PRODIGE DES OCÉANS
Revitalização
Juventude da Pele

Pura encarnação dos valores da THALGO

PRODIGE DES OCÉANS
Convida-a a viver o excecional

Um Oceano de Beleza
Desde 1964,
THALGO tem explorado continuamente os Oceanos e os seus mistérios para oferecer os seus poderes
revitalizantes à Beleza e à Juventude da pele das Mulheres.

Uma Descoberta Absoluta
Foram precisos 4 anos de investigação sobre os benefícios dos Oceanos para que o
Centro de Investigação THALGO desenvolvesse a Intelligence Marine Régénérative,
concentrado para a Juventude da pele, objeto de uma patente exclusiva.

O Ritual Rosto e Corpo

Hoje, THALGO dedica-lhes o Prodige des Océans,
o resultado final de uma procura intransigente de exceção
em que inovação, eficácia e sensorialidade se conjugam para uma experiência final.

Uma Experiência de Ritual Supremo dedicado ao Rejuvenescimento da pele para
lhe oferecer inovação e tecnicidade, luxo e emoção.

Uma Coleção Prestigiada de Produtos

Promessa da excelência, o Prodige des Océans inclui produtos para um cuidado superior da pele,
perfeita fusão de eficácia e sensorialidade.

RESULTADOS REVOLUCIONÁRIOS EM TODOS OS SINAIS
DE REJUVENESCIMENTO DA PELE APÓS 48 HORAS
PRODIGE DES OCÉANS
UMA DESCOBERTA ABSOLUTA

1292 proteínas estudadas pelo Centro de Investigação THALGO
para dar forma a um concentrado ativo sem precedentes

Intelligence Marine Régénérative
Uma ação comprovada

Originalmente, uma convicção: os princípios ativos de origem marinha, graças à sua afinidade única com as células
cutâneas, possuem benefícios prodigiosos de rejuvenescimento.

RUGAS ALISADAS
5 colagénios estimulados (1)
￼

Desta convicção, o Centro de Investigação THALGO lançou uma importante inovação
em cosmética marinha criando:

FIRMEZA RESTAURADA
Reativação da produção de Elastina
e de Ácido Hialurónico (2)

Intelligence Marine Régénérative
CONCENTRADO COM 63 nutrientes marinhos

Ativa as 64 proteínas principais para o rejuvenescimento da pele.
Efeito comprovado
Rugas • Firmeza • Secura • Tez • Manchas

(1)

MANCHAS DE PIGMENTAÇÃO
CONTROLADAS
Glicoproteína com uma pigmentação
desordenada controlada (1)

SECURA CORRIGIDA

TEZ HOMOGENEIZADA

Síntese lipídica reativada (2)

Ação direcionada sobre
proteínas especialistas da
renovação cutânea (1)

5 anos de investigação
7 testes laboratoriais
Patente exclusiva

PROTEÇÃO
CONTRA O STRESS OXIDATIVO (1)

(1)

Avaliação por análise proteonómica por nano-LC-MS/MS, da atividade de l’I.M.R. formulada a 6,1% num gel neutro, aplicado topicamente uma única vez num explante de pele humana, de seguida incubada durante
48h ou 7 dias. (2) Testes in vitro sobre ingredientes.

PRODIGE DES OCÉANS
O Ritual Rosto e Corpo

PRODIGE DES OCÉANS
O Ritual Rosto
100 % das mulheres renderam-se

(1)

Uma Correção Comprovada para um Rejuvenescimento Global da pele

Viva a Experiência cuidado Supremo
em que inovação e tecnicidade rimam com
luxo e emoção

A partir do 1º ritual
100%
Textura da pele: Fina 93%
Rugas: Alisadas 87%

Tez: Clareza & Brilho

Inovação e Tecnicidade

Os produtos profissionais, com texturas de sonho, conjugam-se
com 7 técnicas de modelação, exclusivas da THALGO, e assim
a Massagem de Assinatura da Thalgo inspirada na massagem
«Kobido», revitaliza e realça a Juventude da pele.

