OPTE PELA EFICÁCIA DO
ADELGACAMENTO À
MEDIDA

CELULITE
FIRMEZA
PERDA DE PESO

Fotografia retocada

Especialista em cuidados profissionais para o corpo, reconhecida pelo seu
know-how na correção de problemáticas de Silhueta de todas as mulheres,
THALGO revoluciona o mundo do Adelgaçamento:

BODY SCULPT
1º cuidado de Adelgaçamento num Instituto de Beleza
oferece uma eficácia sentida & visível a olho nu
e resultados clinicamente avaliados a partir de 3 sessões(1)
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UMA PERFORMANCE RÁPIDA E INÉDITA, POSSÍVEL
ATRAVÉS DE:
. um ritual profissional único,
com a inovação patenteada Body Palp
. fórmulas cosméticas
com ativos potentes, para corrigir igualmente em casa
. nutricosméticos notavelmente eficazes,
que maximizam os resultados do adelgaçamento

Para uma ação global
e à medida
NÓDULOS DE CELULITE – FLACIDEZ

Avaliação por um laboratório independente e sob controlo dermatológico, da eficácia em termos de emagrecimento e firmeza de um programa
de 6 rituais Body Sculpt (com uma frequência de 2 cuidados por semana) em 15 mulheres. Eficácia Adelgaçamento-Celulite avaliada por estudo
clínico e medições centimétricas, e eficácia refirmante avaliada por autoavaliação pelas voluntárias, após 3 e 6 cuidados.

(1)

Fotografia retocada
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DESCUBRA O CUIDADO REVOLUCIONÁRIO

BODY SCULPT
Até

Até

-3 cm

-1/3

ANCAS

NÓDULOS DE
CELULITE

Perímetro(1)

Profundidade(2)

87%

100%

PUSH-UP

FIRMEZA

Nádegas
remodeladas(3)

Pele mais
firme(3)

No centro do cuidado:

1 EXFOLIANTE ESTIMULADOR DE EFICÁCIA
2 ENVOLVIMENTOS MARINHOS
• Fórmula quente, especialista da celulite
• Fórmula com efeito ‘crio’, especialista da firmeza

1 “PALPER-ROULER” INSTRUMENTALIZADO: BODY PALP

EFICÁCIA OBSERVADA, MEDIDA, APROVADA
APÓS 3 SESSÕES!

Pela 1ª vez, uma tecnologia patenteada é capaz de associar a eficácia do
“palper-rouler” elétrico à precisão do “palper-rouler”
manual para um resultado inédito.
São nada menos do que 5 ações exclusivas seguidas para :
desestruturar os nódulos de celulite incrustados, tonificar a pele,
reposicionar os volumes e remodelar visivelmente.
O Cuidado Body Sculpt existe igualmente em versão manual.

Nódulos de celulite
Pele mais lisa: 93%(1)

Flacidez
Pele mais firme: 100%(1)
Push-up: nádegas mais remodeladas:

87%(1)

Nódulos de celulite menos visíveis:

87%(1)

Gordura
Até -3 cm nas ancas(2)
Até -2 cm nas coxas(2)
(1)
Medições centimétricas realizadas nas ancas e numa coxa, em 15 mulheres (21-53 anos) com gordura visível nas ancas e coxas, que realizaram
um programa de 6 rituais Body Sculpt, com uma frequência de 2 rituais por semana. Resultado médio obtido após 6 rituais: -1 cm no perímetro
das ancas e -0,47 cm no perímetro da coxa. (2) Avaliação clínica da profundidade dos nódulos de celulite nas coxas, em 15 mulheres (21-53 anos)
com nódulos celulíticos visíveis associados a uma celulite de grau incipiente a severo, que realizaram um programa de 6 rituais Body Sculpt,
com uma frequência de 2 cuidados por semana. Resultados médios obtidos após 3 e 6 rituais: -0,5 graus (-21%). Avaliação clínica estabelecida
segundo uma escala visual estruturada com 4 graus. (3) Autoavaliação por 15 mulheres (21-53 anos) com celulite a nível das coxas, gordura
e perda de firmeza a nível das coxas, da barriga, da cintura e das ancas, que realizaram um programa de 6 cuidados Body Sculpt. Resultados
após 6 rituais.

