
N u t r i c o s m é t i c o s  m a r i N h o s



2 3

Entre no universo da saúde marinha… Equilíbrio e eficácia no coração das células
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Líder no domínio da inteligência marinha há mais 

de 50 anos, o Centro de pesquisa thalgo recorre a 

prestigiados ficólogos para explorar os oceanos e 

revelar moléculas marinhas ativas com poderes 

extraordinários. 

em estreita colaboração com especialistas em 

Nutrição e professores Universitários, a thaLgO 

criou a thaLgO a saúde marinha : uma gama de 

suplementos alimentares inovadores, com uma 

concentração dos mais eficazes princípios ativos e 

extratos marinhos que seleciona as necessidades 

iniciais e nutricionais, ao mesmo tempo que respeita 

o equilíbrio natural do organismo.

tendo cada organismo necessidades nutricionais 

específicas e uma fisiologia própria, o Laboratório 

thaLgO propõe uma gama completa de 

nutricosméticos de Bemestar, adelgaçantes, Beleza 

e solares que permite a conceção de programas 

personalizados.



iNstruções
1 a 2 ampolas bebíveis 
por dia.

Caixa de 20 ampolas.
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Bem-estar

l’océaNe
pLasma mariN hypertONiqUe

tensão acumulada, falta de vitalidade, baixa de forma 

durante um regime,... podem ser consequências de um 

desequilíbrio do organismo.

estudado há mais de um século pelas suas propriedades 

regeneradoras e reequilibrantes, o plasma marinho é 

física, fisiológica e quimicamente idêntico ao nosso 

meio interior, constituindo um suporte essencial à vida 

celular.

L’OCéaNe, plasma marinho 100% natural, confere ao 

organismo toda a energia vital do mar.

Os Oceanos estão na origem da vida : geraram a 

primeira forma de vida na terra, sob a forma de 

uma alga azul unicelular.

até hoje, o homem possui esta marca marinha. O 

biólogo rené qUiNtON foi o primeiro a demonstrar 

a analogia da composição entre a água do mar e 

os nossos líquidos internos, como se as nossas 

células tivessem recriado à volta delas este meio 

original marinho, que está na sua origem e que é 

indispensável para o seu metabolismo.

sabia?
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adelgaçaNte

eu emagreço
aCtiv détOx

aCtiv draiNeUr

aCtiv miNCeUr

eu selecioNo
COaCh aNti-CapitONs

méNOsveLt miNCeUr 45+

1

2

Quero adelgaçar e preparo o meu organismo

activ détox

para gorduras localizadas, dificuldades na eliminação 
e tez baça…

Uma sobrecarga de toxinas no organismo pode ter 
consequências sobre a silhueta e a pele.

aCtiv détOx, graças aos seus activos de origem 100% 
natural – a alga castanha fucus e o complexo de plantas 
biológicas* – ajuda-o a recuperar o seu bemestar e 
leveza:

• os  extractos  de  funcho  e  alcachofra  favorecem  a 
purificação do organismo, ajudando a drenar e eliminar 
as toxinas;

• a  alga  castanha  fucus  ajuda  a  promover  a  perda 
ponderal.
* Plantas provenientes da agricultura biológica. Produto proveniente da agricultura 
biológica. Certificado por ecocert sas f-32600.

que este rótulo garante que o produto tem origem 
em métodos de produção biológica, em que se 
aplicam adubos ecológicos, o combate natural 
aos parasitas, a utilização estritamente limitada 
de fertilizantes e de produtos de tratamento e 
preparação, bem como o respeito pelo bem-estar 
do homem e pelo meio ambiente.

sabia?

iNstruções
1 ampola por dia, diluída 
num copo de água ou de 
sumo de fruta, durante 
10 dias.