Em 4 rituais

(1)

Tez: Clareza, Brilho & Homogeneidade

(1)

Textura da pele: Fina

+10,87%

(1)

100% (1)
Rugas: Alisadas 93%

(1)

Ganho de Firmeza Medida:

100%

(1)

(2)

Ganho de Firmeza Medida:

+30,43%

(2)

Luxo e Emoção
O sentido do pormenor, a perfeição do gesto, a personalização do
ritual, e os movimentos específicos que libertam qualquer tensão unem-se
para lhe oferecer uma Evasão Total e uma descontração intensa.

Um rosto visivelmente rejuvenescido
Um oval do rosto remodelado
Rugas alisadas
Um brilho e uma textura da pele fina incomparáveis

(1)

Auto avaliação realizada em 15 voluntárias com idades entre os 30 e os 50 anos,que realizaram um programa de 4 rituais rosto com intervalo de 1 semana, com utilização em casa do Creme e da Máscara Prodige
des Oceans. (2) Scorage clinica realizada na ‘Ptose du bas visage’ após a 1ª sessão do ritual e após a 4ª sessão.

La Crème

Serum para O Rosto

CREME PARA O ROSTO
REVITALIZAÇÃO - JUVENTUDE DA PELE

Multiperfeição - Rejuvenescimento Global

É tão precioso que uma só gota reativa os sinais
principais de uma pele perfeita

A experiência de cuidado absoluto criador
de um novo rejuvenescimento da pele
Concentração ativa prodigiosa:

Concentração ativa prodigiosa:

• Intelligence Marine Régénérative reativa as 64 proteínas chave da sua

• Intelligence Marine Régénérative reativa as 64 proteínas (1) chave da sua

(1)

juventude cutânea
• 2 Ácidos Hialurónicos ultrapuros para preencher a superfície e o centro das rugas
• Extrato original de algas e glucose protetores da unidade de vida celular
contra a degenerescência oxidativa

• A Adenosina de Vitalidade para revitalizar e manter toda a arquitetura cutânea

EFICÁCIA

UM PODER QUE AMPLIA A BELEZA

AVALIADA APÓS 1 MÊS

+30,75% de ganho total de elasticidade
Rugas alisadas, pele esticada: +23% de efeito tensor das rugas
Efeito rejuvenescedor da pele na globalidade: + de 8 mulheres em 10
Tez mais homogénea: + de 9 mulheres em 10

(2)

(2)

(3)

(3)

Avaliação por análise proteonómica por nano-LC-MS/MS, da atividade
de l’I.M.R. formulada a 6,1% num gel neutro, aplicado topicamente uma única
vez num explante de pele humana, de seguida incubada durante 48h ou
7 dias. (2)Avaliação por cutometria após 28 dias de utilização. (3) estudo clínico
dermatológico em 22 voluntárias com idades entre 40 e 50 anos que aplicaram
bi diariamente o creme durante 56 dias. Auto avaliação.

para preencher e sublimar a pele

TESTADO POR 120 MULHERES

Oval do rosto redesenhado:

(1)

juventude cutânea

• Ácido Hialurónico que conta com o apoio de aperfeiçoadores

+67%
Unicidade perfeita da tez: Até +67%
Vitalidade, Tonicidade, Elasticidade: Até +100%
Brilho sublimado: + de 7 mulheres em 10
Textura da pele extremamente fina: Até

(1)

(1)

(1)

(2)

É tão sensorial que a sua suavidade seduz todas as mulheres!
Sedoso ao toque e, ao mesmo tempo, fino e cremoso, este galénico de exceção
com cristais líquidos, cuja estrutura é análoga à organização lipídica cutânea,
funde-se com a pele para um conforto perfeito (3).

Uma sensorialidade marinha excelente
Sérum superfino de toque infinitamente aveludado, que deposita na pele
uma película leve e impalpável, delicadamente iridescente.

Aplicar sobre o rosto e o pescoço, realizando o alisamento do interior para o exterior.
Evitar o contorno dos olhos.

