kosmetika
z mořských řas
a minerálů

Moře, vaše
zahrada krásy.

F

rancouzská značka THALGO přináší již více než 45 let bohatství a výjimečný potenciál moře ve formě
profesionálních ošetření, zkrášlujících přípravků a doplňků stravy pro krásu a dobrý pocit každého
člověka. Je dokázáno, že minerály, stopové prvky a proteiny jsou nezbytné pro krásu pleti i správnou

funkci celého těla. Mořské řasy a mořská voda je jedinečným rezervoárem těchto elementů.
Jen laboratoře THALGO nabízí produkt Rozemleté mořské řasy ® vyrobený patentovaným postupem, který
zachovává všechny tyto složky v aktivním stavu.
Přírodní kosmetika THALGO z mořských řas a minerálů nabízí nejen produkty pro domácí použití,

ale i salonní ošetření pleti a těla v nejluxusnějších hotelích, spa a centrech krásy po celém světě.

„Kosmetiku Thalgo miluji, protože obsahuje vysoké množství minerálů a já moře
zbožňuji ve všech podobách. Hydratační krémy jsou lehké jako vánek a přitom
pleť vyživují do hloubky. Zbožňuji něžnou parfemaci pleťových produktů, díky
nimž voní čistotou. Thalgo je pro všechny mé smysly prostě úžasný zážitek
a jako přírodní kosmetika dokonale koresponduje s mým jógováním“, říká herečka

Ivana Jirešová.
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ODLIČOVACÍ ŘADA

Gelidium sesquipedale

s extraktem červené řasy Gelidium Sesquipedale a ovocnými extrakty

Gelidium sesquipedale
Tato řasa se vyskytuje na nechráněných skalách v mělčích vodách. Roste v hloubkách do 30 m. Najdete ji
okolo evropského pobřeží Atlantiku od Velké Británie až k Maroku. Je ceněná především pro vysoce kvalitní
agar (přírodní polysacharid). Díky vyváženému obsahu minerálních solí, stopových prvků a aminokyselin
se stává opravdovým zdrojem energie buněk. Zvyšuje hydrataci, dodává pružnost, jemnost a tonus.
Zlepšuje metabolismus buněk, pomáhá obnovovat tkáně a regeneruje kolagen, a tím revitalizuje pleť.

Tento bohatý sametový čistící
krém je přizpůsoben přímo vašim
potřebám: jemně jej odstraníte
papírovým kapesníčkem nebo
smyjete vodou. 150 ml.

Super liftingové tonikum
SUPER LIFT TONIC LOTION

VT1290

Účinné čistící lotion s gelovou
texturou
je
opravdovou
senzací pro váš každodenní
čistící rituál. Má silný tonizační
a liftingový efekt. 250 ml.

Ochranné odličovací mléko
COCOONING CLEANSING MILK
Bohaté a krémové mléko je opravdovým
potěšením pro vaši pleť. Jemně odstraní
nečistoty, které pleť dusí a dráždí.
250 ml.

Ochranné pleťové tonikum
COCOONING TONIC LOTION

VT1270

VT1295

Sametový čistící krém
PURE VELVET
CLEANSING CREAM

Suchá a citlivá pokožka potřebuje jemnější péči. Tyto
čistící produkty se sametovou texturou obsahují
revitalizační extrakt z červené řasy a extrakt z datlí
pro hydrataci a zjemnění. Voní po vanilce a lístcích růží.

Velmi jemné tonikum dokonale odstraňuje
zbytky make-upu a čistí pleť. Přináší pocit
čistoty a svěžesti bez rizika podráždění.
250 ml.

Pleťový peeling jemný
SOFTNESS EXFOLIATOR
Krémový „sorbet“ je jemný, a přitom
velmi účinný. Je bohatý na mikročástice
jojobového
oleje,
které
jemně
odstraňují
zbytky
odumřelé
kůže
a nečistoty. Masírujte obličej a krk 1
- 2 minuty krouživými pohyby a poté
důkladně smyjte vodou. 50 ml.
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Pro ženu, která chce bojovat proti účinkům času každý
den! Řada proti stárnutí obsahuje mimo červené řasy také
regenerační extrakt z manga, který působí proti volným
radikálům. Produkty mají jemnou texturu a pudrovou
květinovou vůni.

řada pro suchou
a citlivou pleť

VT

pro všechny typy pleti

VT1265

řada omlazující

řada pro normální,

VŠECHNY TYPY PLETI

mastnou a smíšenou pleť
Hledáte vitalitu a svěžest? Odličovací řada pro normální až smíšenou
pleť má velmi jemnou texturu a obsahuje extrakt z grapefruitu plného
vitamínů. Doprovází ji lehká zelená květinová vůně.
Osvěžující odličovací mléko
PURE FRESHNESS CLEANSING MILK
Mléko lehké jako vzduch velmi jemně a důkladně odstraňuje make-up a čistí pleť.
Napomáhá tak dobrému pronikání aktivních látek z dalších pěsticích přípravků.
Pro svěží a zářivou pleť. 250 ml.

Osvěžující pleťové tonikum
PURE FRESHNESS TONIC LOTION

Oživující mořská mlha
REVIVING MARINE MIST
Tento
zařadit

výjimečný
do vaší

sprej
doporučujeme
každodenní péče. Je
energizujícím koncentrátem, který byl
vyvinut pro zvýšení účinků dalších produktů.
Stimuluje činnost buněk, aktivuje jejich vitální
energii, a tím dochází k lepší regeneraci
buněk pleti a zvyšují se účinky aktivních látek
z vašeho krému, séra nebo masky. Zvyšuje
přirozenou obranyschopnost proti vnějším
škodlivým vlivům, odolnost proti dehydrataci
a brání předčasnému stárnutí.
Obsahuje patent Thalgo - aktivní látku
Sepitonic M3® podporující regeneraci pleti, dále
koncentrovanou mořskou vodu, složku Criste
Marine®, výtažek z řasy Undaria Pinnatifida
a alantoin. 150 ml.

Dokonale odstraňuje zbytky make-upu, osvěžuje a tonizuje pleť. 250 ml.

Čistící voda 2 v 1
CLEANSING WATER 2 IN 1
Hledáte rychlý a efektivní účinek? Tato čistící voda obsahuje mikročástice, které
odstraní všechny nečistoty v jednom jediném kroku. Pleť je okamžitě čistá
a tonizovaná. 250ml.

Osvěžující peeling
FRESHNESS EXFOLIATOR
Tento jemný krémový peeling působí
do hloubky, eliminuje nečistoty a odumřelé
buňky. Pleť je poté zářivá a hladká. 50 ml.

VT1305 VT1280

Aplikujte pěnu na obličej a krk,
masírujte krouživými tahy 1 - 2
minuty a poté omyjte vodou.

VT1165

VT1285

Čistící pěna, která je lehká jako
vánek. Nabízí účinné a zároveň
velmi jemné čištění. 150 ml.
VT1275

VT
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Mořská čistící pěna
MARINE FOAMING CLEANSER

salonní ošetření / ODLIČOVACÍ RITUÁL
Odličovací rituál vás ponoří do hlubin moře, které vás ochrání. Oživující mořská
mlha, dýchání, šumění moře a rytmické tlaky... Vaše pleť bude očištěna a masírována
jemným mlékem, krémem nebo pěnou dle typu pleti. Zahalí vás páry s vůní vodních
esencí, které napomohou důkladnému vyčištění a odlíčení pleti.

NEOBSAHUJE PARABENY, MINERÁLNÍ OLEJE, UMĚLÁ BARVIVA, SILIKON, PROPYLENGLYKOL, INGREDIENCE ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY
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HYDRATAČNÍ ŘADA

Blidingia minima

Imperata cylindrica

Chondrus crispus

s aktivní látkou Séve Marine®

Výzkumy prokázaly, že třetina evropských žen trpí dehydratací pleti. Tento problém se týká všech typů pokožky. Příčiny
mohou být různé - změny klimatu, znečištěné prostředí, klimatizace, nedostatečná péče, hormonální a metabolické
změny, vliv dědičnosti a stárnutí, atd. Dehydratovaná pleť se projevuje pocity pnutí, olupování až lišejem, tvorbou
vrásek. Taková pleť předčasně stárne, velmi rychle ztrácí svůj jas a vitalitu. Laboratoře Thalgo nabízí produkty, které
zaručí hydrataci 24 hodin denně, brání nadměrnému vysušování a obnovují přirozenou bariéru pleti proti dehydrataci.

