
Uma Pele
Hidratada e Luminosa

soUrce marine
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THALGO POrTuGAL LDA.
rotunda Nuno rodrigues dos Santos

1B – 6°A/B - 2685 – 223 Portela Lrs
Telefone : +351 21 9457530

Av. da Boavista 117 
3° Sala 11 – 4050 – 115 Porto

Tel : +351 22 6098358
E-mail: info@thalgoportugal.pt

 www.thalgo.com

soUrce marine

1º cUiDaDo HYDra-LUmiÈre  
24H que recria um poço de água 
v i t a l ,  i n f u n d i n d o  u m a  nova  
LUMINOSIDADE PERFEITA na pele

A SÈVE BLEUE DOS OCEANOS
o Famoso aTiVo Da THaLGo

UMA VIA CIENTÍFICA INEXPLORADA

A luminosidade capital da pele revitalizada

1. 
Extrair  

a água da derme    

2. 
Captar 

a água no núcleo 
das células

3. 
rEduzir  
a perda

Selo do seu Centro de Beleza

DAS PROFUNDEZAS DOS OCEANOS NASCEU
UMA ÁGUA DE BELEZA 

COM PODERES EXCECIONAIS: 

14 vezes mais rica em Silício do que a água do mar,
12 vezes mais concentrada em Manganês,

8 vezes mais doseado em Zinco,

Polarizada para uma difusão máxima no núcleo da 
pele e encapsulada para uma afinidade absoluta, 
hidrata e remineraliza.

No coração de um  
MECANISMO DE AÇÃO INOVADOR

Porque a luminosidade da pele é o sonho absoluto 
de todas as mulheres, THALGO cuida a perda de 

luminosidade na sua origem, com

Relançamento do processo de purificação 
da pele, reduzindo as proteínas oxidadas, 

responsáveis pela tez baça

Criação de um POÇO DE ÁGUA VITAL

A hidratação natural 
permanece sobreativada durante 24H

Pele baça Pele luminosa

Pele opacificada: 
a luz não se reflete

Proteínas 
oxidadas são 

removidas

Proteínas 
oxidadas

Melhor 
difusão e 
refração da 
luminosidade



(1) Auto-avaliação efetuada num grupo de 16 pessoas de 26-54 anos, durante 28 dias. 
(2) Teste de eficácia efetuado em 10 voluntárias. Pontuação média às 24h: +21,7%.
(3) Estudo clínico efetuado em 10 volutárias. Pontuação média: 10,85%.
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CRÈME HYDRA-LUMIÈRE 24H
Hidrata • Remineraliza • Desperta o brilho

1º cuidado de beleza hidratante que alia a 
eficácia à sensorialidade de uma forma tão 
perfeita que conquista 100% das mulheres(1)

Este creme voluptuoso funde-se 
deliciosamente sobre a pele, para 
proporcionar uma hidratação durante  
todo o dia(2) e infundir uma nova 
luminosidade perfeita. 

Para uma textura mais leve e uma 
sensação de frescura delicada, 
descubra o Gel-Crème Hydra-
Lumière 24h - Gel para o Rosto. 

CONCENTRÉ D’HYDRATATION  
ABSOLUE                  
Hidrata • Reconforta • Redensifica 

Um programa de 7 dias para um poder de 
hidratação inigualável

Uma só gota desta água cristalina, 
repleta de ácido hialurónico, confere uma 
hidratação absoluta durante todo o dia. 

Melhoria significativa 
da taxa de hidratação(1) 

ENLUMINEUR DE TEINT - PRIMER
Unifica • Sublima • Embeleza

+ BB CREAM  
CRÉATRICE DE LUMIÈRE

Para uma tez impecável 
e uma qualidade de pele perfeita.

Graças à tecnologia da luz colorida, estes dois 
cuidados atuam em sinergia para aperfeiçoar a 
textura da pele, infundindo-lhe uma nova matéria: 
• Tez unificada
• Aparência dos poros visivelmente atenuada 
• Irregularidades de superfície como que disfarçadas. 

Dica de beleza:  
aplicar o Enlumineur de Teint-Primer - Base de 
Maquilhagem Rosto sob o BB Cream, Criador de 
Luminosidade.

SÉRUM LUMIÈRE HYDRATANT 
Promove a luminosidade da pele

1º sérum de luminosidade 
universal da THALGO  

Este gel incrivelmente fresco e fundente 
reativa o processo de purificação da 
pele, para uma luminosidade pura e uma 
transparência excecional.

até -24% de proteínas oxidadas(3) 

7 CUIDADOS INDISPENSÁVEIS DE BELEZA HYDRATATION LUMIÈRE 24H

específicos 
Para Peles secascuidados Diários Duo Tez Perfeita

(1) Teste de eficácia efetuado em 10 voluntárias. 
(2) Teste de eficácia efetuado em 10 voluntárias.

(1) Existe em 3 cores : Marfim - Natural - Dourado

MASQUE CONCENTRÉ  
D’HYDRATATION                      
Rehidrata • Redensifica • Revitaliza 

5 minutos para uma “perfusão“ 
de hidratação no núcleo da pele.

Enriquecida com dois Ácidos Hialurónicos, 
esta máscara dá um toque de luminosidade, 
redensificando e alisando a pele de imediato.  

Até + 70 % de hidratação medida 
apenas 30 minutos 
após a 1ª aplicação(2)

CUIDADO FUNDAMENTAL 
À BASE DE ATIVOS MARINHOS                     

A força vital dos oceanos para uma 
qualidade de pele perfeita

1º cuidado profissional personalizado que é 
capaz de medir o Índice de Beleza Ideal de todas 
as peles para atenuar de forma duradoura os 
desequilíbrios das mesmas.

Os pontos fortes do cuidado: 

A MODELAGEM FUNDAMENTAL À BASE DE ATIVOS 
MARINHOS, o exclusivo da THALGO que é inspirado 
nos movimentos suaves e apaziguadores das vagas 
confere um relaxamento absoluto.  

A DUPLA MÁSCARA DE INFUSÃO MARINHA 
perfunde continuamente a pele com ativos por 
medida, para o cuidado adequado da pele.  

CUIDADO UNIVERSAL 
• Para todo o tipo de pele
• Para qualquer idade
• Durante todo o ano

+58,2%
+45%

+27%

4H 8H 24H

(1)


