КОЗМЕТИЧНА ГРИЖА ЗА ЛИЦЕ

АКТИВНА МОРСКА
КОЗМЕТИКА

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗА КРАСОТАТА НА ВАШАТА КОЖА
THALGO e безспорен експерт в морската козметология, с повече от 50 години
опит в грижата за красотата, който изследва богатствата на Океана, за да извлече
активни съставки с несравними свойства за регенерация, хидратация, подхранване
и стимулиране функциите на кожата.
Тясното сътрудничество с дерматолози и университетски професори позволява
на изследователския екип на THALGO да създава истински качествени и фини
продукти с ексклузивни и ефикасни активни съставки.
Всеки продукт на THALGO концентрира ефикасността на морските активни съставки
и е създаден според най-стриктните изисквания и стандарти за безопасност, за да
предложи съвършена професионална грижа на всяка жена по света.
Експертен съвет, точна диагноза на кожата, ексклузивни масажни техники,
невероятни консистенции и завладяващи аромати... Оставете се в опитните
ръце на THALGO козметиците, които са истински специалисти и ще Ви осигурят
ненадминато изживяване по време на козметичната терапия с обещание за видими
и трайни резултати още след първата процедура.
Високо ценени от козметичните специалисти и предпочитани от хиляди жени,
козметичните продукти на THALGO разкриват истинската красота на Вашата кожа.
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Водена от любовта към морето, компанията
THALGO е изцяло посветена на опазване на
биоразнообразието и околната среда.

Указател на продуктите за лице ........................................................................................ 46
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ИСТОРИЯТА

ИЗКОННИТЕ ЦЕННОСТИ

НА THALGO

НА THALGO

МОРЕТО – ИСТИНСКА СТРАСТ

МОРСКА ЕКСПЕРТИЗА

Източник на животворна енергия, морето е в състояние да
съживи тялото и ума, благодарение на невероятното си богатство
от биосъвместими с кожата минерали и микроелементи. THALGO
използва уникалния потенциал на морето, за да разработи
професионални терапии, козметични продукти и хранителни
добавки, даряващи здраве и красота.

В основата на концепцията на THALGO е таласотерапията –
грижата за тялото чрез естествена морска вода. Ексклузивните
формули на марката съчетават ефикасността на морските
активни съставки с чувственото удоволствие от великолепните
„топящи се“ в кожата консистенции.

ОСНОВАТЕЛЯТ НА THALGO
През 1964 г. Андре Букле, фармацевт и блестящ визионер, създава
THALGO, първата специализирана лаборатория в терапиите
и лечението с морски водорасли. Две години по-късно той
разработва и патентова уникален метод за микронизация на
три вида водорасли (Laminaria digitata, Fucus vesiculosus и
Lithothamnium calcareum) с изключителни ревитализиращи
свойства. Благодарение на микронизацията кожата усвоява попълноценно всички жизненоважни минерали, микроелементи и
витамини, съдържащи се в морските водорасли.

ФРЕНСКАТА РИВИЕРА – ИЗВОР НА
ВДЪХНОВЕНИЕ
През 1976 г. THALGO избира за свой дом Френската Ривиера,
която е извор на изумително вдъхновение с живописната си
природа и спиращите дъха гледки. Усещането за благополучие
и безгрижие, бликащите светлини и омагьосващи цветове, са
„пренесени“ в изтънчените аромати на всички козметични
продукти на водещата френска марка.
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ПРОФЕСИОНАЛНО НОУ-ХАУ
Изключителното ноу-хау за обработка на водораслите –
микронизация, позволява получаването на фина пудра със
забележителни свойства, а невероятният целебен потенциал на
водораслите нараства многократно. THALGO използва богатствата
на морето – минерали, микроелементи, аминокиселини,
протеини и витамини, като ги включва във всички козметични
продукти на марката, за да предостави уникална грижа за кожата.
Професионалните терапии осигуряват ненадминати резултати и
предлагат екзотично пътуване с вълшебен полъх на морски бриз.

КРАСОТА ОТ МОРСКИТЕ ДЪЛБИНИ
Доказани специалисти в морската козметология, THALGO черпят
от дълбините на Океана най-важните елементи за създаване
на автентична и високоефикасна козметика. Благодарение
на удивителната морска енергия, способна да ревитализира
тялото и събуди ума, Вие сияете с нова красота: ослепителна и
запомняща се.
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ПРОФЕСИОНАЛНО
СЪВЪРШЕНСТВО

Всички козметични терапии на THALGO се
изпълняват от специално обучени терапевти,
които стриктно следват протокола:

1

ПОДГОТОВКА
„Откриване на морето” е важна стъпка за цялостното почистване и отстраняване на
грима. Свежа и освободена от замърсяванията, кожата Ви е идеално подготвена за
основната част от козметичната терапия.
Специфичният въвеждащ масаж на THALGO Ви подканя да се отпуснете. Само за няколко
минути сетивата Ви са успокоени, а дишането е регулирано. Вие сте релаксирани и
кожата е по-възприемчива към козметичните продукти.

2

РЕГЕНЕРАЦИЯ
Енергизиращият спрей, ексклузивната тайна за красота на THALGO, осигурява на кожата
реминерализиращата сила на морските активни съставки. Впръскан върху кожата и в
съчетание с точковия масаж, спреят възстановява баланса и естествената й защита.

3

КОРИГИРАНЕ
THALGO има конкретен, ефикасен и цялостен отговор на всеки проблем на Вашата
кожа. Коригиращата стъпка от всяка терапия осигурява специфичен подход, съчетан с
подходяща мануална техника и приложението на концентрирани серуми.

Като част от непрестанния си стремеж към съвършенство, THALGO създадоха
перфектната алхимия, която съчетава ексклузивни и изтънчени методи на работа с
високи технологии, притежаващи доказана ефикасност.
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ОПТИМИЗИРАНЕ
Последната част от козметичната терапия, която подсилва и подобрява коригиращата
стъпка: приложението на професионална маска, последвана от подходящия финален
крем, за постигане на максимална ефикасност и видими резултати.

Уникален подход към клиента, специално посрещане, персонализирани терапии,
ексклузивни масажни техники и видими и трайни резултати са в основата на
философията на THALGO – символ на
професионално съвършенство
за всяка жена.
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ОСНОВНА
ГРИЖА ЗА ЛИЦЕ
Научно-изследователският център на THALGO е посветен
на грижата за красотата на кожата и черпи вдъхновение
от разнообразието на морски видове, които оцеляват в
екстремни условия (вариации в температурата, налягане,
радиация, липса на светлина). От морските видове се
извличат активни молекули с изключителни възстановяващи
свойства. Високоефективните формули, получени от тези
молекули, укрепват и реструктурират кожата и подчертават
естествената й красота.
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ПОЧИСТВАНЕ
„ОТКРИВАНЕ НА МОРЕТО“

Линията почистващи продукти „Откриване на морето“ е
предназначена за основна грижа и е подходяща за всяка
възраст и всеки тип кожа, в зависимост от избраната
консистенция и формула на продуктите.

ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ БЕЗ ИЗМИВАНЕ

EMBRUNS VIVIFIANTS

За всяка жена, която предпочита ефективните средства за отстраняване
на грима и чувствените консистенции.

