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LTHALGO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.

Rtd. Nuno Rodrigues dos Santos, 1B, 6º A/B
2685-223 Portela Lrs - Portugal

Tel: +351 219457530 - Fax: +351 219436690

Av. da Boavista, 117, 3º - 11
4050-115 Porto - Portugal

Tel: +351 226098358 - Fax:+351 226007667

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

NOVIDADE

SOIN PERFECTION
LUMIÈRE

Creme unificante, 
de tez

para uma pele sem defeitos

51em



PELE HIDRATADA DURANTE 24H (1)

Sève Bleue des Océans, para hidratar a pele

GRÃO DE PELE AFINADO 100% (2) 
Açucares de microalga vermelha marinha, para 
alisar o micro relevo cutâneo

IMPERFEIÇÕES CUTÂNEAS ATENUADAS 100% (2)

Associação de refletores de luz baseados na 
tecnologia "Blur": correção ótica das imperfeições 
(rídulas, manchas, vermelhidões…)

TEZ UNIFICADA 100% (2) & SUBLIMADA 97% (2)

Pigmentos minerais "inteligentes" para sublimar 
a tez

PROTEÇÃO UVB E UVA - SPF15
Proteção solar com o ativo obtido de algas "Sun’Ytol®", 
patente THALGO, associado a um sistema de filtros solares, 
para a proteção diária dos maleficios da radiação solar

Atualize a sua rotina de Beleza ! 
THALGO CRIOU

LE SOIN PERFECTION LUMIÈRE (CREME PARA O ROSTO)

A NOVA GERAÇÃO DE BB CREMES MARINHOS COM EFEITO  "BLUR" 

Creme de tez com 5 promessas, 
para uma pele perfeita, em 30 segundos crono ! 

SOIN PERFECTION LUMIÈRE 

Aliança perfeita entre a experiência dos 
cuidados da pele e a expertise de maquilhagem, 
este creme com textura suave funde-se na pele 
para uma tez magnífica e natural.

IRÁ ADORAR ESTE PRODUTO, TAL COMO 

MAIS DE 9 EM CADA 10 MULHERES (3) ?

• Adequado a todos os tipos de pele  

• Não comedogénico & não acneigénico (4) 

• Tez durante todo o dia, sem retoques (3) 

• Protege a pele dos maleficios da radiação solar

• Melhora a qualidade da pele em 4 semanas (3)

QUAL O TOM QUE PREFERE?

Ivoire
Para peles muito claras

Naturel
Para peles claras

Doré
Para as peles mais morenas

(1) Avaliação da eficácia hidratante por corneometria, após a aplicação única e padronizada do produto em 11 voluntárias. (2-3) Estudo clínico sob controlo dermatológico em 33 voluntárias 
(25-34 anos; todo o tipo de peles) que utilizaram o BB CREAM Soin Perfection Lumière (Creme para o rosto)  – Doré. Auto avaliação % de voluntárias de acordo com a alegação. (2) Desde a 1ª 
aplicação. (3) Após 28 dias de utilização. (4) Estudo clínico sob controlo dermatológico em 16 voluntárias (24-39 anos) apresentando uma pele mista a oleosa, utilizando o BB CREAM Soin Perfection 
Lumière - Doré, todas as manhãs durante 28 dias. Avaliação do potencial comedogénico e acneigénico por contagem das lesões retencionais e das lesões inflamatórias, respetivamente.
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(CREME PARA O ROSTO)


