30 minutos para
enaltecer a luminosidade
e revelar a beleza

Após uma limpeza completa da pele, aperfeiçoada
com o Gommage aux Cristaux Marins - esfoliante
Rosto, deixe a sua pele nas mãos da sua profissional
de beleza, para um banho de luminosidade :
•S
 ob o efeito da digitopressão energizante
característica, os ativos luminosos e alisadores da
máscara profissional fundem-se na pele.

O seu Centro de Estética / Spa

•A
 aplicação de Concentré d’éclat Absolu - Loção
para o Rosto, seguida do seu creme preferido,
proporcionam à pele um suave despertar.

Desfrute da tecnicidade, sensorialidade
e eficácia em 30 min
e dote a sua pele de uma nova luminosidade.
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Enaltece a
luminosidade
Revela a beleza

Para nutrir a sua pele com água
e luminosidade, descubra a linha

CONCENTRÉ
D’ÉCLAT ABSOLU

CUIDADO FUNDAMENTAL
LUMIÈRE
O Laboratório Thalgo descobriu o segredo de uma
luminosidade perfeita, com o Cuidado Fundamental
Lumière. Este ritual profissional alia a ação anti-tez
baça e de revitalização dos ativos selecionados para
restaurar uma difusão ideal da luminosidade :

A N T I- T E Z B A Ç A
• Um trio de ácidos aclaradores corrige a perda
de luminosidade a todos os níveis: esfoliação da
superfície, alisamento do grão de pele e revitalização
cutânea.

É a solução «toque radiante»
para peles com falta
de luminosidade.
•C
 orrige todos os sinais visíveis de
uma pele baça e sem vitalidade, para
uma luminosidade excecional.
•C
 omo uma dose única, para
impulsionar a beleza de imediato.
No programa intensivo duas vezes
por dia durante 7 dias, para uma pele
radiante duradoura .

•O
 Lumisource relança o processo de purificação natural
da pele, para uma tez mais transparente.

Pele mais aveludada: até +80%

•A
 Hesperidina bioativa, naturalmente presente nas
cascas de citrinos, potencia a oxigenação cutânea para
uma tez imediatamente sublimada.
•O
 Ácido Hialurónico, de peso molecular médio,
redensifica a pele devolvendo-lhe instantaneamente o
preenchimento da sua juventude.
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até +100% de luminosidade

•O
 Sève Bleue des Océans, 14 vezes mais rico
em Silício, 12 vezes mais em Manganésio e 8 vezes
mais em Zinco do que uma água do mar, alisa as
linhas de desidratação, para um reflexo perfeito da
luminosidade.

R E V ITA L I Z AÇ Ã O

SOURCE
MARINE

e +43% de homogeneidade da tez
em mais de 9 em cada 10 mulheres.

O que elas acham disso :
« Acho a minha pele radiante. O produto deu um
toque radiante à minha pele que parece menos
fatigada. »
Vanessa, 35 anos.
« Efeito imediato muito eficaz para a tez que parece
menos fatigada. »
Christine, 49 anos.
« Um efeito super-luminoso e de «bom aspeto». A
pele reflete a luminosidade. »
Laurence, 43 anos.

•O
 extrato de pimenta de Sichuan, alisa o relevo
cutâneo, para traços imediatamente mais
repousados.
Após 7 dias de utilização, avaliação sensorial da luminosidade da tez em 21 voluntárias. Pontuação
média de Luminosidade após 7 dias: +40%. Pontuação média de Uniformidade da Tez: +26%. Pontuação
média de Pele Aveludada: +35%.
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Os primeiros produtos HYDRA-LUMIÈRE 24H
que recriam um poço de água vital
no núcleo da pele, maximizando
a sua luminosidade capital.
•C
 RÈME HYDRA-LUMIÈRE 24H : Creme voluptuoso
fundente que proporciona uma hidratação duradoura e
desperta a luminosidade. Também disponível em GEL
CRÈME HYDRA-LUMIÈRE 24H, fresco e leve, para peles
normais a mistas.
•S
 ÉRUM LUMIÈRE HYDRATANT : Gel fresco e fundente
que dinamiza o processo de purificação natural da pele.
•C
 O N C E N T R É D ’ H Y D R ATAT I O N A B S O L U E :
programa de 7 dias para conferir um poder de hidratação
inigualável.
•M
 ASQUE CONCENTRÉ D’HYDRATATION : máscara
de «perfusão de hidratação» para redensificar e alisar
instantaneamente a pele.
• ENLUMINEUR DE TEINT - PRIMER + BB CREAM
CRÉATRICE DE LUMIÈRE : Dois produtos que atuam
em sinergia, graças à tecnologia da luz colorida, para
uma tez impecável e um acabamento aveludado perfeito.
O BB Cream existe em 3 cores: Ivoire, Naturel, Doré.