ЕНЕРГИЗИРАЩ МОРСКИ СПРЕЙ

• Lait Fondant Démaquillant – почистващо мляко за всеки тип кожа.
• Lotion Tonique Beauté – тонизиращ лосион за всеки тип кожа.
• Eau Micellaire Démaquillante – мицеларна почистваща вода.
• Démaquillant Express Yeux et Lèvres – двуфазен почистващ лосион за
отстраняване на грима в областта около очите и устните.

„Звездният“ продукт на THALGO, който дарява кожата с енергизиращата
сила на морето само с едно впръскване, като реминерализира,
хидратира и премахва умората. Обогатен с микроелементи,
спреят прави кожата по-възприемчива към активните съставки на
козметичните продукти и повишава тяхната ефикасност.

• Повишава хидратацията на
кожата.
• Активира клетъчното
обновяване.
• Придава сияен блясък на
лицето.

ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ С ИЗМИВАНЕ
За дамите, които харесват измиването с вода и продукти с нежна
измивна база. Ефикасно отстраняват грима и замърсяванията, отмиват
се лесно и не изсушават кожата.
• Crème de Mousse Nettoyante – измивен крем за нормална към смесен тип кожа.
• Ecume d’Eau Micellaire – мицеларна почистваща пяна за всеки тип
кожа.
• Huile Gélifiée Démaquillante – почистващо масло-гел за лице и околоочен контур, което отстранява и водоустойчив грим.

ЕКСФОЛИАНТИ
THALGO предлага различни видове ексфолианти – механични, химични
или вдъхновени от микродермабразиото, използвано от дерматолозите.
Всеки един от ексфолиращите продукти е приятен и високоефективен,
адаптиран към конкретния тип кожа:
• Gommage Fraicheur – освежаващ ексфолиант с 3 вида частици за
нормална към смесен тип кожа.
• Gommage Douceur – нежен ексфолиант с двойно действие (механично и химично), специално предназначен за суха и деликатна кожа.
• Crème Recurfacant – ексфолиант с „дермабразио“ ефект, който не
причинява сухота и е подходящ за всеки тип кожа, с изключение на
чувствителната.
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SOURCE MARINE

Серията продукти Source Marine на THALGO осигуряват
интензивна овлажняваща грижа в продължение на 24
часа и възвръщат блестящия вид на кожата.

ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ

CRÈME HYDRA-LUMIÈRE 24H

SERUM LUMIERE HYDRATANT 24H

ХИДРАТИРАЩ КРЕМ ЗА БЛЯСЪК С 24-ЧАСОВА ХИДРАТАЦИЯ

ИНТЕНЗИВЕН ХИДРАТИРАЩ СЕРУМ С 24-ЧАСОВО
ДЕЙСТВИЕ

Богат крем, който нежно се разтапя върху кожата, осигурява 24-часова
хидратация и придава идеален блясък на лицето.

GEL-CRÈME HYDRA-LUMIÈRE 24H
ГЕЛ-КРЕМ ЗА 24-ЧАСОВА ХИДРАТАЦИЯ

• По-блестяща кожа.
• Дълготрайна хидратация.

Леката и свежа гелообразна консистенция създава истински
„резервоар” на хидратация за клетките, активира естествения процес
на детоксикация и възвръща блясъка на кожата. Препоръчва се за
нормална и смесен тип кожа.

Уникална консистенция, съчетаваща свежестта на гела с обгръщащия
ефект на балсама, която осигурява блестяща кожа, пълна с енергия.
Тройно действие против умора: детоксикиращ ефект, насищане на
кожата с кислород, интензивна хидратация.

НОЩЕН КРЕМ ЗА БЛЯСЪК

• Възвръща вътрешния блясък на
кожата.
• Премахва признаците на умора.

FLUIDE REGARD HYDRA-LUMIÈRE 24H
ХИДРАТИРАЩ ФЛУИД ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР
Освежаващите и хидратиращи съставки в този енергизиращ продукт
ефикасно премахват умората в областта около очите, като осигуряват
интензивно овлажняване и блясък. Офталмологично тестван, подходящ
за хора с лещи.

12

SLEEPING CRÈME
Крем от ново поколение, който изцяло се слива с кожата. Енергизиращ
Melatoskin и изглаждаща хиалуронова киселина хидратират и
възстановяват кожата през нощта и на сутринта лицето сияе с
ослепителен блясък.

BAUME EN GEL HYDRA-LUMIÈRE
ГЕЛ-БАЛСАМ ЗА ХИДРАТАЦИЯ И БЛЯСЪК

• 24 часа нон-стоп хидратация.
• Придава блясък на очите.

• Кожата е идеално хидратирана.

Първият интензивен овлажняващ серум, който въздейства върху
причините за загуба на блясък и възвръща равномерния и прозрачен
тен на кожата.

• Освежен вид на лицето и
подобрена еластичност.

Sève Bleue
des Océans®
Тази изключителна вода,
която извира от дълбините на
океана, е 14 пъти по-богата
на силиций, 12 пъти поконцентрирана на манган и
съдържа 8 пъти повече цинк от
морската вода. Поляризирана
за пълен афинитет с кожата и
инкапсулирана за максимално
проникване до „сърцето“
на клетките, тя осигурява
интензивен хидратиращ и
реминерализиращ ефект.
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SOURCE MARINE

Серията продукти Source Marine на THALGO осигуряват
интензивна овлажняваща грижа в продължение на 24
часа и възвръщат блестящия вид на кожата.

ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ

CONCENTRÉ D’HYDRATATION ABSOLUE

BB CREAM SOIN PERFECTION LUMIÈRE

ХИДРАТИРАЩ КОНЦЕНТРАТ В АМПУЛИ

BB крем за перфектен блясък

Всяка капка от този концентриран серум, наситен с хиалуронова
киселина, осигурява на кожата абсолютна хидратация в продължение
на 24 часа. Използва се като интензивна 7-дневна програма.

CONCENTRÉ D’ECLAT
СЕРУМ ЗА БЛЯСЪК

• Значително подобрение в
нивата на хидратация.

Съчетанието от 24-часов хидратиращ крем и ВВ крем придава
безупречен вид на кожата: Sève Bleue des Océans насища кожата
с вода на повърхността, захарите от водорасли изглаждат
микрорелефа, а оцветените пигменти уравняват и подчертават
тена.
Некомедоногенен продукт, не предизвиква акне.
Издържа в продължение на целия ден без повторно нанасяне.

Съчетавайки изсветляващото действие на киселините с биоактивното
вещество хесперидин с действие срещу умората, този концентрат
премахва видимите признаци на уморената, повяхнала кожа и й
придава сияен блясък. Може да се използва за моментално възвръщане
на блясъка или като 7-дневна интензивна грижа.

MASQUE CONCENTRÉ D’HYDRATATON
УЛТРАХИДРАТИРАЩА МАСКА
Обогатена с два вида хиалуронова киселина, тази маска е истински
„извор“ на хидратация за кожата. Придава обем и изглажда кожата само
за 5 минути. Повишава нивата на хидратация веднага след първото
приложение.

• Видимо по-гладка и оптимално
хидратирана кожа.
• По-фина кожа с подобрен
микрорелеф.
• Несъвършенствата (фини линии,
пигментации, зачервявания и др.)
намаляват.
• Равен и сияен тен.
• UVB и UVA защита SPF15.

