Pioneiro em Inteligência Marinha, o Laboratório
THALGO tem explorado incessantemente os
Oceanos nos últimos 50 anos, para inovar e
revolucionar o mundo da Cosmética Profissional.
Com base nessa investigação científica inovadora
e em estreita colaboração com 3 Dermatologistas
de renome e 1 Professor Universitário especialista
em engenharia cutânea, o Laboratório THALGO
conquista um novo território de conhecimento:

Primeiros Cuidados Cosmecêuticos Profissionais
com inspiração médica
na patente de Mésolift Marin

Desenvolvidos segundo valores fundamentais, estes
cuidados concentram moléculas de referência,
provenientes da dermatologia e de ingredientes
marinhos eméritos para:
• oferecer grandes inovações que rompam com
a cosmética tradicional;
• disponibilizar um cuidado estético muito
rigoroso e capaz de gerar uma alta eficácia;
• garantir produtos
com
uma
eficácia
surpreendente, comprovada e avaliada.
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Variante não invasiva da técnica de mesoterapia
anti-idade, o Mésolift Marin é uma ‘perfusão‘
biorrevitalizante que compensa as ‘carências‘ dos
tecidos para reativar o metabolismo das células
cutâneas, preservando a juventude da pele.

UMA COMPOSIÇÃO PATENTADA

34 NUTRIENTES
POLIRREVITALIZANTES

ÁCIDO HIALURÓNICO
JUVENTUDE

2 VITAMINAS B,
14 MINERAIS,
18 AMINOÁCIDOS

ALTA ABSORÇÃO
Redensificante,
compensador,
hidratante

Revitalizantes

+
NUCLEÓSIDO CELULAR
ANTI-IDADE
Estimulador da renovação
das células cutâneas

ENCAPSULADO GRAÇAS A UMA
TECNOLOGIA DE VANGUARDA
Integrado no núcleo de uma Bioesfera*, sistema de
transporte único, o Mésolift Marin atua junto das
células cutâneas, como uma verdadeira ‘injeção‘.
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Estrutura concêntrica inteligente, esta Bioesfera
impulsiona o cocktail biorrevitalizante para o
núcleo da sua zona de ação. Capaz de controlar
aí a sua biodistribuição, assegura uma libertação
permanente até 48 horas, para uma impregnação
ideal das camadas da epiderme e uma
biodisponibilidade inigualável.
*Bioesfera: Sistema de encapsulamento biocompatível.

RESULTADOS DE JUVENTUDE
COM UMA EFICÁCIA RARA

Benefício
polirrevitalizante
altamente
significativo, comprovado nos fibroblastos,
as células da juventude

+9%* estimulação

do metabolismo celular 72h
pós-aplicação do Mésolift Marin

Reativação excecional das funções de
juventude da pele

+373% de Colagénio*, proteína que permite

dar apoio à estrutura cutânea, sintetizada 48h pósaplicação do Mésolift Marin

+121%

de Elastina*, proteína responsável
pela resiliência e elasticidade cutânea, sintetizada
72h pós-aplicação do Mésolift Marin

O MÉSOLIFT MARIN
Acelerador da autorevitalização cutânea,
para uma pele jovem,
firme e luminosa
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*Estudo in vitro. Eficácia do Mésolift Marin (0,28%) nos fibroblastos cultivados na
presença de uma matriz de colagénio, num meio nutritivo normal.

Perda de brilho, tez heterogénea, microrrelevo
rugoso, grão da pele espesso, poros dilatados,
imperfeições localizadas, marcas residuais... Há
tantos fatores negativos que podem alterar uma
textura cutânea.
E porque uma pele deteriorada pressupõe uma
desordem global, mista e universal, o Centro de
Pesquisa THALGO desenvolveu um programa
estético de vanguarda com Mésolift Marin:

Rénovation Radicale
1.a solução corretiva que atua nas
causas geradoras de imperfeições e
irregularidades, para uma qualidade
de pele jovem, lisa e luminosa.
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Uma eficácia sem precedentes
que assenta numa
tecnologia científica patenteada

Néo-Skin

capaz de reconstruir uma qualidade
de pele saudável e jovem

O Laboratório THALGO identificou a
principal fonte de uma degradação
progressiva da textura da pele: uma
atividade excessiva das células responsáveis
por uma boa integridade cutânea. Para
moderar esta desregulação, Néo-Skin, uma
associação única de 3 extratos altamente
ativos, especializados na renovação da pele,
restauram progressivamente a qualidade
original da pele.