Caixa de 10 ampolas.
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Eu quero eliminar o meu excesso de água

activ draiNeur

aCtiv draiNeUr dirige-se às pessoas que desejam 
selecionar os mecanismos implicados na eliminação da 
água e da gordura.

duas vezes mais concentrado(1) em plantas reconhecidas 
pela sua atividade drenante - extrato de folha de erva 
mate, extrato de flor de hibisco, extrato de caule de 
cavalinha - e suplementada com um extrato de alga 
castanha ascophyllum nodosum que participa na 
eliminação dos depósitos de gordura, auxiliando no 
adelgaçamento da silhueta.

aCtiv draiNeUr complementa o regime alimentar, 
graças ao seu aporte em vitamina C que contribui para 
a redução da fadiga, muitas vezes sentida no período 
de emagrecimento.
(1) Que a referência Slim 7 Suplemento adelgaçante.

O adelgaçante testado em 10 de 20 mulheres 
apresentou resultados significativos após 7 dias 

de tratamento*. 

100% das mulheres que utilizaram o aCtiv 

draiNeUr ficaram satisfeitas.
* Teste clínico realizado com 20 voluntárias durante 7 dias.

eficácia testada*

iNstruções
diluir o conteúdo da 
tampa doseadora de 50 
ml num grande copo de 
água.

Frasco de 500 ml.

activ miNceur

aCtiv miNCeUr, nutricosmético de última geração, 
dirige-se às pessoas que desejam redesenhar as suas 
curvas, selecionando os mecanismos implicados no 
adelgaçamento da silhueta.

aCtiv miNCeUr associa o fitocomplexo patenteado 
sinetrol®, clinicamente testado(1) que permite uma 
redução significativa do perímetro da cintura e das 
ancas, com um extrato de guaraná titulado em cafeína 
e um extrato da alga castanha Fucus vesicolusus.

iNstruções
1 drageia ao almoço e 1 
drageia ao jantar.

Caixa de 30 cápsulas.

Não suporto estes quilos a mais

após 1 mês de tratamento, foi evidente uma 

redução significativa do contorno da cintura, até -7 
cm, e do contorno das ancas, até -3 cm.
(1) Estudo clínico aleatorizado com dupla ocultação vs placebo, efetuado em 95 
indivíduos dos 22 aos 45 anos, com excesso de peso (IMC de 26 a 29,9 kg/m2), 
durante 12 semanas. (2) Estudo clínico efetuado em 97 mulheres durante 1 mês, 
como complemento de medidas dietéticas. Medição média: -2,2 cm da linha de 
cintura/-2,2 cm da medida de quadril.

eficácia clinicamente testada(2) 
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minha celulite é uma coisa do passado

coach aNti-capitoNs

O aparecimento do “efeito acolchoado” na pele é um 
fenómeno de várias origens que atinge – a vários 
níveis – cerca de 90% das mulheres, podendo ser ainda 
reforçado por um desequilíbrio em micronutrientes 
específicos.

para combater o aspecto “casca de laranja”, thaLgO 
oferece uma resposta corretiva que trata todos os 
parâmetros implicados no aparecimento da celulite, 
visando devolver à pele um toque liso.

COaCh aNti-CapitONs contém um concentrado 
patentado de melão clinicamente testado na redução da 
celulite*, bem como extratos de ascophyllum Nodosum 
e de chá verde que queimam gorduras e um extrato de 
bagaço de uva que auxilia na a drenagem dos tecidos.

inovação saúde thalgo

Certas deficiências em micronutrientes podem 
abrandar a obtenção dos resultados desejados. 
COaCh aNti-CapitONs é formulado com zinco 
e vitamina a, reconhecidos por contribuir para a 
manutenção de uma pele normal.

iNstruções
1 monodose por dia, a 
consumir pura ou diluída 
num copo de água.