NOC - hydratace a relaxace

DEN - hydratace a vitalita

Hydratační maska krémová
MOISTURE QUENCHING MASK

Hydratační sérum intenzivní
ABSOLUTE RE-HYDRATING SERUM

Obnovuje optimální hydrataci pleti.
Pleť získá opět svoji svěžest a jemnost.
50 ml.

Sérum je určeno pro intenzivní
28 denní hydratační kúru, kterou
opakujte 3x ročně. 50 ml.

Naneste 2-3x týdně na obličej i krk,
nechte působit 20 minut, přebytky
otřete. Maska bude působit celou noc.

vyšší hydratace

až o 111 % vyšší hydratace
již 1 hodinu po aplikaci

Hydratační krém denní
ENERGISING VITALITY CREAM

Hydratační krém noční
RELAXING CREAM

Vhodný pro všechny typy dehydratované pleti.
Je bohatý na aktivní hydratační látky,
obnovuje funkce pleti, aby
byla schopna sama si udržet
optimální stupeň hydratace
po celý den. 50 ml.

Je opravdovým pozváním k relaxaci,
dodává pleti během spánku vodu
a mastné kyseliny, které potřebuje
ke své hloubkové noční regeneraci.
Po probuzení bude vaše pleť
jemná, pružná a hebká. 50 ml.

až o 52 % vyšší hydratace
již 1 hodinu po aplikaci

VT2105

VT2100

VT2115

až o 80 %

VT2110

Aplikujte každé ráno před použitím krému.

až o 70 % vyšší hydratace
již 1 hodinu po aplikaci

Séve Marine®
Účinná hydratační látka Séve Marine® je výtažkem z malé zelené řasy Blidingia minima. Tato řasa má výjimečnou
schopnost přežít bez vody. Při odlivu vydrží i celé dva týdny na suchu. Séve Marine® brání nadměrné ztrátě vody
a obnovuje přirozenou bariéru pleti proti dehydrataci.
Řada obsahuje i hydratační extrakty z řasy Chondrus crispus a cukrové třtiny - Imperata cylindrica. Broskvové
a ječmenné mléko jsou bohaté na mastné kyseliny, proteiny, vitamíny a minerální soli, mají zjemňující účinky
a vyživují pleť. Konopný olej obsahuje lipidy se stejným složením jako lipidy pleti, proto velmi dobře pronikají
do pleti a chrání ji před dehydratací.

Hydratace
pro všechny typy pleti

Pro účinný

boj proti času
potřebuje vaše pleť

hloubkovou

a stálou hydrataci.
salonní ošetření / INTENZIVNÍ HYDRATACE, OŠETŘENÍ AQUARELLE
Intenzivní hydratace je účinné ošetření, které odstraňuje příčiny dehydratace
a obnovuje přirozenou ochrannou bariéru pleti. Přináší úlevu od nepříjemného pocitu
pnutí. Používá se slupovací plastická maska z mořských polysacharidů, pod kterou
se aplikuje extrakt s vysokým obsahem aktivní hydratační látky Séve Marine®. Již
po prvním ošetření je pleť uvolněná, hebká, zářivá a příjemně svěží.
Aquarelle

je opravdová „Thalassoterapie“ pro každý typ pleti. Účinná maska
z Rozemletých mořských řas® dodává pleti vitamíny a minerály, aktivuje tak činnost
buněk pleti a vyrovnává všechny její životní funkce. Speciální postup zpracování
mořských řas - patent Thalgo - umožňuje zachování všech blahodárných účinků
řas a jejich složek v aktivní podobě narozdíl od běžného tepelného zpracování.
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DETOXIKAČNÍ ŘADA O² - kyslíková kúra
pro bledou a unavenou pleť, proti předčasnému stárnutí

Intenzivní kúra pro každý typ pleti, která je bledá, matná, unavená
vlivem
stresu, nemoci, znečištěného
městského prostředí (volné radikály a toxiny z prachu, popílek...). Působení těchto negativních vlivů vede
k nedostatečnému okysličení pleti, a tím úbytku energie buněk. Pleť působí unaveně a povadle, trpí dehydratací
a předčasně stárne. Produkty této řady obsahují ochranný komplex O² Protect® se silným antioxidačním efektem. Dále
výtažek z exotického stromu Morenga, který čistí pleť tím, že usnadňuje odstraňování jedovatých mikročástic. Derivát
kreatinu aktivně okysličuje buňky, podporuje jejich metabolismus a zklidňuje. Výtažek z bio vlčího bílého bobu
regeneruje pleť, hydratuje a posiluje funkci bariéry pleti.
Ochranný detoxikační krém
OXYGENE CREAM

PROTI
PŘEDČASNÉMU
STÁRNUTÍ
PLETI

Ochranná kyslíková bublina pro pleť působí
proti znečištěnému prostředí (trojitá ochrana
proti voným radikálům), intenzivně hydratuje
a zabraňuje předčasnému stárnutí pleti.
Obsahuje komplex O2 Protect®. 50 ml.
Aplikujte ráno a večer na celý obličej a krk.

Detoxikační SOS sérum / OXYGEN SOS SERUM

VT1750

VT1760

VT1765

VT1755

Kryodetoxikační maska / CRYODETOX MASK

Regenerace stresované a mdlé pokožky.
Okysličuje, detoxikuje a hydratuje. Gelové sérum
obsahuje komplex O2 Protect®, kreatin a výtažek
z bio vlčího bílého bobu. 30 ml.
Aplikujte ráno a večer před použitím krému
nebo fluida v tenké vrstvě na obličej a krk.
Používá se v podobě intenzivní kúry po dobu
1 měsíce. Je ideální při změně ročního období,
nejlépe 3x ročně.

Rozjasní pleť a pomůže pokožce opět volně dýchat. Detoxikuje, osvěžuje a podporuje přirozenou mikroexfoliaci pleti. Obsahuje
komplex O2 Protect®, kyselinu salicylovou a výtažek ze zrna Morengy. 50 ml.
Masku aplikujte 1 - 2x týdně v tenké pravidelné vrstvě na obličej a krk. Nechejte působit 10 - 15 minut a opláchněte.

Ochranné detoxikační fluidum OF 15 / OXYGENE 3 DEFENCE FLUID
Ochranný štít proti znečištěnému ovzduší (trojitá ochrana proti radikálům). Sjednocuje barvu pleti a chrání proti UV záření (OF
15 - střední ochrana). Obsahuje aktivní komplex O2 Protect®. 50ml.
Aplikujte ráno a večer na celý obličej a krk.

Ochranný komplex O² Protect®
Tento komplex obsahuje výtažek z řasy Haematococus pluvialis a má silný antioxidační efekt. Působí jako prevence
proti poškození způsobeného UVA a UVB zářením, ochrana před volnými radikály (ROS) a uhlovodíkovými radikály
(RCS) a také jako ochrana DNA. Peptid zachycuje a neutralizuje jak kyslíkové radikály, tak především dusíkaté
radikály (RNS). Komplex zabraňuje předčasnému stárnutí pleti a chrání buňky před nezvratným poškozením.

Detoxikace
Moje pleť konečně dýchá

trojitá ochrana
proti znečištění

salonní ošetření / DETOXIKAČNÍ OŠETŘENÍ
Rychlá a účinná péče na okysličení, regeneraci, ochranu pleti a rozjasnění. Opravdový
„životabudič“ pro vaši pleť! Detoxikační ošetření je výborné pro povzbuzení bledé
a matné pleti, vlivem stresu nebo např. znečištěného prostředí. Vyberte si ze dvou
typů ošetření přímo na míru pro vaši pleť: se speciální hřejivou maskou na obličej
s efektem saunování nebo s chladivou kryodetoxikační maskou pro osvěžení. Procedura
zahrnuje čištění, hloubkovou detoxikaci a aplikaci masky. Po nanesení účinného séra následuje
jemná a velmi příjemná masáž. Na závěr se aplikuje trojitá ochrana proti antioxidantům,
znečištění a UV záření. Vaše pleť bude jasná, matná a zářivá jako nikdy dříve.
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BĚLICÍ ŘADA S OMLAZUJÍCÍM ÚČINKEM

Palmaria palmata

s aktivním komplexem Clear Expert® pro všechny typy pleti
Produkty této řady postupně zesvětlí, rozzáří vaši pleť a zmírní až odstraní pigmentové skvrny. Působí také jako prevence
vzniku nových skvrn regulací tvorby melaninu. Jako jeden ze znaků stárnutí pleti se od 30. roku života začínají na pleti
objevovat první pigmentové skvrny. Tento proces je nevyhnutelný zejména u světlé pleti. Skvrny jsou nejdříve světle béžové
a postupně tmavnou, pokud nejsou ošetřovány nebo chráněny před slunečním zářením. Narušují jednotný a přirozený
vzhled pleti. Pigmentaci mohou způsobit i některá kožní onemocnění, hormonální nevyrovnanost nebo léky způsobující
citlivost na světlo (léčba alergie, antidepresiva, dezinfekce apod.).
Exfoliační lotion / EXFOLIATING LOTION

Zesvětlující regulační sérum / BRIGHTENING REGULATING ESSENCE

Lotion je prvním krokem v každodenní péči pro zesvětlení,
odstranění pigmentových skvrn nebo jako prevence.
Obsahuje navíc ßHA pro exfoliaci a zesvětlení, dále pak
oligosacharidy pro zdokonalení celkového vzhledu pleti.
125 ml.