Aplicar sobre o rosto e o pescoço, antes do Creme, realizando o alisamento do
interior para o exterior.

Estudo clínico sob controlo dermatológico em 21 voluntárias com idades entre
24 e 59 anos, apresentando uma pele desvitalizada, após aplicação bi diária
do Sérum durante 28 dias. Avaliação por medição clínica de 3 parametros
(grão de pele > resultado médio: +20,7%, homogeneidade > resultado médio:
+31,5%, vitalidade > resultado médio: +34%) (2) Auto avaliação efetuada por
100 mulheres, apresentando uma pele marcada e desvitalizada, após 28 dias
de aplicação bi diária.

(1)

Le Masque

La Crème
CREME PARA O CORPO

MÁSCARA PARA O ROSTO
OXIGENA - ALISA E REDENSIFICA

TONIFICANTE - JUVENTUDE DA PELE

5 minutos para alisar as rugas, revelar transparência
clareza da tez e alisar intensamente

Um Tesouro de sensorialidade para encontrar
as curvas da beleza
concentração ativa prodigiosa:

Concentração ativa prodigiosa:

• Intelligence Marine Régénérative reativa as 64 proteínas chave da sua
(1)

juventude cutânea

• Vetor de Oxigénio BTX e Microsferas de Ácido Hialurónico

e a tonicidade cutâneas y alisar a textura da pele

AÇÃO IMEDIATA
SOBRE OS SINAIS VISÍVEIS DO
REJUVENESCIMENTO DA PELE

O RITUAL DE BELEZA TOTAL
APROVADO PARA A SILHUETA

Uma qualidade agradável fora do comum na fronteira da perfeição
Esta máscara de cuidado, cuja extrema suavidade seduz 100 % das mulheres,
contém oxigénio por contacto com o ar para dar vida a uma textura cristalizada,
estimulada e cintilante para um momento de sensorialidade único.
Estudo clínico sob controlo dermatológico em 23 voluntárias com idades entre
33 e 50 anos, aplicação bi semanal durante 21 dias. Auto avaliação.

juventude cutânea

• Tonificante de duas plantas com efeito «morphing» para estimular a resistência

para atuar no rejuvenescimento da pele em 3 etapas
Redesenhar os volumes
Alisar as rugas para um efeito «Botox-Like»
Oxigenar intensamente para um brilho incomparável

A partir da 1ª aplicação, Pele instantaneamente clara: 90%(1)
Poder de preenchimento, alisamento instantâneo: 80%(1)
Aparência do Rejuvenescimento provado
em 3 semanas para 8 mulheres em 10 :
Rugas e rídulas alisadas • Brilho reavivado • Pele revitalizada(1)

(1)

• Intelligence Marine Régénérative reativa as 64 proteínas (1) chave da sua

2 vezes por semana, com uma camada espessa sobre todo o rosto. Deixar atuar durante
5 minutos e depois remover o excesso. Pode ser igualmente aplicada sem lavagem como
creme de noite. Evitar o contorno dos olhos e dos lábios.

+ de 8 mulheres em 10: pele mais firme, tonificada e alisada
Pele suave e sublimada: 94%

(2)

(2)

Poder hidratante demonstrado (3)

O gesto de beleza indispensável para o corpo
Creme ultrassuave e evanescente, este produto une-se intimamente à pele
para a deixar suave, confortável e subtilmente marcada com notas florais frescas
de toque marinho.
Aplicar sobre todo o corpo com massagens tonificantes ascendentes.
Não utilizar em mulheres grávidas ou lactantes.

(1)
Avaliação por análise proteonómica por nano-LC-MS/MS, da atividade de
l’I.M.R. formulada a 6,1% num gel neutro, aplicado topicamente uma única vez num
explante de pele humana, de seguida incubada durante 48h ou 7 dias. (2)Estudo
clínico sob controlo dermatológico em 17 voluntárias com idades entre 34 e
50 anos, aplicação bi diária durante 21 dias. Auto avaliação. (3)Avaliação por
corneometria após 1 aplicação única e standardizada em 10 voluntárias.
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