


Embarque com Thalgo para
Novos Horizontes

Se o MAR é fonte de vitalidade, de frescura e de bem-estar, ele é,
sobretudo para o homem, fonte de força e de energia. Thalgo responde hoje
às necessidades essenciais da pele masculina com uma gama de produtos que
se apoiam nas virtudes energizantes da Alga Bleue Vitale®.



Mais espessa, mais rica em sebo e agredida quotidianamente pelo acto de barbear, a pele

masculina tem uma necessidade permanente de energia para poder manter flexibilidade

e elasticidade.

Referência incontestada da Beleza Marinha desde há mais de 40 anos, os nossos

Laboratórios exploram com paixão as profundezas do mar. Com forte consciência disso,

seleccionamos os activos marinhos pela sua actividade e pela sua alta tolerância afim de

desenvolver uma cosmetologia de vanguarda, autêntica e eficaz.

Para os homens nós escolhemos :

A Alga Bleue Vitale®, pelas suas propriedades anti-idade e anti-fadiga !

Esta alga é apanhada no lago Klamath que é alimentado pela

fusão das neves e dos glaciares de montanha, daí uma riqueza

mineral excepcional.

Este extracto estimula a renovação celular e possui propriedades

anti idade. Densifica a epiderme e alisa-a. Factos estes comprovados cientificamente.

Associamos a este extracto uma Alga Verde com virtudes anti fadiga para facilitar o

retorno à calma das células stressadas.

Soins energisants pour homme



Thalgomen,
uma resposta para cada necessidade :



Um universo para os homens modernos



O BARBEAR

Respeite a sua pele
Gel de Barba

Este gel espumoso anti-irritações facilita o deslizar da lâmina para um

barbear preciso e suave. Um gesto rápido e eficaz sob uma frescura

tipo “cascata”, ideal para as manhãs difíceis !

Utilização : Espalhar uma noz de gel sobre a pele previamente

humidificada. Barbeie e enxagúe a pele com água límpida.

Aerossol 100ml

Acalmar com frescura
Bálsamo após Barbear

Sem álcool, a sua fórmula fluida e fresca é única : aplica-se num só gesto

e penetra instantaneamente na pele. Os seus activos calmantes e

reparadores aliviam eficazmente os malefícios do barbear. A pele

retoma a sua flexibilidade e o seu conforto.

Utilização : Aplicar depois de ter feito a barba, sobre a pele

perfeitamente seca.

Tubo 75ml

O essencial para uma pele limpa



A LIMPEZA O primeiro gesto para manter uma
pele jovem

Logo pela manhã, escolha um despertar oceânico
Duche despertar

Com um só gesto, esta vaga vivificante purifica o corpo ao mesmo

tempo que respeita a pele e o couro cabeludo.

Utilização : Emulsionar na pele e nos cabelos húmidos. Enxaguar

abundantemente com água límpida. Evitar o contacto com os olhos.

Tubo 200ml

Desintoxicar a pele no quotidiano
Gel de Limpeza

Este gel espumante, não agressivo, liberta a pele das toxinas e do

excesso de sebo. A sua frescura aclara a cútis e tonifica a pele.

Utilização : Emulsionar o gel na palma das mãos previamente

humedecidas e, em seguida, massajar o rosto. Enxaguar com água

límpida.

Tubo 150ml

Cada semana, Desincrustar e alisar
DESCOMEN, Esfoliação Desincrustante,

Este creme esfoliante com micro esferas azuis desembaraça a

epiderme de todas as impurezas e alisa as imperfeições. A pele

apresenta-se, enfim, uniforme, limpa e fresca !

Utilização : Aplicar sobre a pele húmida e esfoliar com

movimentos circulares, evitando o contorno dos olhos. Enxaguar

abundantemente com água límpida.

Tubo 50ml



OS MELHORES CUIDADOS

Hidratar* suprimindo as zonas de brilho
Fluído Anti-Brilho

Esta fórmula, reforçada com activos anti-bactérias e com

agentes que visam manter a pele mate, permite tornar a pele

saudável, ao mesmo tempo que suprime as zonas de brilho do

rosto.

