
Inovação exclusiva

Peles secas e sensíveis

cold cream marine

Relipida • Apazigua
Cuida

ROSTO - CORPO



Uma fórmula única:  
o Cold Cream Marine

E assim foi descoberto o primeiro óleo de 

alga. Possuindo virtudes extraordinárias, este 

óleo centra-se no coração de uma fórmula 

universal, reinventada pelo Laboratório 

THALGO para proporcionar cuidados 

altamente eficazes às peles mais secas e 

sensíveis:

O COLD CREAM MARINE

• RELIPIDA 

óleo de microalga fitoplanctónica, rico 

em ácidos gordos ómega 3 do tipo EPA, 

nutrientes essenciais altamente preciosos.

• APAZIGUA

Cera marinha que concentra um extrato 

da macroalga castanha Laminaria 

Ochroleuca que contribui para reforçar 

as defesas naturais da pele.

• CUIDA

Sève Bleue dos Oceanos, água de beleza 

remineralizante 14 vezes mais rica em 

silício, 12 vezes mais rica em manganésio 

e 8 vezes mais rica em zinco do que uma 

água marinha tradicional.

Uma cosmética marinha 
de exceção

Vermelhidão, irritação, formigueiro… as 

peles sensíveis têm um limiar de tolerância 

anormalmente baixo face às agressões 

externas (frio, calor, ar seco, poluição…). 

Estas reações excessivas, causadoras de 

desconforto, podem agravar-se no caso das 

peles com tendência seca a muito seca que 

têm um metabolismo lipídico deficiente. 

Com falta de lípidos essenciais, a epiderme 

vê-se assim impedida de desempenhar o 

seu papel de barreira de retenção da água: 

instala-se um círculo vicioso e as sensações 

de pele esticada, escamas e rugosidades 

intensificam-se. 

Pioneiro em cosmetologia marinha, o 

Laboratório THALGO descobriu um óleo de 

microalga fitoplanctónica que possui uma 

capacidade excecional de bioacumulação 

de lípidos. Este concentra até 30% de ómega 

3 do tipo EPA, os ácidos gordos essenciais 

mais raros e mais complexos de sintetizar 

pelo organismo. De origem marinha, 

revelaram uma afinidade excecional com 

as estruturas cutâneas, bem como um 

potencial de bioacumulação inigualável.

*Na THALGO



• Rosto •
4 Produtos essenciais para  

uma pele nutrida e apaziguada

(1;3 - 14) Estudos clínicos sob controlo dermatológico efetuados em voluntárias com pele seca e 
sensível. 
(1;3-4) Autoavaliação efetuada logo após a aplicação(1) , após 24 horas(3) e após 28 dias de 
utilização do produto (4) por um grupo de 20 voluntárias.
(2) Teste de eficácia efetuado em 10 voluntárias. Classificação média após 24 horas: +11,3% 
(5-6) Autoavaliação após 24 horas (5) e 28 dias (6) de utilização por um grupo de 21 voluntárias.
(7-8) Autoavaliação após 28 dias de utilização por um grupo de 18 (7), ou 19 (8) voluntárias. 

cuidados nutri-apaziguantes 
diários
24 horas de conforto para todas as 
peles secas e sensíveis

Estes cuidados com Cold 
Cream Marine relipidam, 
apaziguam e cuidam 
intensamente. Dotados 
do lipopéptido biomimético apaziguante que melhora 
a tolerância cutânea às agressões, e do extrato de 
tremoço branco biológico, capaz de relançar a síntese 
dos lípidos epidérmicos, estes cuidados restauram um 
conforto duradouro e inigualável.

Duas texturas: o Crème Nutri-Apaisante e a sua versão 
enriquecida com Cold Cream Marine, o Crème Riche 
Nutri-Apaisante suplementado com um poder nutritivo 
de alta eficácia e com fitoesteróis de pinho protetores.c

• 24H de conforto(4)

Comprovado sob controlo dermatológico

• 100%  de satisfação
Pele relipidada(2) + pele confortada(3)

• 24H de conforto(1)

Comprovado sob controlo dermatológico

• 100%  de satisfação
pele relipidada(2) + pele confortada(3)

crème nutri-apaisante  
creme nutritivo para o rosto

crème riche nutri-apaisante 
creme muito nutritivo para o rosto



concentré multi-apaisant  
Soro para o rosto
7 dias para normalizar a  
hiperreatividade das peles sensíveis

Esta solução concentrada em lipopéptido 
biomimético apaziguante, uma inovação 
neurocosmética marinha, modera a libertação 
excessiva dos indicadores de stress e aumenta 
o limiar de tolerância cutânea.

masque nutrition intense
máscara para o rosto
Um «penso lipídico» para cuidar e 
apaziguar em apenas 10 minutos

Esta máscara, repleta de Cold Cream 
Marine, cuida da pele.. Enriquecida com 
um óleo de borragem microencapsulado 
que destila os seus ácidos gordos (ómega 
6), gota a gota, no núcleo da pele, atenua 
quaisquer sensações de desconforto.

(1) Visualização sob luz polarizada cruzada da redução da vermelhidão Dia 0 e Dia 7.
(2) Resultados dermatológicos do número/intensidade das ocorrências de vermelhidão ao nível do 
rosto em 21 voluntárias, após 7 dias de utilização em associação com o Crème Nutri-Apaisante.  
(3-6) Autoavaliação 10 minutos após a aplicação da máscara por um grupo de 21(3), 19 (4) ou 15 
(5), ou 14 (6) voluntárias.