Предлага се
в 3 нюанса,
подходящи за
всеки цвят на
кожата:
СЛОНОВА КОСТ
Подчертава
порцелановия вид на
кожата.

ЕСТЕСТВЕН
Придава сияен
блясък на светлата
кожа.

ЗЛАТИСТ
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Обгръща в топли
отблясъци потъмната кожа.
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COLD CREAM MARINE
ПОДХРАНВАНЕ ЗА СУХАТА КОЖА

CRÈME NUTRI-APAISANTE/ CRÈME RICHE NUTRIAPAISANTE
ПОДХРАНВАЩ И УСПОКОЯВАЩ КРЕМ ЗА СУХА КОЖА/
ОБОГАТЕН И ПОДХРАНВАЩ УСПОКОЯВАЩ КРЕМ
Кремът с комплекс Cold Cream Marine възстановява хидролипидния филм
на кожата и има мощен успокояващ и ревитализиращ ефект. Благодарение
на биомиметични липопептиди с успокояващо действие, които повишават
толерантността на кожата към вредните фактори на околната среда и
екстракт от органична бяла лупина, активираща синтеза на епидермални
липиди, кремът възстановява комфорта на сухата кожа.

MASQUE NUTRITION INTENSE
• Възстановява хидролипидния
филм, успокоява кожата и
възвръща комфорта й.
• Мощно и дълготрайно
възстановяване на кожата.

Намаляване на зачервяванията

Преди

16

След 7 дни

Истинска SOS грижа, обогатена с липиди, която възстановява и успокоява
кожата за 10 минути. Микроинкапсулираното масло от пореч капка по
капка подхранва клетките с незаменими есенциални мастни киселини
(омега-6), възстановява защитната бариера на кожата и тя е мигновено
успокоена, възвръща еластичността си, чувството за дискомфорт и
стягане изчезва.

• Усещанията за стягане и сърбеж
видимо намаляват.
• Неравностите и лющенето са
по-незабележими.

УСПОКОЯВАЩА МАСКА ЗА РЕАКТИВНА И ЧУВСТВИТЕЛНА
КОЖА

CONCENTRÉ MULTI-APAISANT
Този концентрат е иновация в морската неврокозметика. Формулата е
обогатена с биомиметични липопептиди с успокояващи свойства, които
нормализират повишената реактивност на чувствителната кожа. След 7
дни употреба се постига максимален успокояващ ефект, като се премахват
усещанията за дискомфорт и раздразненията.

ИНТЕНЗИВНА ПОДХРАНВАЩА МАСКА

MASQUE SOS APAISANT

Открийте и крема с още по-подхранваща консистенция Crème Riche NutriApaisante, обогатен с фитостероли от бор със защитно действие.

УСПОКОЯВАЩ КОНЦЕНТРАТ

Специално създадените формули за суха и чувствителна
кожа съдържат комплекс Cold Cream Marine с
възстановяващи и успокояващи свойства.

• Видимо редуциране на
зачервяванията.
• Успокоена кожа, намаляване на
дискомфорта и раздразненията.

Уникалната формула, вдъхновена от фармацевтичните рецепти, съчетава
масло от микроводорасло, морски восък и изворна морска вода за
мигновено успокояване и възстановяване на кожата. На повърхността
екстракти от алое вера и защитни захари намаляват усещанията за
парене, а в дълбочина растителни екстракти с релаксиращи свойства
повишават толерантността на кожата към стресовите фактори от
околната среда.

• Мигновен освежаващ ефект.
• Моментално успокояване на
раздразненията.

Cold Cream Marine
Ексклузивна иновация от
THALGO – уникален активен
комплекс с отличен ефект
при суха и чувствителна
кожа. Включва масло
от микроводорасли
(фитопланктон), богати на
омега-3 есенциални мастни
киселини, изключително
редки и ценни за кожата,
морски восък и изворна
морска вода за възстановяване
на хидролипидния филм и
успокояване на чувствителната
и деликатна кожа.
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PURETÉ MARINE

Специални козметични формули, разработени за мазна
и смесен тип кожа, които осигуряват регулиране на
лъщенето, коригират разширените пори, отстраняват
несъвършенствата и възвръщат здравия й вид.

ЧИСТОТА И БАЛАНС

SOIN PERFECTION MATITÉ

MASQUE CLARTÉ ABSOLUE

СЕБОРЕГУЛИРАЩ И МАТИРАЩ КРЕМ

ПОЧИСТВАЩА И СЕБОРЕГУЛИРАЩА МАСКА

Крем-флуид, който контролира лъщенето в продължение на 8 часа и
минимизира широките пори. Кожата е свежа и матирана и възвръща
безупречния си вид.

• Значително намаляване на
лъщенето.
• По-равномерен тен.
• Ефикасно свиване на порите.

CONCENTRÉ REGULATEUR INTENSE
ИНТЕНЗИВЕН СЕБОРЕГУЛИРАЩ КОНЦЕНТРАТ
Този мощен концентрат с интензивно действие регулира мастната
секреция, уравнява релефа на кожата и отпушва порите само за 7 дни
употреба.

• Регулира секрецията на себум.
• Кожата придобива здрав вид.
• Видимо намалява лъщенето.

CORRECTEUR IMPERFECTIONS
КОРЕКТОР ЗА НЕСЪВЪРШЕНСТВА
Наситен с възстановяваща хиалуронова
киселина, иновативният гел премахва
бактериалните възпаления и кожните
несъвършенства
за
рекордно
кратко време. Гелът е изключително
средство за ефикасно третиране на
несъвършенствата.
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• Ускорява отстраняването на
кожните дефекти.
• Стимулира възстановяването
на кожата.

Богата на абсорбираща бяла глина (каолин) с добавен адстрингентен
екстракт от див лешник, маската ефикасно отстранява излишъка от себум
и замърсяванията само за 10 минути. Кожата е по-чиста и матирана, а
тенът – равномерен и блестящ.

GELÉE DOUCEUR PURIFIANTE
ПОЧИСТВАЩ СЕБОРЕГУЛИРАЩ ГЕЛ
Свежият кристален гел се трансформира във въздушна пяна при контакт
с водата, като идеално почиства и освежава кожата. Ефикасно премахва
лъщенето и замърсяванията.

LOTION POUDRÉE MATIFIANTE

• Свива порите.
• Видимо изсветлява тена.

Още след първото приложение:
• Кожата е по-матова.
• По-равномерен тен.

След 21 дни:

МАТИРАЩ ЛОСИОН С ПУДРА ЕФЕКТ

• Подобрен релеф на кожата.

Иновативната двуфазна формула на лосиона съчетава ултрасвежа водна
и балансираща фаза, която премахва лъщенето и има пудра ефект.

• Дълготраен матиращ ефект.

• Порите са почистени.

Fucus spiralis и
Tetraselmis chui
Две хилядолетни водорасли
Fucus spiralis и Tetraselmis
chui, които съдържат високи
дози цинк благодарение
на специфичен процес на
биоакумулиране, спомагат
за регулиране на мастната
секреция и предотвратяват
разпространението на
бактерии. Нежеланото
лъщене, разширените пори и
несъвършенствата по кожата
са коригирани.
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В КОЗМЕТИЧНИЯ
И СПА ЦЕНТЪР

РИТУАЛИ
„СЪРЦЕТО НА ОКЕАНА“

Емблематичната процедура
за лице на THALGO включва
4 основни стъпки, които
разкриват различните морски
усещания.