6

Rénovation Radicale
Cuidado estético em
3 sequências,
capaz de gerar uma alta eficácia

A ‘consulta‘ estética de Rénovation Radicale
começa por um diagnóstico estético cutâneo que
visa analisar precisamente a natureza da pele para
aconselhar o cuidado estético corretivo adequado.
Para um cuidado à medida, nos limites da
perfeição, seguem-se 3 sequências para reconstruir
a qualidade de pele ideal.
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1• Esfoliante renovador, etapa fundamental
da renovação e revitalização cutâneas. O
Laboratório THALGO alia 3 ácidos de referência com
concentrações crescentes (8 a 22,5%) e prescritos
com pH ótimo (entre 2,8 e 2,4), declinados em 3
níveis, conforme a intensidade da problemática
observada.
2• Infusão biorevitalizante. Esta ‘perfusão’
polirrevitalizante de Oxigénio Ativo, doseado a 5% e
de Mésolift Marin Puro, concentrado a 10,2%, reativa
o metabolismo das células cutâneas, preservando a
juventude da pele.
3• Intervenção corretiva personalizada,
através da aplicação de produtos híbridos de alta
eficácia: duas máscaras faciais de cuidado que
proporcionam a força de concentração de um sérum,
para normalizar e criar uma nova superfície da pele.

Cuidado estético recomendado em programa de 4
sessões, podendo ir até 6 sessões nas problemáticas
estéticas mais graves, alternando sequências
completas (55 min.) e sequências curtas (30 min.),
para um ‘cuidado’ progressivo e que respeite a pele.
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Resultados significativos
certificados por um
Dermatologista

100%
DE SATISFAÇÃO*

• Qualidade da pele melhorada
• Marcas atenuadas
• Grão da pele afinado
• Tez clara e luminosa

Correção notável de todos os parâmetros de uma
qualidade de pele degradada:

• Pele mais lisa, tez mais clara e
uniforme.*
• Diminuição das imperfeições,
poros contraídos.*

ANTES DO CUIDADO

APÓS 6 CUIDADOS E 2
SEMANAS DE REPOUSO

• Melhoria significativa da
rugosidade da pele em

14,9%

demonstrada por estudo
clínico**
ANTES DO CUIDADO
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APÓS 6 CUIDADOS

*Autoavaliação em 15 voluntárias entre 40 e 50 anos - Realização de um cuidado
longo ou curto, em alternância, durante 6 semanas (Programa Rénovation Radicale
com utilização de Peel Box - Gel Esfoliante para o Rosto Grau 3.
**Avaliações biometrológicas em 15 voluntárias - projeção de margem.

Rénovation Radicale
Uma ‘prescrição pós-cuidado’
estético no domicílio
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DÉMAQUILLANT PRO-RÉGULATEUR
Desmaquilhante para o Rosto
Altamente eficaz, este gel-em-óleo, com uma
tecnologia lipófila exclusiva, remove a maquilhagem,
as impurezas e os brilhos, restaurando uma
oleosidade de qualidade.

AÇÂO
Desmaquilhagem de alta eficácia através de um conjunto
de agentes de limpeza que ‘capturam’ a gordura,
dissolvendo eficazmente a maquilhagem
Requalificação da oleosidade pela ação sinérgica de 3
óleos especializados na proteção dos lípidos de superfície,
para garantir uma oleosidade de boa qualidade

Uma eficácia demonstrada em mais de 8 em
cada 10 mulheres*
> Absorve todos os resíduos gordurosos e
impurezas da pele: 90%
> Pele mais saudável: 89%
> Desmaquilha perfeitamente: 79%

De manhã e à noite.
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*Autoavaliação em 19 voluntárias com pele mista a oleosa - Resultados após 28 dias
de utilização do produto.

NETTOYANT PRO-RÉNOVATEUR
GEL PARA A LIMPEZA DO ROSTO
Esfoliante em espuma enriquecido com minerais
marinhos revitalizantes que limpa, desobstrui
os poros e afina o grão da pele, revelando
progressivamente a luminosidade da tez.

AÇÂO
Esfoliação progressiva com o duo ‘Papaína/Ácido
Salicílico‘ para desobstruir os poros congestionados, afinar
o grão da pele e restaurar a luminosidade
Remineralização marinha com a alga castanha Macrocystis
pyrifera, altamente concentrada em minerais e aminoácidos
protetores

Uma eficácia de produto notável*
> Pele perfeitamente limpa:100%
> Permite uma esfoliação suave da pele: 91%
> Restaura uma textura da pele mais regular: 78%

De manhã e à noite. Evitar o contorno dos olhos. Não utilizar
em peles sensíveis e/ou irritadas.

*Autoavaliação em 22 voluntárias com pele mista a oleosa - Resultados após 28 dias
de utilização do produto.
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PROGRAMA ESFOLIANTE ROSTO
7 dias para renovar a pele.
Um duplo poder de renovação para um resultado
de pele espetacular: rugosidades persistentes
reduzidas, grão mais fino, mais liso e tez visivelmente
mais clara.

AÇÂO
Esfoliação enzimática com a Papaína [5%], agente
esfoliante de alta tolerância, tão eficaz na luminosidade da
pele quanto o Ácido Glicólico
Esfoliação química através da Vitamina C estabilizada [3%],
mais eficaz do que a Vitamina C clássica que aperfeiçoa a
superfície cutânea, eliminando os pigmentos e acelerando
a renovação celular
Neutralização suavizante
graças à alga Laminaria
ochroleuca que suaviza e atenua o aparecimento da
vermelhidão

Um resultado na pele mais do que evidente
em 7 dias*
> Melhoria significativa do microrrelevo,
redução das rugosidades da superfície até
+35,3%
T0 R = 37.65mm

T 7 dias = 24.3mm

À noite, durante 7 dias consecutivos.
Tempo de atuação: 2 a 5 minutos.
Enxaguar com água.
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*Estudo clínico em 18 voluntárias. Avaliações biometrológicas: Avaliação do estado do microrrelevo
(rugosidades) por recolha de impressões e projeção de margens. Avaliação do estado da tez por
colorimetria. Avaliação da eficácia e das qualidades cosméticas, através de questionário. Melhor
resultado observado após 7 dias de utilização do produto - Valor médio: 10,3% // 1 Esfoliante
Superficial.