Druhý krok programu pro zesvětlení, zjemnění a vylepšení celkového
vzhledu. Působí i jako prevence vzniku nežádoucích pigmentací. Obsahuje
kromě Clear Expert® i ßHA pro exfoliaci a zesvětlení, oligosacharidy
pro zmatnění a ztažení pórů a polysacharidy pro intenzivní hydrataci. 30 ml.

Aplikujte každý večer tamponkem na vyčištěnou pleť
zejména na místa s výskytem nežádoucích pigmentací.
pigmentové skvrny zcela
vymizí až u

95 %

žen

Aplikujte ráno a večer pod Zesvětlující vyhlazující fluidum nebo krém
na celý obličej, krk a dekolt.

Zesvětlující vyhlazující fluidum / SMOOTHING BRIGHTENING FLUID
Lehké fluidum je skvělé na léto nebo jako denní péče pro smíšenou pleť.
Clear Expert® zesvětluje a odstraňuje skvrny, aktivní látka Aldenin® omlazuje
podporou produkce kolagenu a mangové máslo vyživuje. 50 ml.

Aplikujte denně ráno a/nebo večer.
Zesvětlující vyhlazující krém
MELT-IN SMOOTHING BRIGHTENING CREAM
Krém je určen pro zimní období na noc nebo pro suchou pleť i během
dne. Má bohatou a dobře se vstřebávající texturu. Clear Expert® zesvětluje
a odstraňuje skvrny, aktivní látka Aldenin® omlazuje podporou produkce
kolagenu, bambucké máslo intenzivně vyživuje a hydratuje. 50 ml.
Aplikujte denně ráno a/nebo večer.
VT2875

Bělící koncentrát UNIZONES® pro lokální aplikaci
CLEARING CORRECTOR
VT2855

VT2860

VT2865

VT2870

Komplex Clear Expert®

Každodenní
používání
této
bělící
emulze
zmenšuje
velikost
a intenzitu pigmentace. Obsahuje i výživné bambucké máslo. 30 ml.
Denně ráno a/nebo večer prstem vetřete malé množství přímo do skvrny.

Komplex aktivních látek složený z extraktů z červené řasy Palmaria palmata, lékořice a sedmikrásky se zesvětlujícím účinkem reguluje celý proces tvorby melaninu, na němž je závislá barva naší pleti - od tvorby pigmentu
až po jeho přesun na povrch pleti. Výtažek z červené řasy Palmaria palmata snižuje tvorbu melaninu, omezuje
pohyb melanosomů a upravuje pigmentaci vyvolanou UV zářením. Výtažek z lékořice potlačuje funkci enzymu
tyrosinu (katalyzátor při tvorbě melaninu) a redukuje tak kožní pigmentaci. Extrakt ze sedmikrásky také potlačuje
funkci enzymu tyrosinu a omezuje činnost hormonů podporujících vznik melaninu.

Bělicí

omlazující
řada
získejte
dokonalou
„dětskou“ pleť

salonní ošetření /BĚLICÍ A ROZJASŇUJÍCÍ PROGRAM
Toužíte po světlé pleti bez nežádoucího pigmentu? Po odstranění nevzhledných
pigmentových znamének a omlazení? Vyzkoušejte nejmodernější ošetření
Laboratoří Thalgo.
Kromě produktů s komplexem Clear Expert® se v tomto ošetření používá inovativní
polštářková maska na pleť i ruce s provitamínem C, který má antioxidační účinky,
chrání buňky před UV zářením, podporuje syntézu kolagenu a potlačuje syntézu
melaninu.

NEOBSAHUJE PARABENY, MINERÁLNÍ OLEJE, PROPYLENGLYKOL, INGREDIENCE ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU (kromě včelího vosku), GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY
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MIKRODERMABRAZE -

profesionální ošetření u vás doma

obnova pro všechny typy pleti

Ženy jsou dnes čím dál náročnější a chtějí vypadat stále mladě. Dermatologové již několik let používají k obnově pleti
mechanickou nebo chemickou mikrodermabrazi. Thalgo nyní přináší tyto dvě velmi účinné technologie k vám domů.
Produkty obsahují aktivní látku Dermasensine® - výtažek z hnědé řasy pro hydrataci, obnovu hydrolipidového filmu,
zvýšení produkce kolagenu a boj proti volným radikálům. Dále také Lipomoist® (výtažek z červené řasy Chondrus Crispus
pro hydrataci) a Sensiline® (výtažek hnědého lnu, který chrání pleť před reaktivní obrannou reakcí).
Abrazivní krém
RESURFACING CREAM

Ochranný krém s UV filtrem 50+
BIO-PROTECTIVE SUNSCREEN CREAM SPF50+

Pro hlubší exfoliaci k znovuzískání zářivé pleti a vyhlazení
a redukování vrásek. Krém obsahuje mikrokrystalky korundu
na exfoliaci, ale také na vyhlazení a zredukování vrásek.
Na hydrataci a zklidnění je tu aktivní látka Dermasensine®
a na výživu bambucké máslo. 50 ml.

Tento krém s bohatou texturou chrání pleť proti UV silnému
slunečnímu záření. Navíc vytváří ochranu pro citlivou pleť
po ošetření mikrodermabraze, ať už s přístrojem nebo bez
přístroje. Patentovaná aktivní látka Sun´Ytol® chrání buňky
před UVA/UVB zářením, Mirual® na hydrataci, Vitamin E jako
antioxidant a Hyposensine® na zklidnění.

Používejte 1x týdně k pročištění pokožky. Aplikujte na zvlhčenou
pleť, vyhněte se očním konturám, masírujte 1-2 minuty. Poté
důkladně opláchněte.

Naneste na celý obličej dle potřeby. Vhodné po ošetření
mikrodermabraze a pro citlivou pleť jako denní péče. 50 ml.

Po ošetření
používejte
Ochranný
krém s UV 50+
proti slunci.

VT1162

VT1715

Tip:

Mikrodermabraze
lékařská technologie

pro vaši krásnou pleť

salonní ošetření / OBNOVUJÍCÍ OŠETŘENÍ PLETI
Revoluční přístroj Thalgoskin Expert nabízí vysoce
bezpečnou, šetrnou
a bezbolestnou mikrodermabrazi (obrušování svrchní vrstvy pleti proudem
krystalků korundu - po diamantu druhý nejtvrdší nerost), což povzbudí
činnost buněk pleti. Dále přístroj nabízí ozáření světelnými diodami magenta
s antibakteriálním, zesvětlujícím a zklidňujícím efektem a účinky mikroproudu
pro omlazení pleti. Vaše pleť bude čistá, hladká, zářivá a mladistvá a navíc se
zmenší póry. Ošetření výborně redukuje vrásky, jizvy a nerovnosti pleti, také
zesvětluje pigmentové skvrny.
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BIO-MARINE

na suchou a velmi suchou pleť s Komplexem Algomega®

Problémy suché a velmi suché pleti vznikají vlivem nedostatku esenciálních mastných kyselin v pleti. Dochází tak
ke ztrátě soudržnosti buněk a pleť tak nedostatečně plní svoji ochrannou funkci. Dochází k nadměrné ztrátě vlhkosti
a tím předčasnému stárnutí pleti. Objevují se nepříjemné pocity pnutí, svědění a pleť šupinatí. Řada produktů
pro výživu suché a velmi suché pleti s aktivní látkou Komplex Algomega® upravuje obsah lipidů v pleti a odstraňuje
všechny nepříjemné pocity. Pleť se rozjasní a znovu získá svoji krásu.