4

Autoavaliação por 15 mulheres (21-53 anos) com celulite a nível das coxas, gordura e perda de firmeza a nível das coxas, barriga, cintura e
ancas, que realizaram um programa de 6 rituais Body Sculpt. Resultados após 6 rituais. (2) Medições centimétricas realizadas nas ancas e uma
coxa, em 15 mulheres (21-53 anos) com gordura visível nas ancas e coxas, que realizaram um programa de 6 rituais Body Sculpt, com uma
frequência de 2 rituais por semana. Resultado médio obtido após 6 rituais: -1 cm no perímetro das ancas e -0,47 cm no perímetro da coxa.
(1)

Fotografia retocada
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DÉFI CELLULITE
CORRECTEUR
GLOBAL CELLULITE

SOIN EXPERT
ZONES REBELLES

CUIDADO GLOBAL ANTI CELULITE CREME CORPO
4 semanas para alisar a pele casca de
laranja e eliminar o excesso de líquidos

CUIDADO EXPERT
ZONAS REBELDES – GEL CORPO
Reduzir os depósitos de gordura mais
resistentes em somente 14 dias

UUMA CORREÇÃO
CLINICAMENTE PROVADA

UMA EFICÁCIA ANTICELULITE
REBELDE AVALIADA

• Até

-2 graus de nódulos de celulite em 28 dias(1)
• Pele mais lisa: 91%(2)
• Silhueta melhor modelada: 78%(2)

• Após14 dias, nódulos de cellulite

menos visíveis(1)
Até

Aplicar de manhã e/ou à noite,
nas zonas a cuidar.

Intensifique os resultados com
COACH ANTI-CAPITONS

• Após 29 dias,
de cellulite

-4 grades

Antes do ritual
Até

-2,6 cm

Após 29 dias
na "culotte de cheval"(3)

Dica Adelgaçamento: pode ser aplicado antes do
Correcteur Global Cellulite - Cuidado Global AnticeluliteCreme de Corpo para uma ação mais intensa.

Nutricosmética direcionada
que ajuda a reduzir a celulite visível

Aplicar de manhã e/ou à noite,
nas zonas com nódulos de celulite rebeldes.

EFICÁCIA CLINICAMENTE
DEMONSTRADA DO CONCENTRADO
DE MELÃO PATENTEADO
• Até -9,5% de celulite visível após 28 dias(3)
1 monodose por dia.

(1)
Avaliação clínica da severidade aparente dos nódulos de celulite a nível das coxas, em 22 mulheres (20-53 anos)com nódulos celulíticos
visíveis associados a uma celulite de grau médio, após 28 dias de utilização 2 vezes por dia do Cuidado Global Anticelulite-Creme Corpo.
Resultado médio obtido: -0.6 graus. Melhoria observada em 59% das mulheres. Avaliação clínica estabelecida segundo uma escala visual
estruturada com 10 graus. (2) Autoavaliação por 22 voluntárias (20-53 anos) com uma celulite leve a moderada, após 28 dias de utilização duas
vezes por dia do Cuidado Global Anticelulite - Ceme Corpo. (3) Estudo clínico aleatório, com dupla ocultação versus placebo, realizado em 41
mulheres, com uma dose de 40 mg de concentrado de melão por dia durante 28 dias
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Avaliação clínica da aparência e da severidade dos nódulos de celulite a nível das coxas, realizada em 20 mulheres, de 22 a 44 anos, com
nódulos de celulite muito visíveis associados a uma celulite de grau médio a severo. (1) Após 14 dias de utilização duas vezes por dia (2) Após
29 dias de utilização duas vezes por dia, Resultado médio obtido: -1.7 graus. Melhoria observada em 90% das mulheres. Avaliação clínica
estabelecida segundo uma escala visual estruturada com 10 graus. (3) Avaliação centimétrica do perímetro da "culotte de cheval", após 29 dias
de utilização duas vezes por dia, realizada em 20 mulheres, de 22 a 44 anos. Resultado médio obtido: -0,6 cm. Melhoria observada em 80%
das mulheres.
(1-2)
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DÉFI FERMETÉ & silhouette
CRÈME PERFORMANCE
FERMETÉ

SCULPTEUR
VENTRE ET TAILLE

BUSTE ET
DÉCOLLETÉ

CRÈME
SOIN VERGETURES

CREME DE CORPO
REFIRMANTE

EMULSÃO - CORPO

GEL BUSTO E DECOTE

CREME PARA
CUIDADO DAS ESTRIAS

O cuidado especializado da
flacidez para uma ação global
na silhueta

Reduzir a circunferência
da zona abdominal
em 4 semanas

A resposta completa
antiflacidez
& beleza do busto

Reduzir eficazmente
e prevenir o aparacimento
das estrias

UMA EFICÁCIA VERIFICADA
PELAS MULHERES(1)

UMA REDUÇÃO
CENTIMÉTRICA VISÍVEL
• Até -4 cm de barriga(2)
• Pele mais lisa e mais firme: 90%(3)

UMA AÇÃO INSTANTÂNEA E
DURADOIRA
• Decote liso: 86%(1)

UMA RESPOSTA DUPLA
PREVENÇÃO / CORREÇÃO
EFICAZ
• Pele mais elástica: 100%(2)

• Nádegas parecem mais firmes
para 86% das mulheres
• Pele mais tónica:

90%

Aplicar de manhã e/ou à noite,
no corpo.

Aplicar de manhã e/ou à noite,
na zona abnominal.

Aplicar de manhã e à noite nos
seios e no decote, com movimentos
ascendentes.

• Aparência corrigida das
estrias recentes: 100%(3)
Aplicar de manhã e/ou à noite,
com massagem circular.