„МОРСКО ПРОБУЖДАНЕ“
Въвеждащ масаж за активиране на
сетивата и за цялостна релаксация.

„МОРСКО ПОТАПЯНЕ“
Оригинално почистване на кожата
на лицето в няколко етапа, което
я подготвя за основната част от
терапията.

РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ
Специфичен масаж, вдъхновен
от движението на морето, който
премахва напрежението и релаксира
лицевите черти.

РИТУАЛ „СЪРЦЕТО НА ОКЕАНА“
 60

МИНУТИ

Жизнените сили на Океана са концентрирани в индивидуална
козметична терапия, съобразена със специфичните нужди и типа
на кожата.
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МАСКА С МОРСКИ
ЕКСТРАКТИ
Релаксиращ момент за насищане на
кожата с активни морски съставки.

Високоефективни професионални продукти са съчетани с
чувствени и релаксиращи масажи в три козметични ритуала
с различна насоченост:

Ексклузивно от THALGO
Таласотерапия за всеки тип
кожа

РИТУАЛ „ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ“

ДЕТОКС ТЕРАПИЯ С
МИКРОНИЗИРАНИ
МОРСКИ ВОДОРАСЛИ
 60 МИНУТИ

Козметична терапия за блясък и хидратация
Тази процедура възстановява нивата на хидратация в кожата, като я
ревитализира в дълбочина и възвръща кадифената й мекота и блясък.

РИТУАЛ „ИДЕАЛНА ЧИСТОТА“
Козметична терапия за матиране и баланс

Приложението на патентованите
микронизирани морски водорасли
възвръща баланса на кожата и я
насища с минерали и микроелементи.

Специално създадена за мазна и смесен тип кожа и благодарение
на активните морски съставки, процедурата отстранява кожните
несъвършенства, свива порите, има себорегулиращо действие и
премахва лъщенето.

РИТУАЛ „ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАНЕ“
Процедура за подхранване, успокояване и
възстановяване
Истински балсам за сухата и чувствителна кожа, използваща
ексклузивната формула на Thalgo Cold Cream Marine, тази терапия
осигурява продължително подхранване на сухата, сензитивна и
деликатна кожа и повишава прага й на чувствителност.

РИТУАЛЪТ „СЪРЦЕТО НА ОКЕАНА“ се предлага и като
експресна процедура за блясък.

РИТУАЛ „ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН БЛЯСЪК“
 30 МИНУТИ
Процедура, която възвръща блясъка на повяхналата и уморена кожа,
като разкрива красотата й. Тайната за нейната ефикасност се крие в
професионалната маска и концентрат, съчетани със стимулиращ
точков масаж.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ
Повече от 50 години лабораториите на THALGO черпят
вдъхновение от Океана и изучават морските дълбини, за
да открият регенериращи молекули, които отговарят на
специфичните нужди на всяка жена.
ПОБЕДЕТЕ ВРЕМЕТО с четирите регенериращи морски
технологии на THALGO.
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КОЛАГЕН

За да поддържате ежедневно кожата си и удължите
ефекта от козметичната терапия, THALGO препоръчва:

ИЗГЛАЖДА ПЪРВИТЕ БРЪЧКИ
И ФИНИТЕ ЛИНИИ

CRÈME COLLAGÈNE
КРЕМ С КОЛАГЕН ЗА ХИДРАТАЦИЯ И ПЪРВИ БРЪЧКИ
Повече от 20 години този богат и ултрахидратиращ крем е тайната на
THALGO за съхраняване на младостта. Ефикасно изглажда първите бръчици
и предотвратява появата на нови.

CONCЕNTRÉ COLLAGÈNE
КОЛАГЕНОВ СЕРУМ
Серумът с висока концентрация на морски колаген се препоръчва за
редовна употреба, за да удължи и запази младостта на кожата и да й
придаде несравнима копринена мекота и матов завършек.

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Видимо по-млада, гладка и
ревитализирана кожа.
• Изгладени фини линии и бръчици.
• По-равномерен и сияен тен.

Благодарение на интензивните си овлажняващи и филмообразуващи свойства, колагенът забавя
процесите на стареене в кожата, като същевременно й осигурява ефикасна и дълготрайна
хидратация. Научно е доказано, че чистият колаген, който не е претърпял никаква трансформация
на първоначалната си структура, е най-ефикасен при приложение върху кожата. Такъв е морският
колаген, който съчетава оптимални хидратиращи свойства с активно възстановяващо действие
върху тъканите. Именно чист морски колаген използва и фирмата-експерт в морските продукти
THALGO в най-популярната си колагенова терапия за лице и околоочен контур.

ПРОГРАМА КОЛАГЕН
 60 МИНУТИ
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Уникалната козметична терапия насища кожата с естествен морски колаген, който е максимално
биосъвместим с кожата. Отстранява признаците на стареене, намалява фините линии и бръчки.
Кожата е интензивно хидратирана, изключително гладка и блестяща, а лицето възвръща свежото
си младежко излъчване.

ROLL-ON COLLAGÈNE
РОЛ-ОН С КОЛАГЕН ЗА ХИДРАТАЦИЯ И СРЕЩУ ТЪМНИ
КРЪГОВЕ И ПОДПУХНАЛОСТ
Охлаждащият ефект на специфичните масажни сфери, съчетан със свежата
гелообразна консистенция, повишава ефикасността на естествения морски
колаген и кофеиновия микропач за изглаждане на околоочния контур и
въздействие върху подпухналостта и тъмните кръгове. Очите ви изглеждат
млади и блестящи!

COLLAGÈNE 5000
АМПУЛИ С КОЛАГЕН И ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА
Цялостно антиейджинг решение, което включва ексклузивна формула с
5000 mg хидролизиран морски колаген с висока усвоимост от организма
и клинично доказана ефективност в
борбата с бръчките. Комплекс AGE’
Protect в съчетание с витамин С
и селен предпазва клетките от
оксидативния стрес.
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ХИАЛУРОНОВА
КИСЕЛИНА

За да поддържате ежедневно кожата си и удължите
ефекта от козметичната терапия, THALGO препоръчва:

ИЗПЪЛВА ДЪЛБОКИТЕ БРЪЧКИ И
ИЗГЛАЖДА ФИНИТЕ ЛИНИИ
CRÈME HYALURONIQUE
КРЕМ С ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
Истински „ключ“ към младостта на кожата, кремът с висока
концентрация на хиалуронова киселина с морски произход
регенерира кожата, като изглажда бръчките отвътре навън.

TRACEUR HYALURONIQUE
ХИАЛУРОНОВ ФИЛЪР
Като истински клетъчен стимулатор този прецизен серум за изпълване
на бръчките се нанася директно в сърцевината на бръчката. Формулата
с висока концентрация на хиалуронова киселина гарантира
удивителен и мигновен изглаждащ ефект.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ
РЕЗУЛТАТИ:
• Видимо намаляване на мимическите
бръчки.
• По-младежки вид на кожата.
• По-плътна и с възстановена
еластичност кожа.

