénica para peles sensíveis e reativas. O Codium 
fragile, reequilibrante e o extrato de folha de Oliveira BIO hidratante 
e nutritivo, associam-se aos extratos BIO de Aciano, Malva, Hera e 
Videira vermelha, oferecendo efeito descongestionante e drenante. 
Os traços de cansaço atenuam-se, papos e olheiras esbatidos e o 
olhar rejuvenescido.

*No caso de programas intensivos Relax ou Anti-idade, os Concentrados (Óleos) 
podem ser aplicados diretamente sobre o rosto e o pescoço.

esColhA A BelezA Bio no seu instituto

Suavidade, hidratação e conforto serão as palavras 
mestras deste programa de cuidados para colocar 
completamente em repouso a sua pele:

O programa começa por um acolhimento de relaxamento e 
sentirá em plenitude um bem-estar natural.

Bemvindo à Era da Beleza duradoira.

De acordo com o tipo de pele. a sua esteticista selecciona o 
concentrado de óleos essenciais adaptado e aplica-o genero-
samente no rosto e no pescoço. De seguida, a tamponagem 
morna e suavizante com o Pochon do Mediterrâneo e a massa-
gem hidratante e relaxante.

Por fim, a dupla máscara oferece à sua pele uma sensação de 
conforto inédito: calor agradável para uma infusão de activos 
ultra-hidratantes*.

O resultado beleza é imediato! Perfeitamente nutrida e hidra-
tada, a pele fica incrivelmente suave e de aspeto repousado. 
A pele adquire luminosidade.

Para	o	corpo,	peça	à	sua	esteticista	a	Massagem	de	Descon-
tração	com	Óleo	de	Oliva	e	essência	de	Lavanda	BIO.

*Hidratação das camadas superiores da epiderme