Výživný krém pro suchou pleť
DELICIOUS COMFORT CREAM
Komplexní péče pro suchou pleť
s Komplexem Algomega® - vyživuje
a zjemňuje. Tento denní i noční krém
je obohacen o
bambucké
máslo
s vysoce regeneračními, zjemňujícími
a hydratačními účinky. Působí i proti
stárnutí pleti a UV záření. 50 ml.

Výživná krémová maska
MELT-AWAY
MASK-INSTANT COMFORT

VT2250

VT2255

Velmi bohatý denní i noční krém
s Komplexem Algomega® má jedinečnou
formuli „voda v oleji“, která mu zajišťuje
vysoce výživné vlastnosti. Má vysoký
obsah nezbytných mastných kyselin
Omega 3 a 6. Obsahuje i výživný
regenerační řepkový a sojový olej.
50 ml.

VT2260

Extra výživný krém
pro velmi suchou pleť
EXTREME COMFORT CREAM

Tato maska s Komplexem
Algomega®
je
jako
opravdový „lipidový obklad“
pro
suchou
a
velmi
suchou pleť. Je obohacena
o
změkčující,
tonizující
a
hydratační
mangové
máslo. Okamžitě po aplikaci
taje a jakoby se vsákne
do pokožky. Je to opravdová
výživná koupel. Obnovuje
pružnost a jemnost pleti.
Okamžitě zmizí nepříjemné
pocity pnutí. 50 ml.

Komplex Algomega®
Tato aktivní látka obsahuje esenciální mastné kyseliny Omega 3 a 6 získané ze dvou mořských řas:
Nannochloropsis a Porphyra umbilicalis. Dále obsahuje biomimetickou hydratační složku. Omega 3 a 6 jsou hlavní
součástí lipidů pleti a jsou nezbytné pro její správnou funkci. Organismus si nedokáže tyto kyseliny vyrobit sám.
Jejich nedostatek v pleti je způsoben například vlivem slunečního záření, suchého vzduchu, použitím nevhodného
mycího prostředku, působením volných radikálů nebo zpomalením buněčného metabolismu procesem stárnutí.
Působením těchto nežádoucích vlivů dochází ke změně zastoupení kožních lipidů a ke ztrátě tolik potřebné
vlhkosti. Komplex Algomega® obnovuje, vyživuje pleť, posiluje přirozenou funkci bariéry pleti, snižuje ztrátu vody
a reguluje mechanismus olupování pokožky. Olej z divoké růže má regenerační účinky. Esenciální vosk z narcisu
zklidňuje a zjemňuje.

Suchá
a

velmi suchá pleť

Vychutnejte
si příjemný
pocit z hebkosti
vaší pleti

salonní ošetření /VÝŽIVNÉ OŠETŘENÍ BIO-MARINE
Toto ošetření je určeno pro suchou a velmi suchou pleť trpící nedostatkem
esenciálních mastných kyselin a oslabením ochranného filmu. Z pleti se vypařuje
velké množství vody a nadměrně se olupuje. Toto ošetření vyživuje, regeneruje
a přináší příjemný pocit vaší pleti. Po masáži je aplikována hřejivá plastická maska,
pod niž je nanesen speciální extrakt Bio-Marine s výtažky mořského planktonu, který
je velmi bohatý na proteiny, vitamíny, minerály a má obrovské hydratační schopnosti.
Rostlinné výtažky z Arniky a Aloe mají zjemňující, regenerační a antiseptické účinky.
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PÉČE NA CITLIVOU A REAKTIVNÍ PLEŤ

Hyposensine

s aktivní látkou Hyposensine®

Řada obsahuje Hyposensine®, který viditelně zvyšuje práh odolnosti u citlivé pleti. Účinně působí na zklidnění reaktivní
pleti i na všechny projevy citlivosti, pnutí, praskání cévek, tvorbu červených skvrn, olupování apod. Citlivý může být
každý typ pleti, i mastná. Náchylnější na tyto problémy je jemná a suchá pleť. Pomocí patentované látky Hyposensine®
se pleť zklidní a získá svoji přirozenou obranyschopnost. Produkty této řady jsou velmi jemné, dermatologicky testované,
neobsahují žádná barviva nebo vůně, které by mohly vyvolat alergickou reakci.
Bio-ochranný krém na citlivou pleť / BIO-PROTECTIVE CREAM
Denní i noční krém pro ženy, které hledají každodenní speciální péči pro citlivou a reaktivní pleť. Chrání epidermis před škodlivými
vnějšími vlivy, odstraňuje pocity nepohodlí (pnutí, pálení, píchání) a viditelné projevy jako červená místa. Obsahuje látku Sun´Ytol®,
extrakt z červené řasy Polysiphonia lanosa, která je schopna odolávat i silnému slunečnímu záření. Sun´Ytol® tak pomáhá chránit
buňky oslabené citlivé pleti před škodlivými slunečními paprsky. 50 ml.

Posilující sérum na citlivou pleť / BIO-REPAIR SERUM
Toto osvěžující sérum s vysokým obsahem látky Hyposensine® obnovuje ochrannou bariéru pleti a zvyšuje práh odolnosti
i té nejcitlivější pleti. Účinky viditelné již za 1 měsíc! 30 ml.
Aplikujte ráno na čistou pleť před aplikací krému. 1 balení séra je určeno pro intenzivní kúru na 1 měsíc. Doporučujeme kúru
opakovat 3-4x ročně.

Zklidňující krémová maska / IMMEDIATE BIO-SOOTHING MASK
Tento SOS výrobek je obohacen chrpou, měsíčkem, římským heřmánkem, citrusem a americkým
keřem Witch Hazel. Okamžitě odstraňuje znaky podráždění citlivé a reaktivní pleti. 50 ml.
Aplikujte dle potřeby nebo pravidelně 1-2 týdně vždy večer na očištěnou pleť. Možno uchovávat
v ledničce pro zvýšení zklidňujícího efektu.

Tip:

Pro zvýšení
zklidňujícího
efektu
uchovávejte
v ledničce.

Hyposensine®

VT2575

VT2585

VT2580

Z hlubin oceánů, kde jsou jedny z nejkrutějších podmínek pro život na Zemi, přináší Thalgo složku Hyposensine®
nalezenou 3 000 m pod hladinou Tichého oceánu. Obsahuje aktivní složky z mikroorganizmů, které odolávají
krutým životním podmínkám. Snižuje citlivost buněk pleti na škodlivé vnější vlivy.

Citlivá
pleť

zklidňuje křehkou
a reaktivní pleť

salonní ošetření / OŠETŘENÍ PRO CITLIVOU PLEŤ
Pleť je citlivější v důsledku dědičnosti, stresu, znečištění nebo používáním nevhodných
kosmetických přípravků. Toto ošetření významně zvyšuje práh tolerance citlivé pleti.
Kúra ošetření a pravidelné používání produktů této řady vede k potlačení až úplnému
odstranění problémů. K ošetření se používá speciální chladivá maska, která přináší
okamžité zklidnění a pohodu podrážděné pleti.
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NAVRÁCENÍ ROVNOVÁHY

Laminaria
digitata

VT1505

mastné, smíšené a problematické pleti s účinnou látkou Controlamine®

Hloubkově čistící absorpční maska
DEEP-CLEANSING ABSORBENT MASK

Intenzivní regulační sérum
INTENSE REGULATING SERUM

Maska je bohatá na přírodní jíl, absorbuje
nadbytek mazu a odstraňuje nečistoty.
Zanechává pleť zdravou, matnou a svěží. 50 ml.

Má vysoký obsah antiseptických a vyrovnávajících látek
Controlamine®
a Cytobiol® Bardane. Reguluje činnost
mazových žláz a snižuje podráždění
způsobující zanícení. 30 ml.

Aplikujte 1-2x týdně na 15-20 minut.
Opláchněte vodou.

Jako měsíční intenzivní ošetření
se aplikuje ráno a večer na tvář
a krk či pouze T-zónu před aplikací
krému.

Extrakt je určen pro lokální
aplikaci. Koncentrát esenciálních
olejů je obohacený o Controlamine® a silnou aktivní látku
Ac.Net®, které intenzivně působí
na odstranění a hojení zanícených
míst. 15 ml.
Nanášejte ráno a večer na vyčištěnou
pleť přímo na zanícená místa.

Okamžitý
zmatňující efekt
hned po prvním
použití.