DÉTOX-RÉGÉNÉRATEUR
Soro para o Rosto Revitalizante
1 gota para reativar a revitalização cutânea.
Com alta concentração de Mésolift Marin, esta
‘perfusão’ é suplementada por uma poderosa
capacidade purificante, para reativar o metabolismo
das células cutâneas e preservar a juventude da pele.

AÇÂO
Polirrevitalização marinha através do Mésolift Marin
[10,2%], capaz de estimular o metabolismo celular
fundamental
Ação juventude induzida pelo Mésolift Marin [10,2%] que
reativa significativamente as sínteses do Colagénio e da
Elastina**, as proteínas da juventude
Acção Purificante do Lumisource que potencializa o
Mésolift Marin

Uma eficácia inigualável em apenas 7 dias*
> Pele mais tonificada: 85%
> Redinamizada, a pele recupera
vitalidade: 80%

a

sua

De manhã e à noite, durante 7 dias consecutivos,
antes do creme de dia.
Evitar o contorno dos olhos.

*Autoavaliação em 20 voluntárias com pele baça e traços fatigados - Resultados após 7 dias de
utilização do produto
**Estudo in vitro. Eficácia do Mésolift Marin (0,28%) nos fibroblastos cultivados na presença de uma
matriz de colagénio, num meio nutritivo normal.
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NORMALISEUR - Creme-Soro
para o Rosto
IMPERFEIÇÕES DA PELE BEM VISÍVEIS
Fórmula cosmecêutica tão concentrada como
um soro, capaz de reequilibrar essencialmente
a qualidade da pele para purificar, afinar o grão,
contrair os poros e corrigir as imperfeições.

AÇÂO
Renovação da pele, graças ao Néo-skin [6%], reconstrutor
de uma qualidade de pele ideal
Redução das imperfeições, através da requalificação
da oleosidade proporcionada pelo Totarol e o Ómega 6
estabilizado, capazes de reequilibrar a composição dos
lípidos cutâneos superficiais
Polirrevitalização marinha através do Mésolift Marin
[3%] encapsulado no núcleo de Bioesferas, para uma
impregnação epidérmica máxima

Uma eficácia de produto notável*
> Pele mais lisa ao toque: 85%
> Grão da pele mais regular: 80%
> Pele mais saudável: 80%

De manhã e à noite.
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*Autoavaliação em 20 voluntárias dos 20 aos 30 anos - Resultados após 28 dias de
utilização bidiária do produto.

RESURFACEUR - Creme-Soro
para o Rosto
IRREGULARIDADES DA PELE BEM VISÍVEIS
Tão concentrado como um soro, este
cuidado
estético
multiaperfeiçoador
cuida
das
irregularidades cutâneas persistentes, para recriar
uma superfície da pele ideal e uma tez mais
homogénea e mate.

AÇÂO
Renovação da pele graças ao Néo-skin [2%], reconstrutor
de qualidade de pele ideal, suplementado com Bakuchiol,
tão eficaz quanto um retinóide para purificar intensamente
Correção de superfície com o Hexilresorcinol, um poderoso
aclarador que corrige as marcas castanhas residuais
Polirrevitalização marinha através do Mésolift Marin
[3%] encapsulado no núcleo de Bioesferas, para uma
impregnação epidérmica máxima

Uma eficácia de produto notável*
> Tez mais homogénea: 85%
> Tez mais uniforme: 75%
> Poros contraídos: 75%

De manhã e à noite.

*Autoavaliação em 20 voluntárias dos 30 aos 55 anos - Resultados após 28 dias de
utilização bidiária do produto.
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CREME PROTEÇÃO SOLAR
SPF 50+ - ROSTO
Cuidado protetor SPF 50+ não comedogénico*,
enriquecido com um filtro natural marinho
patenteado para proporcionar à pele uma defesa
invisível e ótima.

AÇÂO
Proteção UV máxima, graças ao Sun’Ytol Future [1%], um
filtro marinho natural com espectro de absorção UVA e
UVB que protege a integridade das células cutâneas graças
ao seu poder antioxidante, complementado por 5 filtros
orgânicos para uma barreira de proteção solar

Após a aplicação do Peeling Suractivé - Programa Esfoliante
Rosto ou na sequência de um ‘cuidado’ estético profissional
Rénovation Radicale. E também antes de qualquer exposição
solar.
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*Estudo clínico sob controlo dermatológico - Autoavaliação em 22 voluntárias com
pele mista a oleosa - Resultados após 28 dias de utilização bidiária do produto.