MASQUE-PATCH HYALURONIQUE
ХИАЛУРОНОВА ПАЧ-МАСКА ЗА
ОКОЛООЧЕН КОНТУР
Само за 10 минути напоените пачове с
хиалуронова киселина осигуряват видимо
изпълване на бръчиците и изглаждане
на кожата около очите, която изглежда
истински подмладена.

MASQUE HYALURONIQUE
ХИАЛУРОНОВА МАСКА

ПРОГРАМА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
 60 МИНУТИ
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Ефикасно решение против бръчки, тази козметична терапия
с висока концентрация на хиалуронова киселина изпълва и
намалява изразените бръчки. Благодарение на ексклузивния
дермостимулиращ масаж в съчетание с професионална
двойна маска, кожата изглежда по-гладка и млада още
след първата процедура. Хиалуроновият филър се нанася
по линията на бръчките, като всяка бръчка се третира
индивидуално, което гарантира максимално изглаждащо
действие. Лицето е сияйно и с очарователен младежки вид.

Освежаваща
гел-маска
с
висока
концентрация на хиалуронова киселина,
която мигновено изглажда и изпълва
бръчките.

Преди

След 1 процедура
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МОРСКИ СИЛИЦИЙ

За да поддържате ежедневно кожата си и удължите
ефекта от козметичната терапия, THALGO препоръчва:

ЛИФТИРА И СТЯГА

CRÈME JOUR CORRECTION LIFT
ДНЕВЕН ЛИФТИНГ КРЕМ СЪС СИЛИЦИЙ ЗА
НОРМАЛНА И СМЕСЕН ТИП КОЖА
Гел-крем с чувствена консистенция, който възстановява
еластичността и стегнатия вид на кожата, повишава тонуса
и изглажда бръчките.

CRÈME SILICIUM
ЛИФТИНГ КРЕМ СЪС СИЛИЦИЙ ЗА НОРМАЛНА И
СУХА КОЖА

НЕНАДМИНАТИ
РЕЗУЛТАТИ:
• Видимо по-млада, стегната и
лифтирана кожа.
• Изпълнени фини линии и бръчки.
• Ремоделирани контури на лицето.

КОМПЛЕКС МОРСКИ СИЛИЦИЙ
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Ексклузивният комплекс Морски силиций изгражда матрикса в дермата
чрез активиране синтеза на колаген, еластин и хиалуронова киселина,
изпълва бръчките, лифтира кожата и възстановява младежкия вид на
лицето.

РЕГЕНЕРИРАЩ ФОН ДЬО ТЕН
ОПАЛ – НАТУРАЛЕН – КЕХЛИБАР
Този фон дьо тен е перфектната комбинация
от тониращ крем с ултранежна консистенция
и регенериращите активни съставки на
THALGO, като подчертава красотата на кожата
и осигурява естествено уравняване на тена при
всякаква светлина.

Прекрасно средство за активна борба срещу видимите
бръчки, този топящ се крем изглажда кожата и
рескулптурира лицевия овал.

CRÈME NUIT CORRECTION LIFT
НОЩЕН ЛИФТИНГ КРЕМ СЪС СИЛИЦИЙ
Богатата консистенция на този крем подобрява
естествената способност на кожата да се регенерира през
нощта и видимо намалява признаците на стареене..

SÉRUM LIFTANT RIDES

ПРОГРАМА СИЛИЦИЙ ЗА СУПЕРЛИФТИНГ
ЕФЕКТ
 75 МИНУТИ
Уникална козметична терапия на THALGO, която ефикасно коригира
загубата на еластичност, изглажда и изпълва дълбоките бръчки. В
основата на процедурата е високоефективен дермостимулиращ масаж
и професионална лифтинг маска от две части, която лифтира лицевите
контури и придава изключителен блясък на кожата.

FOND DE TEINT ANTI-AGE
CORRECTEUR ECLAT

ЛИФТИНГ СЕРУМ СЪС СИЛИЦИЙ
Серум с доказан лифтинг ефект, който ефикасно изглажда
фините линии и изпълва дълбоките бръчки, като
същевременно придава блясък на кожата.

CRÈME SILICIUM REGARD
Преди

След

РЕГЕНЕРИРАЩ И ЛИФТИНГ КРЕМ ЗА ОБЛАСТТА
ОКОЛО ОЧИТЕ
Формулата на този високоефективен крем съдържа
дуо от освежаващи активни съставки, които
имат тройно антиейджинг действие: изглаждат
мимическите бръчки, намаляват подпухналостта и
редуцират тъмните кръгове около очите.
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EXCEPTION MARINE

За да поддържате ежедневно кожата си и да удължите
ефекта от козметичната терапия, THALGO препоръчва:

РЕСКУЛПТУРИРА ЛИЦЕВИТЕ КОНТУРИ,
ПОДОБРЯВА ПЛЪТНОСТТА НА
КОЖАТА, ИЗПЪЛВА БРЪЧКИТЕ
CRÈME REDENSIFIANTE/ CRÈME RICH REDENSIFIANTE
ЛУКСОЗЕН РЕГЕНЕРИРАЩ ЛИФТИНГ КРЕМ/ ЛУКСОЗЕН ОБОГАТЕН ЛИФТИНГ КРЕМ
Ексклузивен луксозен крем, който реструктурира чертите на лицето, оформя овала и подобрява плътността
на кожата благодарение на патентован Marine Replenishment Complex. Коригира кожните несъвършенства и
изсветлява пигментациите, като уравнява тена и придава блясък.
Предлага се и в обогатен вариант за суха и много суха кожа.

ДОКАЗАНА ЕФИКАСНОСТ:
• Видимо изгладени фини линии и
бръчки.
• По-стегната кожа и
лифтирани черти.
• Ремоделирани контури
на лицето.

SÉRUM REDENSIFIANT INTENSIF
ИНТЕНЗИВЕН ЛИФТИНГ СЕРУМ ЗА ПЛЪТНОСТ И БЛЯСЪК
Серум с висока концентрация на патентовани морски съставки и обогатен с хиалуронова киселина, за да коригира
отпускането на овала, да изпълни бръчките и възвърне блясъка на кожата. Изключително леката консистенция
създава кадифен филм върху кожата и осигурява максимален комфорт.

SOIN LIFT PAUPIÈRES
ЛИФТИНГ КРЕМ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР
Съчетанието от стягащи и лифтинг активни съставки
изглажда фините линии и бръчици около очите и
лифтира клепачите. Растителни екстракти намаляват
тъмните кръгове и подпухналостта, като възвръщат
блясъка на околоочния контур и премахват
признаците на умора.

ПРОГРАМА „ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГРИЖА“
 90 МИНУТИ
Благодарение на комплексното действие на активни
морски съставки и изключителна масажна техника, този
великолепен ритуал за лице има несравним антиейджинг
ефект и осигурява невероятно удоволствие за сетивата.
Истински мануален „фейслифт“ в съчетание с оригинална
биоцелулозна маска, напоена с мощни активни съставки,
възвръща обема на лицето, коригира бръчките и ремоделира
овала.
30

Преди

След
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PRODIGE
DES OCÉANS

Всичко започва с вярата и убеждението, че морските активни съставки,
известни с изключителната си биосъвместимост с кожните клетки, имат
мощни регенериращи свойства. За да докажат тази идея, специалистите
от научно-изследователския център на THALGO провеждат проучвания
в продължение на 4 години, като създават и патентоват изключителния
комплекс с регенериращи морски съставки Intelligence Marine Regenerative
– истински серум на дълголетието за цялостно подмладяване на кожата.
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PRODIGE DES OCÉANS
ЧУДОТО НА ОКЕАНА

Насладете се на съвършените процедури за лице и
тяло, които съчетават иновациите с лукса и невероятен
релакс.