Caixa de 10 monodoses.

após apenas 28 dias de tratamento pode observar-

se uma redução visível da celulite, até  -9,5%.
* estudo clínico aleatorizado, com ocultação dupla versus placebo, realizado em 
41 mulheres, à razão de 40 mg de concentrado de melão por dia durante 28 
dias.

eficácia testada*

méNosvelt
miNCeUr 45+ 

sob o efeito das variações hormonais podem surgir 
várias alterações de natureza física, perturbando o 
bem-estar das mulheres aquando da menopausa.

méNOsveLt é uma fórmula exclusiva, especificamente 
destinada às mulheres maduras que desejem recuperar 
a linha:

• o  extracto  da  alga  undaria  pinnatifida  auxilia  o 
metabolismo das gorduras abdominais, para ajudar a 
recuperar um ventre liso e ancas esbeltas;

• o complexo « anti agua » associa o cháverde e o freixo, 
reconhecidos pelas suas propriedades facilitadoras da 
eliminação do excessos hidricos;

• o  iodo  tem  um  papel  no  metabolismo  energético 
participando no funcionamento 14 do metabolismo 
lipidico.

iNstruções
tomar 2 cápsulas por dia, 
às refeições.

Caixa de 30 cápsulas.

Eu digo «não» ao inchaço e à gordura 

abdominal
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Beleza

para tornar mais belos a pele, os cabelos e as unhas, 

o Centro de investigação da thaLgO encontra no 

fundo dos Oceanos riquezas marinhas ainda pouco 

exploradas.

Com uma alta concentração em minerais 

antioxidantes e nutrientes bioassimiláveis, 

estes extratos marinhos possuem propriedades 

nutricionais inigualáveis no mundo vegetal terrestre, 

e revelam-se assim como «superativos da beleza».

a gama de nutricosméticos de beleza da thaLgO 

responde assim às expectativas de cada mulher no 

mundo, para uma beleza garantida e duradoura.
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collagÈNe 5000
sOLUtiON rides

O COLLageNe 5000, inovação nutricosmética da 
thaLgO, é a solução corretiva antirrugas global, 
que integra os últimos avanços científicos em 
antienvelhecimento, os quais revelaram novos 
processos responsáveis do envelhecimento celular.

a sua fórmula exclusiva concentra 5000 mg de 
colagénio marinho hidrolisado altamente assimilável, 
cuja eficácia na redução das rugas foi clinicamente 
testada.

O complexo age prOteCt, que associa a vitamina C e 
o selénio, contribui para a proteção das células contra 
a pressão oxidativa.

a eficácia do colagénio marinho peptan™ foi 
clinicamente testada na redução das rugas.

estes testes revelaram, sobretudo, a capacidade do 
colagénio para:

• alisar a pele reduzindo o número de rugas,
• prevenir a formação de rugas profundas,
• melhorar a elasticidade e a hidratação da pele.
• melhorar a elasticidade e a hidratação da pele.

* 3 testes clínicos realizados em 33, 47 e 106 voluntárias, em dupla ocultação e 
controlados por placebo, o proporcional a 10 g de colagénio marinho hidrolisado 
Peptan™ por dia.

eficácia testada*

A minha nova arma antirrugas

utilização
1 dose única por dia, com 
toma de manhã antes do 
pequeno-almoço.

para tomar na forma 
natural, ou diluído num 
copo de água.

Caixa com 10 doses 
únicas de 25 ml.

O meu reflexo resistência e brilho para 

cabelos e unhas

iNstruções
2 a 3 cápsulas por dia, 
para um programa de 3 
meses.

Caixa de 60 cápsulas.

océa perFect
CheveUx & ONgLes

Fatores como o stress, mudanças de estação, défices 
de determinadas vitaminas ou oligoelementos podem 
fragilizar o seu cabelo e as suas unhas. O resultado é 
um cabelo baço, sem volume e com pontas espigadas, 
assim como unhas quebradiças, moles e estragadas...

