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A "RotinA dA BelezA"
das Peles que irradiam Beleza

Para a pele baça, sem vitalidade nem luminosidade,
THALGO oferece a "Beauty Routine Express" para uma tez sublime e um rosto que irradia beleza.

  

1 - CONCENtré D’éClAt ABSOlU
7 dias para recuperar o brilho numa pele baça e cansada. 

Este cuidado "SOS COUP D’ÉCLAT", altamente concentrado em 
moléculas energizantes, ativa as células epidérmicas para uma 
pele fresca, densa e luminosa.

No coração da fórmula, três ácidos reativam a clareza da pele e 
estimulam a sua renovação.

A Hesperidina Bioativa, juntamente com Ácido 
Hialurónico, aumenta a oxigenação da pele para 
um efeito revitalizante e densificador imediato.

O CONCENTRÉ D’ÉCLAT ABSOLU é usado em 
programa intensivo durante 7 dias.

Caixa com 7 mono-doses €

2 - BAUME EN GEl HYDrA-lUMIÈrE

Para aplicação  de manhã e / ou à noite em todo o
rosto, durante 1 mês após a aplicação, nos 
primeiros 7 dias, do CONCENTRÉ D’ÉCLAT ABSOLU.

3 - SOIN FONDAMENtAl lUMIÈrE
30 min.

Este ritual profissional, de 
inspiração  100% marinha, 
revitaliza e promove a 
luminosidade da pele.

A pele recarrega as suas 
baterias: purificada, energizada, 
fortalecida, ganha vitalidade e  
frescura.

É um protocolo para se propor 
sem moderação, num programa 
de 4 sessões, a uma taxa de um 
por semana, ou isoladamente, 
como complemento dos 
cuidados diários THALGO, 
para um rosto descansado, 
revitalizado, com uma tez 
fresca e rosada!

www.thalgo.pt

Disponíveis em Centos de Estética e Spas  com formação Thalgo 



A "RotinA dA BelezA"
das Peles que irradiam energia 

Frio, poluição, excesso de trabalho, falta de sol e de vitaminas...
Antes de uma festa, a pele precisa de recarregar baterias e

recuperar energia!

tHAlGO CrIOU

O BAUME EN GEl HYDrA lUMIÈrE,
um produto Criador de Luz, um verdadeiro estimulador, para despertar

rostos cansados, sublimar as peles baças.

a pele ganha vitalidade, recupera luminosidade,
transparência e frescura!

Com uma textura viciante, combinando a leveza de um gel com o conforto 
de um bálsamo, o Baume en Gel Hydra Lumière é o novo "Segredo de 
Beleza", para uma pele saturada e esgotada diariamente.

A sua delicada fragrância floral, desperta os sentidos, como um mergulho 
na água do mar.

Aplicado de manhã numa pele perfeitamente limpa, prolonga a duração 
da maquilhagem e dá luminosidade e conforto à pele durante todo o dia(2).

o SeGRedo do deSeMPenHo 

Uma Eficácia tripla 
lUMINOSIDADE, rEVItAlIZA, EFEItO DENSIFICADOr

UM rOStO FrESCO E rOSADO 

O ativo LUMISOURCE, um verdadeiro "Despoluente Cutâneo", higieniza e 
purifica a pele. Em associação com pós iluminadores, sublima a pele, recriando 
transparência e luminosidade.

91% encontram uma tez mais luminosa(1)

UM EFEItO "BONNE MINE" INStANtÂNEO  
Como uma lufada de ar fresco, pigmentos de algas naturais ultra-
concentradas em Astaxantina, aliados à Hesperidina extraída da casca de 
laranja, despertam, oxigenam e energizam a pele.
Protegido contra o stress oxidativo, o rosto irradia vitalidade.

95% notam redução dos traços de fadiga após 28 dias(2)

UM rESUltADO PElE PErFEItA  
A Sève Bleue des Océans combinada com Aloe Vera hidrata a epiderme de 
forma sustentável.
As estrias de desidratação são preenchidas e alisadas para uma pele 
redensificada.

91% notam que a sua pele parece mais lisa 

+31% de hidratação, 8 horas após a aplicação(3)

Tubo doseador 50 ml
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(1-2) Estudo clínico sob controlo dermatológico. (1) Auto-avaliação por 22 voluntários com tez baça, imediatamente após a aplicação. (2) Auto-avaliação por 22 voluntários com tez baça, após 
28 dias de uso duas vezes ao dia. (3) Avaliação por corneometria de hidratação cutânea após uma única aplicação padronizada do Baume en Gel Hydra-Lumière, realizada em 11 mulheres.