В основата на ексклузивната линия продукти е ключово откритие, което съчетава в себе си иновация,
ефикасност и чувствени консистенции за постигане на уникални козметични резултати.

Intelligence Marine Regenerative
е регенериращ комплекс,
ексклузивен патент на THALGO.
Истински концентрат на младостта
с 63 морски нутриента, който реактивира
64 ключови протеина на младостта.

PRODIGE DES
OCEANS
ОСИГУРЯВА ЦЯЛОСТЕН
РЕГЕНЕРИРАЩ ЕФЕКТ.
След 1 процедура:
• Тенът е уравнен и
блестящ.
• Релефът на кожата е
подобрен.
• Бръчките са изгладени.

РЕВОЛЮЦИОННИ РЕЗУЛТАТИ ВЪРХУ
ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ НА МЛАДОСТТА
САМО СЛЕД 48 ЧАСА УПОТРЕБА:
ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ
Стимулира синтеза на 5 типа колаген.

ПО-СТЕГНАТА КОЖА
Реактивира производството на еластин и хиалуронова киселина.

ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ПИГМЕНТАЦИИТЕ
Контролира гликопротеина, водещ до появата на пигментации.

УРАВНЯВАНЕ НА ТЕНА
Действа върху ключови протеини, които регенерират кожата.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА СУХОТАТА
Стимулира синтеза на липиди.
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ЗАЩИТА ОТ ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС

• Повишена еластичност
на кожата.

РИТУАЛ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО
 120 МИНУТИ
ИНОВАЦИИ И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
Комплексното действие на професионалните продукти с луксозни
консистенции е съчетано със 7 ексклузивни масажни техники, включително
и японския масаж Кобидо, за да се постигне максимална регенерация и да се
реактивира младостта на кожата.

ЛУКС И ЧУВСТВЕНОСТ
Изключителното внимание към детайла, съвършените масажни движения,
адаптирани към индивидуалните нужди на клиента, се сливат в едно, за да
доставят дълбок релакс и наслада.
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PRODIGE DES OCÉANS

Премиум колекцията от луксозни продукти Prodige des
Oceans е с гарантирано качество и осигурява истински
източник на цялостна ревитализация и комплексна
регенерация, съобразена с индивидуалните особености
на кожата.

ЧУДОТО НА ОКЕАНА

LA CRÈME
КРЕМ ЗА ИНТЕНЗИВНА РЕГЕНЕРАЦИЯ – КОМПЛЕКСНО
ПОДМЛАДЯВАНЕ
Този божествен крем е истинско козметично бижу, което се
противопоставя на времето и коригира вида на кожата, като я дарява
с нова младост: бръчките са видимо изгладени, кожата е по-стегната,
тонизирана и сияе от блясък и енергия.

LE MASQUE
ИНТЕНЗИВНА РЕГЕНЕРИРАЩА МАСКА – НАСИЩАНЕ С
ЧИСТ КИСЛОРОД, ИЗГЛАЖДАНЕ И ОБЕМ
Тази невероятна регенерираща маска е истинско технологично
достижение: изглажда бръчките, разкрива блясъка, уравнява тена,
освежава и придава обем на кожата само след 5 минути.
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• Ремоделирани черти на лицето и
повишена еластичност на кожата.
• По-стегната кожа
изгладени бръчки.

и

ефикасно

• Цялостен подмладяващ ефект.

• По-обемна и мигновено изгладена
кожа.
• Доказан подмладяващ ефект за 3
седмици: бръчките и фините линии
са изгладени, кожата е регенерирана,
свежа и сияйна.

L’ESSENCE
ИНТЕНЗИВНА РЕГЕНЕРИРАЩА ЕСЕНЦИЯ ЗА ЦЯЛОСТНО
ПОДМЛАДЯВАНЕ

• По-фина текстура на кожата.

Една капка от този ценен еликсир с ултрафина и копринена
консистенция възвръща красотата и здравия вид на кожата.

• Освежена и ревитализирана кожа.

• Уравнен и сияен тен на лицето.

LA CRÈME CORPS
ЛУКСОЗЕН РЕГЕНЕРИРАЩ КРЕМ ЗА ТЯЛО – ЦЯЛОСТНА
РЕГЕНЕРАЦИЯ
Това истинско съкровище с невероятно нежна и топяща се
консистенция хидратира кожата, като ремоделира силуета и възвръща
младостта на тялото.

• По-стегната, тонизирана и гладка кожа.
• Доказан хидратиращ ефект.
• Кадифено мека и безупречна кожа.
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LUMIÈRE MARINE
ИЗСВЕТЛЯВА ПИГМЕНТАЦИИТЕ
И УРАВНЯВА ТЕНА

За да поддържате ежедневно кожата си и удължите
ефекта от козметичната терапия, THALGO препоръчва:

ÉMULSION UNIFORMISANTE/ CRÈME
UNIFORMISANTE
Изсветляващ флуид / Изсветляващ крем

ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Видимо изсветляване на
пигментните петна.
• Уравнен и сияен тен.
• По-гладка, тонизирана и обновена
кожа.

Лекият флуид и богатият крем съдържат изсветляващи активни съставки,
които ефикасно коригират пигментациите, уравняват тена и възвръщат
сияйния блясък на кожата.

SÉRUM CORRECTEUR PIGMENTAIRE
Изсветляващ и коригиращ серум
Истинско съкровище за безупречен тен, тази висококонцентрирана
есенция озарява и обновява текстурата на кожата: несъвършенствата и
пигментациите са по-малко видими, кожата е по-гладка, а тенът – равен
и сияен.

CORRECTEUR LOCAL TACHES
Коректор за локално третиране на пигментации
Ултраконцентриран серум, който видимо намалява размера и
интензивността на пигментните петна. Подходящ е за локално третиране
на пигментации в областта на лицето, деколтето и ръцете.

EAU DE SOIN CLARIFIANTE

ИЗСВЕТЛЯВАЩА ПРОГРАМА
 60 МИНУТИ
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Чрез прогресивна тройна ексфолиация тази иновативна козметична
процедура се адаптира към състоянието и конкретните нужди
на кожата, като помага за локално или цялостно изсветляване на
пигментациите, уравняване на тена и възвръщане на сияйния блясък
на лицето. Първите две стъпки (механична и химична ексфолиация)
са последвани от нанасяне на специфична маска, богата на витамин
С и комплекс Active Oxygen с активен кислород, които допълват и
подсилват изсветляващото действие на екстракта от кафяво водорасло
Undaria pinnatiffda Wakame. Ултрапречистеният екстракт от
кафявото водорасло Undaria pinnatifida Wakame изсветлява
пигментациите чрез инхибиране на ензима тирозиназа. Предпазва
кожата от оксидативния стрес, който засилва пигментните нарушения,
като същевременно противодейства на синята светлина.

Ексфолиращ лосион
Обогатен със салицилова киселина, този великолепен лосион нежно
ексфолира кожата и я подготвя за оптимално усвояване на активните
съставки от изсветляващите продукти.