Reforçar os resultados com
COACH VENTRE & TAILLE
Suplemento Alimentar

Emagreça mais
rapidamente com
MÉNOSVELT

Nutricosmética direcionada
que ajuda a afinar significativamente
a cintura

Nutricosmética especialmente dedicada
às mulheres de mais de 45 anos

UMA EFICÁCIA CLINICAMENTE
PROVADA DO EXTRATO
DE LARANJA SANGUÍNEA
• 1 tamanho de calças a menos(4)

• Extrato de alga Undaria pinnatifida: ajuda a
perder barriga e afinar as ancas

2 cápsulas por dia

(1)
Autoavaliação em 21 mulheres de 23 a 62 anos (média 45 anos) após 28 dias de aplicação duas vezes por dia de Crème Performance Fermeté. Percentagem de voluntárias que concordam com a alegação. (2) Teste clínico: medição média da circunferência da barriga: -0,6 cm em 21
mulheres. Sculpteur Ventre & Taille (3) Autoavaliação em 21 mulheres após 28 dias de aplicação duas vezes por dia de Sculpteur Ventre et Taille.
Percentagem de voluntárias que concordam com a alegação. (4) Estudo clínico realizado com dupla ocultação versus placebo, em 30 voluntárias
com sobrepeso (IMC médio 27,8 kg/m2) durante 12 semanas.
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• Dia após dia: os seios recuperam
a firmeza original(1)

UMA FÓRMULA DUPLAMENTE ATIVA

• Extratos de Chá verde e de Freixo: facilita a

eliminação do excesso de água
2 gélulas por dia.

(1)
Autoavaliação após 28 dias de utilização duas vezes por dia, por 21 voluntárias (35-56 ans), de Soin Buste & Décolleté. Percentagem de
voluntárias que concordam com a alegação. (2) Autoavaliação após 28 dias de utilização duas vezes por dia de Crème Soin Vergetures por um
painel de 16 voluntárias, de 18 a 57 anos. Voluntárias com estrias «instaladas» e com um modo de vida e caraterísticas de pele que predispõem
à formação de estrias. (3) Autoavaliação após 28 dias de utilização duas vezes por dia de Crème Soin Vergetures por um painel de 8 voluntárias.
Voluntárias com estrias recentes vermelhas. Percentagem de voluntárias que concordam com a alegação.
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DÉFI PERTE DE POIDS
ACTIV DÉTOX

ACTIV MINCEUR BRÛLEUR

ACTIV MINCEUR CAPTEUR

Suplemento Alimentar

Suplemento Alimentar

Suplemento Alimentar

Starter Emagrecimento

Perda de Peso

(3-4)

Perda de Peso Reforçada

(5)

10 dias para ajudar a purificar
o organismo(1) e iniciar
a perda de peso(2)

30 cápsulas para ajudar
a lutar contra os
quilos armazenados(4)

45 comprimidos para absorver as
gorduras e açúcares alimentares e
limitar o seu armazenamento(5)

ATIVOS 100% DE ORIGEM
NATURAL

UMA FÓRMULA EXCLUSIVA
DEDICADA AO EMAGRECIMENTO

Um ativo chave clinicamente
testado com ação imediata

• Extratos de Funcho e Alcachofra
Biológicos*(1): favorecem a purificação
do organismo ajudando na drenagem
de líquidos

• 3 extratos de plantas que afinam:
fitocomplexo patenteado Sinetrol®
concentrado em polifenóis, alga castanha
Fucus vesiculosus concentrada em iodo(3),
Guarana concentrado em cafeína(4)

• Nopal NeOpuntia(5): absorve as gorduras e
os açúcares alimentares para que não sejam
assimilados nem armazenados

• Alga castanha Fucus vesiculosus(2):
ajuda no equilíbrio do peso corporal
1 ampola por dia.
* Plantas provenientes da Agricultura Biológica. *Produto proveniente da Agricultura Biológica. Certificado por Ecocert SAS F-32600.

3 comprimidos por dia.

• 4 micronutrientes alvo: cafeína, iodo, zinco
e vitamina B6

EFICÁCIA PROVADA
EM DIFERENTES PARÂMETROS DE
EMAGRECIMENTO:
PESO, MEDIDA, CINTURA,
ANCAS E COXAS*
2 gélulas por dia.
*Teste clínico realizado em 38 voluntárias durante
1 mês acompanhado ou não por uma dieta. Sinetrol® é uma marca da
Fytexia França. (3) O Fucus ajuda na perda de peso (4) O Guarana ajuda a
combater o excesso de peso(ID 2548).

Les Nutricosmétiques Minceur THALGO sont des compléments alimentaires. Ils ne doivent donc pas se substituer à une alimentation variée et
équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
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Av. da Boavista, 117, 3º - 11
4050-115 Porto - Portugal
Tel: +351 226098358 - Fax:+351 226007667
E-mail: info@thalgoportugal.pt - www.thalgo.com
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