Utilização : Aplicar uma dose no rosto todo e no pescoço.

Frasco doseador 50ml

Cada produto destina-se a um cuidado especial da pele,

Um tom de pele de férias durante todo o ano
BONNE MINE - Emulsão Hidratante

Esta fórmula moderna e eficaz, não gordurosa, estimula a renovação celular e

proporciona uma sensação de bem estar imediata, deixando o rosto descontraido, a pele

suficientemente hidratada e, em apenas um minuto, com um ligeiro bronzeado.

Sem parabenos, sem óleos minerais, sem ingredientes de origem animal...

Utilização : Aplicar uma pequena quantidade sobre uma pele limpa e seca, a qualquer

hora do dia ou da noite.

Tubo 50ml
Novidade 2008

Novidade 2008

* Hidratação das camadas superiores da epiderme



Saciar eficazmente
Gel Hidratante Intenso

Proporciona um puro prazer ao aplicar. O seu

cocktail de activos age como uma verdadeira

recarga saciante para um conforto e um aspecto

de luminosidade dignos dos melhores dias.

Utilização : Aplicar 1 dose no rosto todo e no

pescoço.

Frasco doseador 50ml

Agir no coração das rugas
Creme Anti-Rugas

Aplicada diariamente, esta fórmula não

gordurosa, reforçada com activos anti rugas,

redensifica a pele a partir do seu interior e

preserva o seu capital juventude no decorrer

dos tempos.

Utilização : Aplicar 1 dose no rosto e no pescoço.

Frasco doseador 50ml

nos climas temperados, tropicais ou invernais ...

Lutar eficazmente contra as rugas,
os papos sob os olhos e as olheiras
Soro Contorno dos Olhos

Este gel muito fresco estimula a micro circulação do

contorno dos olhos. Contem um poderoso activo vegetal

que descongestiona os papos inestéticos e atenua as

olheiras e as micro-rugas. Sem perfume e sem corante.

Utilização : Aplicar 1 dose no contorno dos olhos.

Tubo 15ml



Antes do verão ou durante todo o ano,

esteja orgulhoso e feliz com o seu corpo :

refirmar os tecidos, remodelar os abdominais

ou simplesmente tonificar-se.

ABDO-SHAPER
Gel Tonificante “Efeito Gelo”

Verdadeiro tratamento de ataque, este gel tonificante “Especial Abdo”
ultra fresco, favorece a micro circulação para desalojar as gorduras e
penetra rapidamente para uma acção instantânea. A pele fica mais
tónica, os abdominais adquirem imediatamente um aspecto mais firme,
melhor desenhados.

Utilização : Friccionar em círculos concêntricos as zonas sujeitas ao

relaxamento cutâneo.

Tubo 200ml



Marca profissional antes de tudo,
Thalgo propõe aos homens um momento único entre as mãos
de profissionais de beleza

O TRATAMENTO ESTÉTICO OCÉAN Energizante, Purificante

Verdadeira recarga de energia, os Extractos de Alga Bleue Vitale ®
são libertados no coração das células para uma acção anti-idade e anti-fadiga.
Depois de uma massagem efectuada por mãos experientes e 20 m. de
repouso com a Máscara Océan vai sentir-se simplesmente mais “jovem”.
Um resultado visível imediato. A pele hidratada, os traços mais
repousados e a cútis mais luminosa.

Para um tratamento estético personalizado,
peça conselho à sua esteticista.



LLABORATOIRES B.L.C. THALGO COSMETIC S.A.

Marlicel, Cosmética e Perfumística Lda.

Av. D. João II, 1.03.2.1B - 6ºB, 1990-092 Lisboa

Tel. 219457530 - Fax: 219436690

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

Tel. 226092031 - Fax: 226007667

www.thalgo.com - www.thalgotravel.com 
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