LUMIERE MARINE
Комплекс, съдържащ екстракт
от Palmaria palmata (червени
водорасли) и натурални
растителни съставки,
действа на всички нива на
меланогенезата, като намалява
пигментациите, изсветлява и
озарява тена.
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PEELING MARIN

За да поддържате ежедневно кожата си и удължите
ефекта от пилинг терапията, THALGO препоръчва:

EФЕКТ „НОВА КОЖА“

EAU DE SOIN MICRO-PEELING
Интензивна обновяваща есенция

ИНОВАЦИЯ ОТ THALGO
Първата морска гама козметични
продукти с киселини от ферментирали
микронизирани водорасли, която
осигурява ефект „нова кожа“. Видимо
подобрява качеството на кожата,
изглажда бръчките, свива порите,
уравнява и озарява тена.

Свежа водна есенция с лека гелообразна
консистенция, която осигурява ежедневно
пилинг действие за постепенно постигане на
ефект „нова кожа“.

SÉRUM RESURFAÇANT
INTENSIF NUIT
Интензивен обновяващ нощен
серум
Висококонцентриран серум, съдържащ
киселини от ферментирали микронизирани
водорасли, гликолова и глюконова киселина
за ефект „нова кожа“, видим само след
7-дневна употреба.

BAUME APAISANT
RÉPARATEUR
Успокояващ и възстановяващ
балсам

PEELING MARIN ТЕРАПИЯ
Уникална пилинг терапия, която моментално гарантира ефект „нова кожа“, видим веднага след първата процедура.
Ефикасно заличава признаците на стареене, възвръща еластичността, тонуса и естествения сияен блясък на кожата.
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МИНУТИ

 2 Х

30 МИНУТИ

 3 Х

30 МИНУТИ

• Видим ефект „нова кожа“.

• По-малко видими бръчки.

• Кожата е по-гладка и плътна.

• По-фина текстура на кожата.

• Ефикасно намаляване на
дълбоките бръчки.

• Свеж и сияен тен.

• По-тонизирана кожа.

• Уравнен и бляскав тен.
• По-стегната и
ревитализирана кожа.

Обогатен с иновативните комплекси
Complexe Nutri-apaisant и Mésolift
Marin, изключителният балсам незабавно
успокоява и подхранва кожата, за да
възстанови еластичността и комфорта й.
Некомедоногенен продукт, не предизвика
акне.

CRÈME-ECRAN SOLAIRE
SPF50+
Фотозащитен крем SPF50+
Слънцезащитен крем, който оптимално
предпазва кожата от UVA/UVB лъчите.
Некомедоногенен и немазен продукт, без
бели следи върху кожата. Отлична основа за
грим.
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SPIRULINE BOOST
ДЕТОКС, ЕНЕРГИЗАЦИЯ И
ИЗГЛАЖДАНЕ НА БРЪЧКИТЕ

За да удължите ефекта от терапията, THALGO препоръчва
интензивна 7-дневна програма с един енергизиращ
концентрат и 3 ежедневни козметични продукта.

SÉRUM ÉNERGISANT DÉTOXIFIANT
Енергизиращ и детоксикиращ серум
Висококонцентриран серум с екстракт от спирулина, морски магнезий и активни
екстракти от океанските дълбини. Ден след ден кожата отново „диша“, признаците
на умора изчезват, бръчките са изгладени, а тенът е равен и сияен.

CRÉME ÉNERGISANT ANTI-POLLUTION

ИНОВАЦИЯ ОТ THALGO
За да предотврати признаците на
преждевременно стареене, причинени
от въздействието на градския стрес,
THALGO разработи специален комплекс
от активни съставки: екстракт от
синьо-зеленото водорасло спирулина
с мощни енергизиращи свойства и
морски магнезий с антистрес ефект.
Най-новата революционна терапия от
THALGO премахва стреса, причинен
от замърсяването в големия град и
ефикасно коригира първите признаци
на умора и стареене на кожата.

Енергизиращ гел-крем
Гел-крем, който образува невидим защитен филм на повърхността на кожата.
Предпазва от замърсителите, включително и най-фините частици от въздуха, и
гарантира дълготрайна хидратация.

SOIN ÉNERGISANT REGARD
Енергизиращ гел за околоочен контур
Само с едно движение тройният рол-он апликатор, подобно на „кубче лед“,
моментално заличава признаците на умора, изглажда фините линии, премахва
тъмните кръгове и подпухването в областта на очите.

CONCENTRÉ „SHOT“ ÉNERGISANT

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Детоксикирана, по-гладка и ревитализирана кожа.
• Изгладени фини линии и бръчки.

Интензивен енергизиращ концентрат
Обогатен с екстракт от спирулина, морски магнезий, витамин С и хиалуронова
киселина, този концентрат премахва признаците на умора и изглажда кожата
само за 7 дни.

• Свеж, сияен и равен тен.

ДЕТОКС, ИЗГЛАЖДАЩА И ЕНЕРГИЗИРАЩА ПРОГРАМА
 60 МИНУТИ
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Невероятно релаксиращата процедура е специално създадена за жителите на съвременния мегаполис,
които ежедневно са изложени на вредното въздействие на различни замърсяващи агенти, преумора и стрес.
Благодарение на иновативния комплекс, включен във формулите на продуктите, SPIRULINE BOOST ефикасно
елиминира токсините, изглажда фините линии и бръчки, освежава, ревитализира и възвръща сияйния блясък на
кожата.

SHOOTER DÉTOX & ÉNERGIE
Хранителна добавка за детокс и енергия
Невероятно ободряващ „коктейл“, който детоксикира и осигурява мощна доза
енергия. Съдържа 100% натурални активни съставки: екстракти от спирулина и
хлорела, морски магнезий и витамин С.
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МОДЕРЕН И ИНОВАТИВЕН
АПАРАТ С МОМЕНТАЛНИ И
ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ

3 ТЕХНОЛОГИИ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ
ЕСТЕТИЧНАТА МЕДИЦИНA
УЛТРАЗВУКОВА ВИБРАЦИЯ

ПАТЕНТОВАН
ПРОМЕНЛИВ УЛТРАЗВУК

РАДИОЧЕСТОТА

БЕЗОПАСЕН
НЕИНВАЗИВЕН
БЕЗ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ЕКСКЛУЗИВНАТА
АПАРАТНА ПРОЦЕДУРА С iBEAUTY
4 програми с гарантирани резултати
КОЗМЕТИЧНА ТЕРАПИЯ PURITY REVIVER – ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ
»»Purity Reviver – Дълбоко почистване пълна версия, 30 минути
Експресна грижа за дълбоко почистване на смесена и мазна кожа и
възстановяване на баланса й.
»»Purity Reviver – Дълбоко почистване кратка версия, 15 минути
Съчетава се с избрана от Вашия козметик мануална процедура за
постигане на по-добър почистващ ефект.
КОЗМЕТИЧНА ТЕРАПИЯ HYDRATION CORRECTOR – ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТАЦИЯ
»»Hydration Corrector - Интензивна хидратация, 45 минути
Идеалната терапия за дехидратирана и повяхнала кожа. Гарантира
овлажняване на кожата в дълбочина, блясък и свежест още след
първата процедура.
КОЗМЕТИЧНА ТЕРАПИЯ WRINKLE CORRECTOR – КОРЕКТОР НА БРЪЧКИ
»»Wrinkle Corrector – Коректор на бръчки пълна версия, 45 минути
Въздейства локално за изглаждане и изпълване на бръчките.
»»Wrinkle Corrector – Коректор на бръчки кратка версия, 15 минути
Перфектното допълнение към всяка една мануална антиейджинг
терапия на Thalgo.
КОЗМЕТИЧНА ТЕРАПИЯ ANTI-AGEING ACTIVATOR – АНТИЕЙДЖИНГ И ЛИФТИНГ
»»Anti-Ageing Activator – Антиейджинг и лифтинг пълна версия,
45 минути
Вдъхновена от технологиите в естетичната медицина, тази терапия
гарантира стегнати и лифтирани черти на лицето още след първата
процедура.
»»Anti-Ageing Activator – Антиейджинг и лифтинг кратка версия,
15 минути
Препоръчва се в съчетание с мануалните антиейджинг терапии на
Thalgo за постигане на цялостен регенериращ ефект.
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УКАЗАТЕЛ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ЛИЦЕ
ДЕГРИМИРАЩИ ПРОДУКТИ