Zmatňující a hydratační emulze
ULTRA-MATTE MOISTURISING FLUID
Tato svěží nemastná emulze zaručuje
díky obsahu absorpčních pudrů stálý
a dlouhotrvající matný vzhled, jas
a svěžest zdravé pleti. 50 ml.
Nanáší se ráno na obličej a krk, u smíšené
pokožky na T-zónu.

VT1500

VT1515

Čistící extrakt Thalgodermyl
THALGODERMYL
PURIFYING EXTRACT

VT1510

Čistá
zdravá pleť
hned po prvním
použití.

Controlamine®
Controlamine® je aktivní látka získaná z mořské řasy Laminaria, která zpomaluje činnost hlavního enzymu
způsobujícího nadměrnou tvorbu mazu, brání hyperkeratinizaci a eliminuje zanícení. Dále řada obsahuje
aktivní látku Ac.net®, která působí proti nadměrné produkci mazu, brání rohovatění kůže v ústí pórů, zklidňuje
a eliminuje zanícená místa.

Mastná

a problematická pleť
navrácení
rovnováhy,
zmatnění pleti

salonní ošetření / VYROVNÁVACÍ OŠETŘENÍ a THALGODERMYL
Vyrovnávací a čistící ošetření s maskou z Rozemletých mořských
řas® je určeno pro mastnou, smíšenou a neproblematickou pleť. Je aplikován
gel Plasmalg z mořských řas působící jako katalyzátor dalších pěstících
produktů. Poté je aplikována maska z mořských řas. Vysoký obsah přírodních
minerálů zejména zinku má vyrovnávací a ozdravný účinek. Reguluje
produkci mazu. Ošetření je vhodné kombinovat s hloubkovým čištěním.
Ošetření Thalgodermyl je určeno pro problematickou a velmi mastnou
pleť. Aplikuje se plastická maska v kombinaci s extraktem Thalgodermyl
s esenciálními oleji a látkou Controlamine®. Kúra ošetření reguluje produkci mazu a účinně bojuje proti
komedonům, nedokonalostem pleti a zaníceným místům.
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KOLAGENOVÁ ŘADA

prevence proti vráskám od 25 let

NO

V IN

KA

Kolagen je základní složkou mezibuněčné hmoty pojivové tkáně. Již od 25. roku života začíná lidský organismus postupně
ztrácet svoji schopnost dostatečné produkce vlastního kolagenu, jehož nedostatek se pak projevuje prvními známkami
stárnutí. Kolagen zajišťuje rychlou regeneraci tkání a prodlužuje tak mládí pleti. Je to totiž nejsilnější bílkovinné vlákno
v našem těle, které tvoří asi 70 % bílkovin kůže. Kolagenová vlákna se nevyskytují jen v kůži, ale i ve všech důležitých
orgánech, kostech a chrupavkách. Kolagen je také základní surovinou v kosmetice ceněnou pro své vysoce hydratační
a regenerační vlastnosti, které jsou důležité v boji s časem a proti známkám stárnutí.
Kolagenový krém
COLLAGEN CREAM

Kolagenové sérum
COLLAGEN CONCENTRATE

Tento krém s bohatou a jemnou texturou bojuje s prvními
vráskami a linkami, které vznikají již od 25. roku života.
Bohatý a jemný krém s přírodním mořským kolagenem
působí na vrásky v počátečním stadiu a redukuje jejich
vznik. Jemné linky zmizí den po dnu od momentu, kdy
začnete pravidelně používat tento vyhlazující, regenerační
a ultrahydratační krém. Pleť je krásně vyhlazená
a rozjasněná. 50 ml.

Toto sérum je vysoce koncentrované mořským kolagenem,
okamžitě vyhlazuje vzniklé vrásky. Jeho revoluční jemná
textura jako „druhá kůže“ zanechává jedinečný matný
a sametový finiš. Posiluje buňky pro intenzivní vyhlazení.
Obsahuje dále výtažek z řasy Plamaria Palmata k aktivaci
mikrocirkulace, pro regeneraci a hydrataci Aloe barbadensis
a vitaminy A, B, C, E a minerály na výživu a jako antioxidanty.
30 ml.

Aplikujte ráno a/nebo večer na obličej a krk, samotně
nebo po aplikaci séra.

Aplikujte ráno/nebo večer před nanesením krému na obličej
a krk. Může být jako intenzivní 1měsíční kúra několikrát
do roka.

Účinek proti vráskám,
který vás opravdu překvapí!
VT1900

VT1905

salonní ošetření / KOLAGENOVÉ VYHLAZUJÍCÍ OŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ OČNÍCH KONTUR

Kolagenové vyhlazující ošetření

využívá v produktech molekuly mořského
kolagenu, které jsou naprosto podobné pokožce a mají okamžitý vyhlazující účinek.
Aplikuje se 100% mořská kolagenová maska a provádí se speciální dermostimulační masáž
DERMASTIM na rozjasnění. Vyhlazuje jemné linky a vrásky, pleť regeneruje, revitalizuje
a vyživuje. Působí na vrásky v počátečním stadiu a redukuje jejich vznik. Pleť je po
ošetření rozjasněná, vyhlazená a hydratovaná.

Kolagenové ošetření očních kontur značky Thalgo nabízí i speciálně přizpůsobenou kolagenovou masku na oční kontury. Na oči jsou přiloženy plátky mořského
kolagenu zvlhčené Mořským sérem. Před aplikací je na oční kontury nanesen extrakt
Bio-Marine s vyhlazujícím a zjemňujícím účinkem. Po odstranění masky se provádí
speciální mikromasáž očního okolí.

Kolagen
na

první vrásky

síla, která
porazí čas

nová řada

Mořský kolagen®
Přírodní kolagen, který je obsažen v krému Thalgo je mořského původu, proto je velmi dobře pletí přijímán.
Má několik důležitých funkcí:
∙ Stimuluje syntézu vláken pojivové tkáně a podporuje tak intenzivní regeneraci pleti zevnitř.
∙ Chrání pleť před nadměrnou ztrátou vlhkosti a její dehydratací, předchází tak jejímu předčasnému stárnutí
a tvorbě prvních vrásek.
∙ Intenzivně hydratuje pleť, což vede k okamžitému viditelnému vypnutí vrásek. Vrásky jsou jakoby „vytlačeny“
zevnitř.
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HYALURONOVÁ ŘADA
na vyplnění vrásek

V IN

KA

Ve všech tkáních těla prostory mezi buňkami vyplňuje mezibuněčná hmota. Je složena z minerálních solí, stopových
prvků, proteinů a vody. To vše spojují glycosaminoglykany. V pleti chrání buňky dermu fibroblasty zajišťující pevnost
a odolnost pleti. Fibroblasty produkují vlákna kolagenu tvořícího strukturu a podporu pleti. S přibývajícími léty, kdy se
zpomaluje krevní a lymfatický oběh, je méně zásobena vodou a živinami, stává se tenčí a sušší, vrásky se prohlubují.
Hyaluronová řada je založena na hyaluronovém komplexu s patentovanou složkou Matrixyl Synthé 6.
Hyaluronová maska na vrásky
HYALURONIC MASK
Maska pro okamžité vyplnění vrásek. Profesionální složení
s úžasným efektem: pleť je nadýchaná a výrazné vrásky vyhlazené
a vyplněné. Chondrus Crispus řasa navíc pleť ještě hydratuje.
50 ml.
Použití: Aplikujte větší množství na celý obličej a krk. Nechte
působit 20 minut, poté opláchněte. Používat nejlépe 1x týdně.
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Hyaluronový vyplňovač vrásek
HYALURONIC FILLER
Koncentrát proti vráskám pro okamžité nadýchání vrásek.
Koncentrovaný mořskou hyaluronovou kyselinou pro nejpřesnější
vyplňující efekt, aplikuje se přímo do srdce nejvýraznějších vrásek
pro okamžitý vyhlazující efekt! Palmaria Palmata řas působí jako
antioxidant, na výživu dale obsahuje vitamin A, B, C, E a minerály.
15 ml.
Použití: Aplikujte ráno přímo do vrásky. Pod krém pro
okamžité vyhlazení nebo večer pro optimální regeneraci.
Jako měsíční intenzivní kúra, lze opakovat několikrát do
roka.

Hyaluronový krém na vrásky
HYALURONIC CREAM
Opravdová omlazující síla, díky které jemné linky mizí a
hlubší vrásky jsou vyplněny a tudíž zredukovány. Vrásky
jakoby nadýchá a pleť vypadá viditelně mladší a bez vrásek.
Na výživu a zjemnění pleti obsahuje bambucké máslo. Krém
má velmi příjemnou texturu vhodnou pro všechny typy pleti.
50 ml.
Použití: Nanášejte ráno a/nebo večer na celý obličej a krk.

