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Thalgo PorTugal, uniPessoal lda.
Rtd. Nuno Rodrigues dos Santos, 1B, 6º A/B

2685-223 Portela Lrs - Portugal
Tel: +351 219457530 - Fax: +351 219436690

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

Novo coNceito

profissioNal

a união ideal entre

uma selecção de cuidados 

totalmente instrumental

e um dispositivo estético 

de última geração 

para resultados

imediatamente visíveis

tHalGo
inova

proporcionando 

uma nova experiência

de cuidado estético

o engenho
tecnológico

criador de Beleza

ativador Juventude
renovador pureza

corretor Hidratação

•
•
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o talento tecnológico
e de cuidado estético

i BeautY® associa

3 tecnologias inovadoras

de eficácia comprovada,

não agressivas

e totalmente seguras

os Ultra-sons sequenciais

Uma concentração original de 
tecnologias para uma correção 
perfeita: as ondas vibratórias 
evolutivas geradas pelo I BEAUTY® 
permitem tanto purificar, como 
infundir os ativos dos produtos 
para uma melhor penetração e 
revitalização.

o talento da Thalgo

Foram criados 2 produtos profissionais específicos: 
• I Pure,  um  produto  capaz  de  limpar  e  de  purificar 

todos os tipos de pele.
• I Hydrate,  um  produto  rehidratante  que  oxigena, 

remineraliza e dinamiza a epiderme. 

a radiofrequência

A última tecnologia anti-idade 
baseada diretamente na medicina 
estética. A micro-corrente de 
altafrequência induz um aquecimento 
tissular para revitalizar, preencher e 
refirmar a pele. A sua sonda tripolar 
proporciona um controlo do calor 
para uma inocuidade perfeita.

o talento da Thalgo

I Plump, um produto anti-idade da pele concebido para 
aumentar a actividade da radiofrequência para uma pele 
mais tonificada e mais preenchida.

i BeautY® propõe uma

seleÇÃo de cuidados estÉticos
concisa, instrumental e completa 

para dar resposta às necessidades 

de todas as mulheres

renovador pureza • 15 min

Complemento perfeito do Soin Fondamental de la Mer, 
para um ritual que alia o  relaxamento e o  tecnicismo.  
a pele é purificada e fica pronta a ser cuidada em 
função das suas necessidades.

ativador Juventude • 15 min

Aliado  ideal  dos  Rituais  Anti-Idade  da  THALGO,  para 
um  programa  especialista  em  juventude  que  alia  o 
tecnicismo das modelações manuais THALGO à eficácia 
da radiofrequência. a pele é estimulada e preenchida
com activos anti-idade.

renovador pureza • 30 min

Este cuidado expresso de 30 min. é a resposta ideal 
para todas as mulheres que pretendem uma limpeza 
profunda  reequilibrante.  Mais saudável e mais 
luminosa, a pele é purificada e estabilizada. 

Recomenda-se associar com o Soin Fondamental de la Mer 
Rituel Pureté Fraîcheur para resultados a longo prazo.

corretor de Hidratação • 45 min

Cúmplice  ideal  de  todas  as  epidermes    ressequidas 
e baças, este cuidado estimula a hidratação natural 
nutrindo a pele com ativos remineralizantes e 
revitalizantes. a pele fica fresca, luminosa e 
hidratada intensamente desde a primeira sessão. 

Para uma correcão intensa, é recomendado alternar com o 
Soin Fondamental de la Mer Rituel Source Marine.

ativador de Juventude • 45 min

Inspirado nas técnicas anti-idade da medicina estética, 
este  cuidado  é  um  concentrado  de  eficácia  para 
combater os sinais do tempo. a pele é levantada e 
o rosto é refirmado e remodelado desde a primeira 
sessão. 

Recomenda-se que seja usado em conjunto com um dos Soins 
Expert Jeunesse Thalgo para uma eficácia duradoura.

a sono-vibração

A nova geração de esfoliação estética: 
os ultra-sons de baixa frequência fazem 
vibrar  a  espátula  para  efectuar  uma 
esfoliação profunda, desincrustar e 
purificar a pele de forma eficaz.

o talento da Thalgo

O  Peeling  Solution  é  um  produto  profissional  que  foi 
especificamente  formulado  à  base  de  ácidos  de  forma 
a  combinar  a  limpeza  mecânica  e  a  química  para  um 
resultado ainda mais notável.