OCéa perFeCt CheveUx & ONgLes é um concentrado 
de 3 algas ativas - espirulina, lithothamnium e porphyra 
- que ajuda a manter beleza do cabelo e das unhas, 
preservando a sua robustez, resistência e brilho.

graças a esta recarga de nutrientes essenciais - cálcio, 
magnésio, vitaminas B5, B6 e B8 - as faneras conservam 
toda a sua vitalidade!

as mulheres que utilizaram OCéa perFeCt CheveUx 

& ONgLes ficaram convencidas da sua eficácia: 

80% mostraram-se satisfeitas.
* Ensaio de utilização realizado sob controlo clínico - em condições de utilização 
reais - com 15 mulheres durante 3 meses.

eficácia testada*
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solar Quero uma pele bronzeada durante o ano todo

océa suN

Fornecedor natural de bem-estar, todos os anos o sol 
proporciona um tom dourado e luminoso à pele, cujo 
efeito é levantar o ânimo e intensificar a beleza.

No entanto, os seus raios aumentam igualmente 
a produção de radicais livres que aceleram o 
envelhecimento prematuro da pele: surgem rugas, os 
traços esbatem-se e a pele adelgaça e seca.

para tirar partido dos benefícios do sol ao longo de todo 
o ano, OCéa sUN concentra os nutrientes essenciais 
para a pele:

•uma associação de pigmentos  carotenoides naturais 
variados, com origem em algas e plantas, para conferir 
à pele um bronzeado natural, intenso e duradouro;

•um potente complexo de antioxidantes - vitamina e, 
zinco e selénio - para ajudar a proteger as células contra 
o stress oxidativo. as reservas naturais de nutrientes 
antioxidantes são reforçadas para preserva a pele dos 
efeitos dos raios solares.

iNstruções
1 cápsula por dia, pelo 
menos 3 semanas antes 
da exposição ao sol, e 
em seguida durante o 
período de exposição 
e 1 mês após esta para  
bronzeado.

Caixa de 30 cápsulas.

Bronzeado natural intensificado para 89% des 

volontaires.
* Ensaio clínico realizado sob controlo médico junto de 18 voluntárias durante 
30 dias.

eficácia testada*
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Os nutricosméticos da  ThAlgO

Em todas as estações as suas necessidades 

nutricionais específicas, intensificadoras 

para uma beleza eficaz

Os tratameNtOs dO iNverNO

para reforçar as defesas e manter-se em forma durante o inverno, o organismo 
precisa de um complemento em nutrientes naturais. Nada melhor do que a água 
do mar, para recuperar o bem-estar e o equilíbrio, após umas férias à beira-mar.

plasma marinho hipertónico 

l’océane

Os tratameNtOs da primavera

No inverno, o organismo funciona em câmara lenta, acumulando toxinas e quilos 
a mais… a primavera é, pois, a estação ideal, para a desintoxicação do organismo, 
a drenagem da gordura e a reativação do metabolismo para o emagrecimento.

eu preparo o meu organismo 

activ détoX

eu quero eliminar o

meu excesso de água

activ dRaineuR

eu não suporto mais os meus 

quilos em excesso

activ minceuR

eu digo «não» ao inchaço e à 

gordura abdominal

ménosvelt
minceuR 45+

Os tratameNtOs dO verãO
No final da primavera, a pele deve preparar-se para o regresso do sol, para 
poder ficar com um bonito bronzeado dos mais sublimes e duradouros. e, para 
não esconder este bonito bronzeado, a acumulação de gordura, a pele «casca 
de laranja» e outras marcas inestéticas devem ser eliminadas, para dar lugar a 
uma silhueta firme e adelgaçante.

Quero uma pele bronzeada
durante o ano todo

océa sun

a minha celulite é coisa
do passado

coach anti-caPitons 

Os tratameNtOs dO OUtONO

a estação chegou para suavizar a sua pele e os seus cabelos, maltratados pelos 
banhos repetidos e pelos fortes raios solares! O outono é, pois, a estação para 
exaltar todos os seus atributos de beleza.

a minha

nova arma antirrugas

collagène 5000
solution Rides

o meu reflexo resistência e

brilho para cabelos e unhas

océa PeRfect
cheveuX & ongles
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