AGE DEFENCE
Protecção Anti-Âge patentada

Expor-se ao sol
e Bronzear-se serenamente
Anti-UV

•

Anti-Envelhecimento DA PELE

•

Anti-Manchas

A especialização THALGO

Pioneiros na investigação científica marinha, O Laboratório
Thalgo adquiriu um conhecimento especializado único
através do conhecimento, da pesquisa e do domínio de activos
marinhos de elevado desempenho.
Para combater os malefícios do sol, o Centro de Pesquisa Thalgo
criou e patentou uma linha de produtos cosméticos de proteção
solar, performantes, combinando uma tripla proteção solar.
Estes cuidados inovadores reforçam a beleza e preservam a
juventude da pele, antes, durante e após a exposição solar.

Os + Thalgo

Tripla Protecção Solar .....................................
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Antes do Sol .................................................................

4

Protetores ........................................................................

6

Pós-Exposição Solar ...........................................

8

Sem Sol ................................................................................
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Texturas ultra sensoriais (não branqueadoras, não
gordurosas e não pegajosas) com aromas de monoi,
baunilha e coco.

A exposição Solar com segurança ...... 10

Proteção

anti-uva / anti-uvb reforçada

1
2

Associação de filtros eficazes para uma especialização com toda a
segurança:

• Filtro anti-UV nova geração: transparente, sem deixar manchas brancas,
tolerância elevada.
• SUn’YtoL®: filtro marinho extraído de uma alga Polysiphonia lanosa.
capital Solar Protegido

Proteção

anti-envelhecimento exclusiva sob patente

Complexo com patente registada de 2 extratos marinhos com propriedades
anti-envelhecimento concentrados:
• SUn’YtoL®: anti-radicais livres, protector e reparador do ADN.

• Astaxantina: poderoso anti-oxidante e protetor, extraído de uma alga
Haematococcus pluvialis.
Juventude Preservada

Proteção

anti-manchas
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• Astaxantina previne também a formação de manchas pigmentares e
uniformiza a tez, limitando a acumulação de melanina.
Belezare forçada

3

ANTES DO SOL
Para preparar a pele
e acelerar o bronzeado
durante todo o ano!

LAIT ACTIVATEUR dE BRONZAGE
Rosto e Corpo • Desperta a Melanina
Activa e intensifica o bronzeamento, para obter
rapidamente um belo bronzeado dourado, sem
se expor demasiado.

• 1 a 2 aplicações diárias, 15 dias antes da exposição
ao sol e depois durante o período de férias.

FOCO ACTIVO

Sabia que …
Depois dos 30 anos há maior dificuldade em
bronzear, devido a uma quebra no número de
melanócitos, de 8 a 20%, a cada 10 anos.
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Derivado
do Inositol:
extraído da
alfarrobeira,
activa, intensifica
e prolonga o
bronzeado natural.

Océa Sun
Uma mistura de poderosos activos para
uma eficácia reforçada a partir do interior.
• Pigmentos carotenóides naturais para
INTENSIFICAR e SUBLIMAR o bronzeado.
• Anti-oxidantes - vitamina E, zinco e
selénio, para PROTEGER as células da pele
contra o stress oxidativo e PRESERVAR a
juventude capital.

• 1 cápsula por dia, no mínimo durante 3 semanas,
antes da exposição, durante a mesma e um mês
após a exposição, para prolongar o bronzeado.

FOCO ACTIVO
Complexo
pigmentante
e anti oxidante:
carotenoides +
vitaminas.

Eficácia COMPROVADA
O bronzeado da pele foi reforçado em
89% dos voluntários*.

* Estudo clínico realizado em 18 voluntários durante 30 dias.
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PROTETORES
Os cuidados de protecção para o rosto
Os nossos produtos de rosto preservam a juventude da pele e
oferecem uma tolerância perfeita para um bronzeado progressivo,
uniforme e duradoiro!

Fluide Solaire âge Défense SPF 15
Rosto • Proteção média
O bronzeado das peles morenas ou já bronzeadas,
com toda a segurança.

CrÈme Solaire Âge DÉfense SPF 30
Rosto • Proteção elevada
A protecção ideal desde as primeiras exposições.

CrÈme-Écran Âge DÉfense SPF 50+
Rosto • Proteção muito elevada
A proteção para peles frágeis, mesmo em exposição
extrema.

FOCO ACTIVO
SUN’YTOL FUTURE®:
Protecção Anti-Âge
patentada.

Os cuidados de proteção para o corpo
Para um bronzeado durável e seguro, opte por texturas finas e ultra
leves para uma aplicação rápida!

HUILE SATINANTE BRONZANTE SPF 6
Corpo & Cabelos • Proteção baixa
Todo o prazer de um óleo protetor e nutritivo para o corpo e
os cabelos.

LAIT Solaire Âge DÉfense SPF 15
Corpo • Proteção média
O bronzeado das peles morenas ou já bronzeadas, com toda
a segurança.