Éveil à la mer
„Откриване на
морето“

Lait Fondant Démaquillant

Eau Micellaire
Démaquillante

Huile Gélifiée
Démaquillante

Express Make-up
Remover

Почистващо мляко за
всеки тип кожа

Почистващо масло-гел
за лице и около очи

Мицеларна
почистваща вода

ОСНОВНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

Sérum Lumière Hydratant
24H
Интензивен хидратиращ
серум с 24-часово действие

Cold Cream Marine
Подхранване за сухата
кожа

Sérum Énergisant Détoxifiant
Енергизиращ и
детоксикиращ серум

Хиалуронова киселина

АНТИЕЙДЖИНГ

Морски силиций
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Измивен крем
за нормална към
смесен тип кожа

Gelée Douceur Purifiante

Почистващ себорегулиращ гел за
мазна и смесен тип кожа

ЛОСИОНИ

Gel-Creme Hydra-Lumière
24H Гел-крем за 24-часова
хидратация

Baume en Gel Hydra-Lumière
Гел-балсам за хидратация
и блясък

Sleeping Crème
Нощен крем за блясък

Crème Nutri-Apaisante
Подхранващ и успокояващ
крем

Crème Riche Nutri-Apaisante
Обогатен подхранващ и
успокояващ крем за суха
кожа

Sérum Liftant Rides
Лифтинг серум със силиций

Fluide Regard
Hydra-Lumiere
Хидратиращ
флуид за
околоочен
контур

Crème Hyaluronique
Крем с хиалуронова
киселина

Masque-Patch
Hyaluronique
Околоочна пачмаска

Crème Nuit Correction Lift
Нощен лифтинг крем със силиций

Ексфолиант с „дермабразио“ ефект

ХРАНИТЕЛНИ
ДОБАВКИ

Masque
Concentré
d’Hydrataton
Ултра
хидратираща
маска

Concentré
d’Hydratation
Absolue
Хидратиращ
концентрат в
ампули

Concentré d’Eclat
Серум за блясък

Masque SOS
Apaisant
Маска за
реактивна
кожа

Masque Nutrition
Intense Маска
за интензивно
подхранване

Concentré
Multi-Apaisant
Успокояващ
концентрат

Masque Clarté
Absolue
Mаска

Concentré
Regulateur Intense
Интензивен
себорегулиращ
концентрат

Correcteur
Imperfections
Коректор

BB Cream Soin
Perfection
Lumière
BB крем за
перфектен
блясък
Слонова кост

Masque
Hyaluronique
Хиалуронова
маска

L’Océane
Ампули с 84
активни морски
съставки

Естествен
Златист

Shooter Détox &
Énergie
Хранителна
добавка за
детокс и
енергия

Concentré „Shot“ Énergisant
Интензивен енергизиращ концентрат

Traceur
Hyaluronique
Хиалуронов филър

Crème Silicium
Regard
Регенериращ и
лифтинг крем
за областта
около очите

Fond de Teint
Anti-Age
Correcteur
Eclat
Регенериращ
фон дьо тен

Soin Lift
Paupières
Лифтинг крем
за околоочен
контур

Sérum Redensifiant Intensif
Интензивен лифтинг серум
за плътност и блясък

Lumiere Marine
Изсветляваща грижа

Sérum Correcteur
Pigmentaire
Изсветляващ и коригиращ
серум

Émulsion Uniformisante
Изсветляващ флуид

Crème Uniformisante
Изсветляващ крем

Eau de Soin
Clarifiante
Ексфолиращ
лосион

Peeling Marin
Ефект „нова кожа“

Sérum Resurfaçant Intensif
Nuit
Интензивен обновяващ
нощен серум

Crème-Ecran Solaire SPF50+
Фотозащитен крем SPF50+

Baume Apaisant Réparateur
Успокояващ и
възстановяващ балсам

Eau de Soin Micro-Peeling
Интензивна обновяваща есенция

Prodige des Océans
Чудото на Океана

L’Essence
Интензивна регенерираща
есенция за цялостно
подмладяване

La Crème
Крем за интензивна
регенерация

Crème Rich Redensifiante
Луксозен обогатен лифтинг
крем

Освежаващ ексфолиант за
нормална към смесен тип кожа

Crème Recurfacant

Exception Marine
Изключителна
антиейджинг грижа

Crème Redensifiante
Луксозен регенериращ
лифтинг крем

Gommage Fraicheur

ДОПЪЛНИТЕЛНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

Soin Énergisant
Regard
Енергизиращ
околоочен гел

Crème Silicium Лифтинг
крем със силиций за
нормална и суха кожа

Нежен ексфолиант за суха и
деликатна кожа

КЛЕТЪЧЕН БУСТЕР

Embruns Vivifiants
Енергизиращ морски спрей

Créme Énergisant AntiPollution
Енергизиращ гел-крем

Crème Jour Correction Lift
Дневен лифтинг крем със
силиций

Gommage Douceur

Lotion Poudrée Matifiante
Матиращ лосион с пудра
ефект

ГРИЖА ЗА КОЖАТА
Crème Hydra-Lumière 24Н
Хидратиращ крем за блясък
с 24-часова хидратация

ЕКСФОЛИАНТИ

Lotion Tonique Beauté
Тонизиращ лосион
за всеки тип кожа

Soin Perfection Matité
Себорегулиращ и матиращ
крем

Purete Marine
Чистота и баланс
Spiruline Boost
Изглаждане и
енергизация

Crème de Mousse
Nettoyante

Мицеларна
почистваща пяна за
всеки тип кожа

Двуфазен почистващ
лосион за около очи

СЕРУМ

Source Marine
Извор на хидратация

ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ
Écume d’Eau
Micellaire

Опал
Correcteur Local
Taches Коректор
за локално
третиране на
пигментации

Натурален
Кехлибар

Collagène 5000
Ампули с
колаген и
хиалуронова
киселина

Le Masque
Интензивна
регенерираща
маска
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телефон: +359 2 462 70 88
мобилен: +359 888 709 790
email: office@selenta.bg
web: www.selenta.bg
web: www.thalgo.com
Facebook: www.facebook.com/ThalgoBulgaria
Instagram: @Thalgo.Bulgaria
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