VT1920

VT1925

VT1915

Hyaluronový komplex®
Spojuje nové aktivní látky, které ovlivňují a stimulují syntézu hyaluronové kyseliny:
- hyaluronová kyselina vysoké molekulární váhy, kdy molekuly jsou schopné stimulovat syntézu hyaluronové
kyseliny přes finroblasty v dermis
- Matrixyl Synthé 6 ® patent Thalgo, syntetický peptid, který stimuluje nejen syntézu hyaluronové kyseliny, ale i
další extrémně důležité složky jako je kolagen I, III, IV, laminin a další
- výtažek z KOPARY - polysacharid, který je vylučován mikroorganismy žijícími ve slaném jezeře KOPARA v
Polynésii. Vylučováním polysacharidu se tak brání agresivní mořské vodě.

Hyaluronová
péče
vyhlazení
a vyplnění
vrásek

nová řada

salonní ošetření / HLOUBKOVÉ A MODELAČNÍ OŠETŘENÍ NA VRÁSKY
Hyaluronové ošetření na vyplnění vrásek

se soustředí na hlubší a
výraznější vrásky, které vznikají kolem 35. roku života. Účinná látka známá velmi dobře
v kosmetickém světě, hyaluronová kyselina, byla vybrána společně s novým patentem
Matrixyl pro boj proti vráskám. Tyto aktivní látky účinkují přímo v srdci vrásek a vrásku
tzv. vyplní a nadýchají. Provádí se dermostimulační masáž DERMASTIM a lokální
vrásková masáž. Aplikují se 2 typy masek - lokální proužky a hyaluronová maska.

Již po prvním modelačním ošetření je viditelný ohromující vyhlazující efekt.
Pleť je jako „vyžehlená“! Dochází ke zmírnění vrásek, pleť je hebká a rozzářená.
Samozahřívací schopnost masky složené z prášku s obsahem minerálů zvyšuje
pronikání aktivních látek hluboko do pleti. Součástí ošetření je i speciální masáž Thalgo
vyhlazující vrásky pomocí speciálních masážních tahů a účinků séra proti vráskám,
kterým se masáž provádí.
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SILICIUM ZPEVŇUJÍCÍ A LIFTINGOVÝ PROGRAM
pro ženy od 40 let

V této řadě nabízí značka Thalgo další inovační péči. Produkty s obsahem mořského silicia® na zpevnění a lifting a
hyaluronové kyseliny na zmírnění vrásek. Obsahuje také dvě červené řasy, které zpomalují štěpení hyaluronové kyseliny.
Silicium zpevňující krém
SILICIUM CREAM

Posuňte hranice standardní péče o vrásky a přejděte na excelentní
a luxusní péči a objevte Silicium zpevňující krém s bohatou a
krémovou texturou, který vrásky vyplní, pleť vyhladí, pokožku
vyživí a navíc ještě obnoví její pevnost a vytvaruje kontury obličeje.
Mořské silicium vrásky vyplní, pleť zpevní a dodá lifting pleti,
jojobový olej zjemní a vyživí a bambucké máslo zjemní a působí
jako antioxidant. 50 ml.
Použití: Aplikujte ráno a/nebo večer na
obličej a krk samostatně nebo po aplikaci
séra.
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Silicium zpevňující sérum
SILICIUM CONCENTRATE
Profesionální maska konečně jako produkt pro domácí použití! Díky
tvarujícím účinkům patentované látky Polylift® má silný a okamžitý
liftingový efekt. 50 ml.
Aplikujte na obličej a krk a nechte působit 10 minut. Jemně omyjte
vodou.

Okamžitý
LIFTINGOVÝ
EFEKT!

Silicium extrakt na vyrýsování kontur
SILICIUM EXTRACTS
Liftingové, zeštíhlující a zpevňující tajemství se ukrývá v kofeinu a
mořském siliciu, které vytvarují a zeštíhlí kontury obličeje a krk.
Pleť je po pravidelném používání vyhlazená, zpevněná a kontury
ideálně vytvarovány. 15 ml.
Použití : Aplikujte před Silicium sérem nebo krémem tak často, jak je
to nutné, zaměřte se na kontury obličeje a krk.

VT1945

VT1935

VT1930

Mořské silicium® a další aktivní látky
Nový zpevňující a liftingový program představuje nové inovativní aktivní látky:

- Mořské silicium - umožňuje zvýšit hustotu mimobuněčné hmoty, sám křemík neboli silicium je obsažen v této
mimobuněčné hmotě, dodává pleti lifting a pleť zpevňuje
- hyaluronová kyselina vysoké molekulární váhy doplněna hyaluronovou kyselinou nízké molekulární váhy, aby lépe
pronikla do epidermis a stimulovala syntézu hyaluronové kyseliny přes fibroblasty - známá jako mírně dráždivá,
proto přidáno mořské silicium
- dvě mořské červené řasy Meristotheca dakarensis ze Senegalského pobřeží a Jania rubens ze Středomoří, které
zpomalují aktivitu enzymů rozštěpujících hyaluronovou kyselinu

Silicium
program
zpevňující
a liftingová péče
pro zralou pleť
nová řada
salonní ošetření / SILICIUM ZPEVŇUJÍCÍ A LIFTINGOVÉ OŠETŘENÍ
Toto nové revoluční ošetření na míru každé klientce je určené pro ženy, které bojují nejen s
vráskami, ale kolem 45. roku života i ochablou a povislou pokožkou, která potřebuje lifting
a zpevnit. Hyaluronová kyselina, silicium a 2 červené řasy pleť vyhladí, vrásky vyplní,
pokožku zpevní a dokonale vyrýsují kontury obličeje. Ošetření nabízí 2 druhy masáže
a navíc i tahy k posílení ochablých částí obličeje. Aplikují se 2 druhy masek - na horní
polovinu obličeje, která potřebuje vrásky vyplnit a vyhladit, kolagenovo-hyaluronovou
masku, na dolní polovinu obličeje, která potřebuje vyrýsovat kontury a zpevnit,
kryo-modelační masku. Provádí se dermostimulační masáž DERMASTIM, vrásková lokální
masáž a speciální tahy na ochablou pokožku. Po absolvování ošetření pleť získá opět
pružnost a tonus, vrásky jsou méně výrazné a vyhlazené a pleť je celkově rozjasněná a
mladistvě vypadající.
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EXCEPTION

Ascophylum
nodosum

prestižní multiaktivní péče pro zralou pleť

Halopteris
scoparia

S věkem je pleť křehčí, ztrácí jas, pružnost a pevnost, trpí i hormonálními problémy v menopauze. Náhle zjišťujeme,
že naše běžná péče již nestačí bojovat s příznaky stárnutí pleti. Na suché pleti se tvoří vrásky, mastná pleť začíná
být ochablá. Nesmíme zapomenout také na negativní působení vnějších vlivů jako jsou sluneční paprsky, znečištění či
volné radikály. Proto Thalgo vyvinulo komplexní péči pro ženy nad 40 let - řadu Exception, výjimečnou péči s obsahem
přírodních růstových a antistresových hormonů z řas, které stimulují přirozené vitální funkce buněk pleti a chrání ji
proti všem typům agrese a tím oddalují její stárnutí.
Sérum Exception - intenzivní kúra / EXCEPTIONAL SERUM
Luxusní multiaktivní produkt určený pro intenzivní omlazující kúru má texturu, která se při styku s pletí přímo rozpustí,
a tak aktivní látky proniknou do nitra vrásek. Malé perleťové částečky Micropearl® okamžitě opticky zmírňují vrásky. Vysoká
koncentrace Přírodních hormonů z mořských řas® aktivuje schopnost samoregenerace a samoobnovení pleti zevnitř. Pleť je
zářivá a mladistvá, vrásky se vypnou, tvar obličeje se zpevní a hydratace se vyrovná. Dále produkt obsahuje látky Matrixyl®,
hydratační Moist 24® a výživný olej ze sóji a řepky. 30 ml.
Aplikujte ráno na čistou pleť před krémem. 1 sérum je určeno pro intenzivní kúru na 1 měsíc. Kúru opakujte 3-4x ročně.