Lait Solaire Âge DÉfense SPF 30
Corpo • Proteção elevada
A proteção ideal desde as primeiras exposições.
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PÓS-EXPOSIÇÃO SOLAR
Indispensáveis para
repousar e reparar a pele
após a exposição!

CrÈme-Masque RÉparatrice
Rosto • SOS escaldões
Verdadeiro conforto das zonas sensibilizadas
pelo sol, este creme cuida da pele e prolonga a
resplandecência do bronzeado.
• 2 em 1, pode ser aplicado em camada fina, como
um creme hidratante ou em camada espessa, como
uma máscara suavizante.

Lait Hydra-Apaisant
Corpo • Sublimador do bronzeado
Fresco e cremoso, este gel lácteo suaviza
imediatamente a pele. Intensamente hidratada,
a pele é cuidada e o bronzeado é sublimado
por nácares irisados.

Sabia que …
A hidratação intensa da pele permite prolongar
e sublimar o bronzeado.
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FOCO ACTIVO
Macro alga
das Filipinas,
Aloé Vera,
flor de nenúfar:
cuidam da pele.

SEM SOL
Para intensificar o bronzeado
e ostentar um bonito tom moreno
ao longo de todo o ano!

CrÈme-Lumière
AUTO-Bronzante
Rosto e Corpo • Bronzeado
dourado natural
Este creme-gel adapta-se a todos os tipos
de pele, para proporcionar um bronzeado
dourado, natural. Pele sublimada, iluminada,
com ou sem sol!
• Renove a aplicação a cada 2 ou 3 dias para
conservar o bronzeado.

FOCO ACTIVO
DHA e eritrulose
escurecem a pele
sem sol, para
oferecer
um bronzeado
uniforme.
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Solar
Segurança

A exposição
com

Como escolher correctamente a protecção
JARDIM
Exposição moderada

MAR
Exposição intensa

MONTAnha
Exposição extrema

ELEVADA
30 - 50

MUITO ELEVADA
50+

MUITO ELEVADA
50+

Pele sensível ao sol
Fototipo II, III

MEDIA
15

ELEVADA
30 - 50

MUITO ELEVADA
50+

Pele intermédia
Fototipo IV

BAIXA
6

MEDIA
15

ELEVADA
30 - 50

Pele resistente
Fototipo V, VI

BAIXA
6

BAIXA
6

MEDIA
15

Pele extremamente
sensível ao sol - Fototipo I

Consoante o seu fototipo
Cabelos pretos • Pele escura VI.
Não queima

I. Cabelos ruivos • Pele leitosa
Queima facilmente
Não bronzeia

Cabelos castanhos escuros • Pele morena V.
Queima excepcionalmente
Bronzeado máximo
Cabelos castanhos escuros • Pele morena IV.
Queima pouco
Bronzeia facilmente

II. Cabelos loiros • Pele clara
Queima facilmente
Bronzeia ligeiramente
III. Cabelos castanhos claros • Pele clara
Queima moderadamente
Bronzeia progressivamente

Conselhos especializados
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Tomar duche e secar-se bem depois do banho de mar.
As pequenas gotas que secam na pele provocam um efeito de lupa e, ao evaporar, favorecem
ainda a sua desidratação. Neste caso, no mar, apenas o sal fica na pele e pode tornar-se
agressivo. Na medida do possível, é aconselhável tomar um duche depois dos banhos de mar.

Identificar os
pictogramas informativos

Escolher
bem as horas de exposição:
Evitar a exposição solar nas horas de maior intensidade dos raios solares
(entre as 11h e as 15h). A sobre-exposição ao sol é perigosa para a saúde.
Usar
vestuário de protecção:
Chapéu/lenço, t-shirts e óculos de sol protegem as zonas sensíveis
perante o sol.
Preservar
as crianças pequenas dos raios solares:
Não expor directamente ao sol os bebés e crianças com menos de
3 anos.
Aplicar
um protector em quantidade generosa e regular:
Ao reduzir a quantidade estará a diminuir nitidamente o nível de
protecção. Renove a aplicação de 2 em 2 horas, sobretudo depois de
tomar banho. Os produtos solares não oferecem protecção a 100%.

UVA
Este símbolo indica que o nível de
protecção UVA cumpre a recomendação
europeia dos produtos solares.
Assim, qualquer produto que o exiba
anuncia uma fórmula das mais eficazes:
uma prova de seriedade para a sua
protecção!

Este índice de protecção (“Sun Protection
Factor” = Factor de Protecção Solar) exprime
o nível de protecção esperado com o creme
solar. Por exemplo, se utilizar um SPF15,
significa que demorará 15 vezes mais tempo
a sofrer uma queimadura solar! No entanto,
esta noção varia em função do fototipo, do
lugar e das horas de exposição ao sol.
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