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Criador de 
Luminosidade

Hidrata•Corrige•Sublima
O seu Centro de Beleza / Spa

Gesto de beleza fundamental, a hidratação 
permite à pele conservar a sua flexibilidade, 
suavidade e elasticidade.

Cuidados Hidratantes
Os Cuidados Hidratantes Thalgo renovam 
continuamente a pele, respeitando os seus 
ritmos cronobiológicos: 

>> de manhã, 
a Hidratação - Vitalidade, 

>> à noite,
a Hidratação - relaxamento.

crÈMe d’éVeil
Creme de Rosto Hidratante.

crÈMe déteNte
Creme de Rosto Hidratante. O creme de noite para 
nutrir a pele.

séruM reHidrataNte aBsoluto  
Soro Rehidratante Absoluto, sérum restaurador 
dos reflexos naturais de hidratação.

MasQue désaltéraNt
Máscara de Rosto com acão hidratante, adequado 
para as peles mais desidratadas.



Criador de Luminosidade

Nascido da união perfeita entre o Vitapulp e 
micro-prismas capturados numa textura fusional e 
fundente, o BB Cream Thalgo devolve de imediato a 
luminosidade, dotando a pele de um novo esplendor. 

Na base da fórmula
Para fazer deste creme um caso de eficácia, o Centro de 
Pesquisa Thalgo foi buscar o melhor do mundo marinho, 
vegetal e mineral.

• O Vitapulp, activo vegetal inédito, insufla visivelmente 
uma nova matéria no âmago da pele, para lhe conferir 
nova textura e devolver-lhe uma qualidade ideal.

• Os micro-prismas correctores actuam como verdadeiras 
partículas de luminosidade para reforçar o esplendor 
natural da pele sem efeito de brilho. A composição 
cromática correctora, um concentrado de pigmentos 
multi-coloridos envolvidos em lecitina, proporciona uma 
cobertura especializada para esbater as imperfeições 
e irregularidades e afinar o grão da pele, com um 
acabamento aveludado.

• sève Marine®, rica em açúcares vitais, capta a água, 
criando reservas para rehidratar continuamente a pele 
durante todo o dia.

>> 1 h após a aplicação*:
+ 73,3% de hidratação em média 

>> 8 h após a aplicação*:
+ 72,5% de hidratação em média 

Dotado de um sPf15, o BB Cream concentra o Sun’Ytol®, 
patente exclusiva da Thalgo para proteger a pele contra os 
efeitos nocivos dos raios solares.

Provenientes do conhecimento 
especializado profissional Thalgo, 
eis os conselhos de aplicação:

Aplicar em traços muito 
finos na testa, face e pescoço.

Espalhar o creme, do 
interior em direcção ao exterior 
do rosto, com movimentos 
ligeiramente ascendentes.

Para as zonas com 
imperfeições mais acentuadas, 
aplicar uma camada de creme 
suplementar, esbatendo com as 
pontas dos dedos.

Remover a maquilhagem 
no final do dia.

*Teste objectivo efectuado por corneometria em 11 voluntárias, com o 
BB Cream - Naturel
**Teste de utilização em 20 voluntárias, com o BB Cream Naturel

Resultados visíveis a partir 
das 4 semanas**:
Tez mais uniforme >> 85%
Grão de pele afinado e mais regular >> 80%
A vermelhidão atenuada >> 80%
Pele mais lisa >> 75%
Irregularidades visivelmente reduzidas >> 75%

A pele é

HidRAtAdA, 
CoRRigidA 

e sublimAdA, 
atenuando 

as imperfeições.

3 nuances
para se adaptar a cada tom de pele:

una textura fusional foi plebiscitada pelas mulheres: 
90%** das mesmas consideram que a sua duração é 
impecável durante todo o dia, sem retoques.

MARFIM 
• Sublima as peles cor de porcelana

NATURAL 
• Ilumina as peles claras

DOURADO
• Reaviva as peles mais mates
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o soin secret 
de lumière 
no instituto

Numa verdadeira sessão de Formação de Beleza, a esteticista 
da Thalgo revela, ao longo de 45 minutos, a beleza original 
da pele, para uma tez sem sombra de defeitos. 

A pele fica repleta de água, o grão da pele é afinado e a tez 
torna-se homogénea e mais luminosa.
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