Krém Exception / EXCEPTIONAL CREAM
Mimo přírodních hormonů z řas obsahuje i další aktivní látky mořského původu:
∙ Argireline® - jedinečná látka, která blokuje jako botox přenos nervového vzruchu
vyvolávající stahy podkožních svalů v důsledku, kterých vznikají mimické vrásky.
∙ Matrixyl® (peptid) aktivuje produkci kyseliny hyaluronové a tím produkci kolagenu
∙ Moist 24® hydratuje pleť
∙ olej ze sóji a řepky vyživuje pleť. 50ml.

TĚLOVÝ KRÉM

Exceptional Body, str. 40

Nanášejte ráno a večer.

Multiaktivní oční krém Exception / EXCEPTIONAL EYES
Prestižní péče proti stárnutí, šperk pro vaše oči. Koncentrace aktivních
složek zaručuje viditelné výsledky ženám nad 40 let. Nádherně rozzáří
oči. Má jemnou pudrovou mořskou vůni irisů.

Působí
stejně jako
BOTOX!

Perfektní dvojitý účinek:
∙ oční kontury jsou okamžitě krásnější a oči jasnější
∙ den po dni obnovuje zevnitř jemnou pleť
očních kontur, vyplňuje ji a regeneruje
Obsahuje:
∙ Argireline® působí jako botox (viz výše)
∙ Polylift® tvaruje a má liftingový efekt
∙ Micropearl® - viz výše
∙ Olej z pšeničných klíčků a mangové máslo pro
intenzivní hydrataci a posílení ochranné funkce pleti.
Používejte denně ráno a večer na oční partie.

VT1860

VT1840

VT1870

Exception
multiaktivní luxusní
péče proti vráskám
proti všem příznakům stárnutí

Přírodní hormony z mořských řas®
Řada obsahuje přírodní hormony z řas Ascophylum Nodosum a Halopteris Scoparia. Jedná se
o růstové a antistresové hormony, které pleť chrání proti všem typům agrese: dehydrataci, nedostatku minerálů,
chladu, apod. Biologicky nejsou podobné lidským hormonům estrogenům, ale mají stejnou schopnost stimulovat
funkce pleti. Ženské tělo přestává s přibývajícím věkem estrogen produkovat, čímž pleť velmi rychle stárne.
Přírodní hormony působí na pleť jako životabudič:
∙ brání přirozenému procesu destrukce kyseliny hyaluronové, která má vliv na hydrataci pleti
∙ brání postupné destrukci elastinu
∙ stimulují růst fibroblastů - buněk produkujících elastin a kolagen

salonní ošetření / LIFTINGOVÉ MULTIAKTIVNÍ OŠETŘENÍ ZRALÉ PLETI
Ošetření spočívá v liftingové masáži sestavené přímo plastickým chirurgem a aplikaci pásků ze 100 % celulózy
napuštěných koncentrovaným extraktem bohatým na Přírodní hormony z řas®.
VÝJIMEČNÉ VÝSLEDKY! Pleť je pevnější, hladší, tvar vyrýsovaný, pokožka zářivá a viditelně mladší!
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BIO ŘADA TERRE & MER

Přirozená péče pro všechny typy pleti
Řada Terre & Mer představuje návrat k základním potřebám a přírodě. Tato profesionální řada je určena zákaznicím, které
hledají neutrální péči a přemýšlejí ekologicky. Čerpá ze srdce středomořské přírody. Kombinuje esenciální oleje a mořské
řasy. Spojuje v sobě přirozenost a účinnost a odpovídá na potřeby všech typů pleti. Dvojí ekologickou záruku nesou dva
nejznámější certifikáty: Ecocert a Cosmebio
Odličovací mléko s květem bio pomerančovníku / MARINE CLEANSER s čistícím a zjemňujícím efektem pro

dokonalé odlíčení pleti obsahuje extrakt z řasy Codium fragile a bio ingredience: extrakt z lístků olivovníku, vodu
z květů pomerančovníku, máslo karité, rostlinný olej z mandle a slunečnicový olej. Je vhodný i na odličování očí.
200 ml
k remineralizaci. Obsahuje extrakt z řasy Codium fragile, bio extrakt z listů olivovníku,
bio květinovou vodu a esenciální oleje z květů pomerančovníku, sůl z Camargue. 50 ml.

Mořský peeling / MARINE SCRUB pro hloubkovou exfoliaci s bio exfoliantem ze skořápek

z mandlí a přírodním exfoliantem z řasy Lithotamne. Dále obsahuje extrakt z řasy Codium
fragile, bio extrakt z listů olivovníku, bio květinovou vodu z pomerančovníku. 125ml.

Vitální pleťová emulze s výtažkem z listů bio olivovníku / VITAL FLUID pro každodenní

hydrataci přinese vaší pleti pohodlí. Je výborná pro normální a smíšenou pleť. Obsahuje
extrakt z řasy Codium fragile, bio extrakt z listů olivovníku, bio extrakt z bílé lupiny, bio
mandlový olej a bio slunečnicový olej. 50 ml.

Bio vitální maska / VITAL MASK

vá m K A
ask
a

Tato bohatá maska intenzivně
hydratuje a vyživuje pleť. BIO
sladký mandlový olej kombinuje své
výživné vlastnosti s hydratačními
vlastnostmi BIO výtažku z bílé
lupiny. Pokožka je po použití jemná
a do hloubky vyživena. 50 ml
Použití:
1-2x
týdně.
Můžete
samostatně nebo obohatit o 2 kapky
koncentrátu dle výběru. Aplikujte na
celý obličej a krk.

Vitální krém s výtažkem z listů bio olivovníku / VITAL CREAM je bohatý hydratační
a výživný krém pro každodenní péči pro normální a suchou pleť. Obsahuje extrakt z řasy
Codium fragile, bio extrakt z listů olivovníku, bio extrakt z bílé lupiny, bio mandlový olej
a bio slunečnicový olej. 50ml.

VT9075

Vitální balzám s výtažkem z listů bio olivovníku / VITAL BALM

je velmi výživný a má zjemňující účinky. Doplňuje lipidy. Je výborný
na suchou pleť a místa na těle (rty, lokty) a také na poškození
mrazem. 15 ml.
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VT9040

Mořské tonikum s výtažkem květu bio pomerančovníku / MARINE TONER je určeno

NO

kré

Bio oční krém / EYE CONTOUR CREAM

pro zmírnění znaků únavy obsahuje
extrakt řasy Codium fragile a lístků z bio
olivovníku, Regenerační extrakty z Aloe
a bio břečťanu, extrakt bio červeného
vína proti otokům a extrakty bio chrpy a
slézy pro lehkost. 15 ml.

Zklidňující koncentrát / SOOTHING CONCENTRATE
je skvělý pro posílení a zklidnění citlivé a reaktivní pleti.
Obsahuje extrakt z řasy Porphyra umbilicalis, čtyři rostlinné
bio oleje, dále 100 % přírodní esenciální olej z jalovce,
borovice Alep a Ciste. 15 ml.

Koncentrát proti stárnutí
ANTI-AGEING CONCENTRATE
je olejový nektar pro denní použití
proti stárnutí na všechny typy pleti.
Obsahuje extrakt z řasy Porphyra
umibilicalis, čtyři rostlinné bio oleje,
100 % přírodní esenciální olej z bio
slaměnky, dále olej z heřmánku a
růže. 15ml.
VT9000

VT9005

VT9010

VT9015

VT9025

VT9020

VT9030

VT9035

BIO
čistá alchymie moře a rostlin
ze srdce středomořské přírody

pro přirozenou
krásu

Aktivní látky ze Středomoří
Složení produktů Bio řady je založeno na výběru aktivních látek ze Středomoří. Řada obsahuje extrakt z eko-certifikované řasy pro hydrataci a obnovu buněk pleti, dále rostlinné a esenciální oleje, květinovou vodu a extrakt z lístků
olivovníku - vše bio. V produktech se mísí nejrůznější účinky aktivních látek: na regeneraci a obnovu, proti volným
radikálům a stárnutí pleti, antioxidační, regenerační, hydratační, antiseptické, zklidňující, zjemňující a jiné.

salonní ošetření / BIO OŠETŘENÍ PRO VŠECHNY TYPY PLETI
Ošetření Bio je určeno pro všechny ženy, které touží po přirozené profesionální
péči. Velmi příjemné ošetření pro všechny typy pleti sestává z čištění pleti, aplikace
koncentrátu dle potřeby proti stárnutí nebo na zklidnění pleti, dále masáže a aplikace
dvou masek pro vysoký účinek. Po ošetření bude vaše pleť hydratovaná a znovu nabitá
energií.
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PÉČE O OČI

luxusní produkty pro zářivý pohled
Oči dokáží na první pohled vyjádřit vaši krásu a pocity. Stejně tak však odhalí i viditelné příznaky stárnutí a únavy.
Pleť očního okolí je pětkrát tenčí než na zbývajících oblastech obličeje. Při nedostatečné péči ji poškozují vnější vlivy
a velmi rychle se na ní projevují viditelné příznaky dehydratace a únavy, které vedou k tvorbě vrásek. Vrásky, ztráta
elasticity, tmavé kruhy a váčky pod očima... Luxusní produkty na citlivé oblasti očí byly vytvořeny speciálně proti těmto
příznakům.
Jemný odličovač očí
GENTLE MAKE-UP REMOVER
Nemastný odličovač bez alkoholu je velmi osvěžující a nedráždí oči. Obsahuje
extrakty z chrpy, zeleného čaje a mořské živiny. Perfektně odstraňuje i voděodolný
make-up. 125 ml.