100 %

100 %

93 %

• Pele intensamente nutrida(3)   

• Sensações de pele esticada(4)  
e prurido(5) reduzidas  

• Rugosidades(6) e « escamas »(5)  
menos presentes   

Ritual Essencial Marinho 
Ritual Cold Cream 

Marine

Verdadeiro refúgio de paz para as peles 
secas e sensíveis, este ritual proporciona a 
quintessência da fórmula Cold Cream Marine, 
exclusiva da THALGO, para nutrir de forma 
duradoura, aumentando o limiar de tolerância 
das epidermes delicadas e frágeis. 

DEixE-SE LEVAR POR uM OCEANO 
DE SuAViDADE: 

• Massagem de receção, Despertar Marinho, 
para uma imersão marinha delicada; 

• Esfoliação Fundente com Cristais 
Marinhos, esfoliação de tripla sensação que 
respeita as epidermes sensíveis; 

• Massagem Essencial Marinha: massagem 
emblemática inspirada nos movimentos do 
mar para aliviar as tensões e suavizar os 
traços; 

• Último instante do Ritual: a Dupla Máscara 
de Infusão Marinha que fornece à pele os 
ativos essenciais Cold Cream Marine.

Atenuação visível da vermelhidão

Comprovado por Scorage Dermatologica

• Redução de 40% do número e intensidade  
da vermelhidãos(2)

Antes(1)

da aplicação 
(D0) 

Após(1)

a aplicação 
(D7)



• Corpo •
4 Produtos indispensáveis para 
um corpo hidratado e nutrido

lait corps Hydratation 24H 
leite corpo Hidratação 24H
Tão hidratante(1) que conquista  
100% das mulheres!

Esta loção para corpo com Cold Cream 
Marine proporciona um poder de hidratação 
máximo durante 24 horas. Suplementada 
por um trio altamente concentrado de ativos 
hidratantes que limita de forma duradoura a 
evaporação da água, conferindo flexibilidade, 
elasticidade e suavidade à pele.

crème corps Haute nutrition 
creme corpo nutritivo
O «penso» das peles mais secas e 
sensíveis

Altamente concentrado em Cold Cream 
Marine e sobreativado com extrato de 
tremoço branco biológico, capaz de relançar a 
síntese dos lípidos essenciais, o Crème Corps 
Haute Nutrition nutre de forma duradoura, 
apazigua e cuida. A sua textura sedosa, 
enriquecida com um cocktail lipídido de alta 
eficácia, aliando o óleo de roseira selvagem 
às manteigas de cacau e cupuaçu, restaura 
uma sensação extraordinária de conforto.

85 %(4)

8H

+41,8%

12H

+43,6%

(1) Auto-évaluation après 21 jours d’utilisation par un panel de 21 volontaires (30-55 ans). (2)  évaluation 
par cornéométrie réalisée sur 9 volontaires à 8H, 12H et 24H post-application. (3)  évaluation par 
cornéométrie réalisée sur 10 volontaires à 8H, 12H et 24H post-application. (4)  Auto-évaluation après 
21 jours d’utilisation par un panel de 20 volontaires (29-53 ans).

Correção profunda e durável da desidratação

85 %(4)

95 %(4)

24H

+23.5%

12H de hidratação 
garantida(3)

Eficácia nutritiva 
Elevada Performance+

• Pele Cuidada  

• Pele confortada  

• Pele relipidada 



crème Pieds Haute nutrition 
creme Para os Pés muito 
nutritivo
O gesto indispensável para pés  
protegidos

Rico em centelha asiática e especialmente 
formulado para zonas secas com 
calosidades e gretas, este «cataplasma» 
cremoso com Cold Cream Marine é o 
cuidado diário para nutrir e proteger os 
pés secos. 
Reconfortada e suavizada, a pele recupera 
o conforto e a flexibilidade.

DiCA DE BELEzA 
Para maximizar a eficácia, efetuar uma
esfoliação para eliminar as peles mortas
antes da aplicação do Crème Pieds Haute Nutrition.

crème mains Haute nutrition 
creme nutritivo Para as mãos
Um cuidado 2-em-1 para mãos  
impecáveis

Este bálsamo cremoso com Cold Cream 
Marine reparador nutre e reconforta as 
mãos mais secas. A sua textura generosa, 
enriquecida com vitamina E protetora 
envolve as mãos em suavidade, enquanto 
a pro-vitamina B5 fortalece as unhas. 
Protegidas, as mãos tornam-se mais 
bonitas.

DiCA DE BELEzA 
Priviligie uma aplicação à noite, juntamente com 
uma massagem, para que as suas mãos usufruam 
dos benefícios do creme durante toda a noite. 



O seu centro de beleza

LABORATOIRES B.L.C THALGO COSMECTICS S.A.
THALGO PORTUGAL

Rotunda Nuno Rodrigues do Santos 1B - 6°A/B
2685 - 233 Portela Lrs - Portugal
Tel: 219 457 530 - Fax: 219 436 690

Av. da Boavista 117 3° sala 11
4050 - 115 Porto - Portugal
Tel: 226 098 358 - Fax: 226 007 667

E-mail : info@thalgoportugal.pt - www.thalgo.com
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