Vyhlazující krém na oční kontury
REVITALISING EYE CONTOUR CREAM
Tento lehký krém vyhlazuje a zpevňuje oční kontury. Obsahuje
mořské i rostlinné extrakty a pomáhá předcházet poklesu
kůže v oblasti očního víčka a obočí. Působí proti překrvení
a obnovuje pružnost unavené pokožky. 15 ml.
VT2710

Hydratační emulze
MOISTURISING EYE CARE

VT2715

Osvěžující emulze na první vrásky je
obohacena mořskými koncentráty, vyhlazuje
jemné vrásky, napíná a hydratuje. Je ideálním
podkladem pod make-up. 15 ml.

VT2705

krásný
pohled za

10 minut

Oční polštářky proti vráskám
WRINKLE CONTROL EYE PATCHES
Plné aktivních látek... SOS ošetření
vyhlazuje kontury očí a eliminuje vznik
prvních vrásek. Za pouhých 10 minut
dodá vašim očím opravdu mladistvý
vzhled. Vypínací, obnovující a oživující
mořské složky Promarine®, Matrixyl®
a Liftiline® snižují znaky únavy a stárnutí.
10 ošetření.
VT2750

Zpevňující oční gel
FIRMING EYE CONTOUR GEL
Vysoce účinný gel s liposomy působí proti
váčkům a kruhům pod očima. Je bohatý
na mořské extrakty, chitin, hydrolyzovaný
pšeničný protein a lékořicové extrakty.
Hydratuje, odstraňuje překrvení a zmírňuje
tím váčky pod očima. Výborný na otoky
a překrvené oblasti. Používejte denně
na postižená místa (gel je možné použít
i na kontury rtů). 15 ml.
VT2720

Péče o oči
co o vás dokáže
říci jediný

krásný
pohled

hydratace
zpevnění
lifting
salonní ošetření, viz. str. 20.
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KOUPELOVÉ PRODUKTY

Lithothamnium

Fucus vesiculosus

Laminaria digitata

Příjemné potěšení, měkkost a zklidnění... Koupel vás unáší do světa pohody. Vaše mysl a tělo hluboce relaxují v lázni
obohacené o přípravky s mořskými řasami. Řasy jsou zpracovávané tak, aby byl zachován co nejvyšší obsah minerálů
a vitamínů, aminokyselin, stopových prvků, atd.
100 %

Thalasso koupel s obsahem mořských řas
THALASSOBATH WITH ALGAE
Koupelová mořská sůl se dvěma
hnědými řasami (Ascophyllum
a Laminaria) přenese blahodárné
účinky moře k vám domů.
Obsahuje stopové prvky
a minerály. Koupel tak
obnovuje vitalitu vašeho
těla. 600 g
Vsypejte 3 uzávěry do koupele.
Nechejte působit 15-20 min.

PŘÍRODNÍ
PRODUKT

Jemně rozemleté mořské řasy
MICRONISED MARINE ALGAE
Patentovaný postup výroby zaručuje, že
jsou všechny složky zachovány ve 100 %
aktivním stavu. Mořské řasy dodávají
tělu nezbytné minerály, stopové prvky,
detoxikují a aktivují proces zeštíhlení.
Zrychlují krevní oběh, metabolismus
a ulevují od bolesti. Přináší relaxaci
a uvolnění. Tento produkt je veden
ve
francouzském
registru
léků
– má medicínsky ověřené účinky
na lupénku, ekzémy a jiné kožní
problémy. 10 sáčků.
Vsypejte obsah
36°- 37°C.

sáčku

do

koupele

VT3401

Gel první pomoci
PLASMALG GEL
Opravdové
tajemství
krásy.
Umožňuje
dokonalou
absorpci
mořských
aktivních
látek, působí jako katalyzátor a neutralizuje
statickou bariéru pokožky bránící pronikání
aktivních látek do pokožky. Čistí mastnou
a problematickou pleť, je ideální i na mastné vlasy.
Podporuje hojení podlitin, řezných ran, popálenin
a
štípnutí
hmyzem.
Stimuluje
pocení
a mikrocirkulaci. 150 ml.
Aplikujte
lokálně
dle
potřeby
nebo
před koupelí s Jemně rozemletými mořskými
řasami, čímž se zvýší její efekt.

VT3455

VT3405

SOS produkt
rychlé pomoci

Koupel
Kouzelný okamžik,
které naplní energií
vaše tělo i mysl.

Jemně rozemleté mořské řasy®
Patentovaný postup výroby Thalgo - mikronizace je speciální rozmělnění řas na velmi malé částečky.
Zachovává všechny elementy (stopové prvky, minerály, vitamíny) ve 100 % aktivním stavu narozdíl
od běžného rozemletí. Získaný prášek je velmi jemný a všechny aktivní elementy proniknou během
koupele póry pokožky do organismu.
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ČISTOTA A PEELING
Každé zkrášlující ošetření by mělo vždy začít důkladným očištěním a peelingem těla. Avšak nadměrné používání mýdla
nebo příliš silné mýdlo může snížit přirozenou ochranu pokožky (hydrolipidový film), pokožka je pak hrubá a podrážděná.
Často je to způsobeno i tvrdou vodou. Peeling prováděný každý týden odstraní odumřelé buňky, což udržuje optimální
tloušťku pokožky i autohydrataci epidermu. Také podporuje mikrocirkulaci, takže je pokožka lépe prokrvena a pěstící
produkty tak lépe pronikají a působí. Thalgo nabízí účinné a jemné čistící produkty pro všechny typy pleti bohaté
na minerály a výtažky z mořských řas obohacené o oleje a rostlinné extrakty.
Šumivé tablety do koupele / EFFERVESCENT BATH CARE PEBBLES
Vaše koupel bude příjemně šumět ... Ve vodě modré jako laguna se budete cítit jako v ráji. Ponořte
se a nechejte se unášet příjemným pocitem 15 až 20 minut. Užijte si ten výjimečný moment
a váš stres a napětí odpluje. Oddejte se hluboké relaxaci. 6 x 33 g.
Vhoďte jednu tabletu do koupele.
VT11034

Mýdlo z mořských řas / MARINE ALGAE CLEANSING BAR
Kombinuje vlastnosti mořských řas a oleje z měsíčku, který uklidňuje. Jemně pění
a čistí, nevysušuje a nedráždí pokožku, zanechává ji svěží. Blahodárné účinky
jemně rozemletých mořských řas si můžete vychutnávat každý den. 100 g.

VT3201

Tělový peeling mechanický /DESCOMASK BODY SCRUB
Krémový peeling s obsahem červené řasy Chondrus crispus je vhodný pro všechny
typy pleti. Pokožka je po použití jemnější a lépe přijímá pěstící produkty. 200 ml.
Nanášejte jemně navlhčenou kůži a masírujte krouživými pohyby. Zaměřte se
na hrubá místa (lokty, kolena, paty). Po použití pečlivě smyjte. Používejte 1 - 2x
týdně.

Mořský sprchový gel / MARINE SHOWER GEL
VT3301

Tento gel je opravdovým nektarem měkkosti, čistí pokožku a zároveň je šetrný
k hydrolipidovému filmu. Nevysušuje. Sprcha s tímto povzbuzujícím gelem
pro Vás bude každodenním potěšením. Je určen i pro tu nejcitlivější pleť. 250 ml.

Ukončete sprchu či koupel studenou vodou. Její osvěžující efekt harmonizuje pokožku
a navozuje pocit pohody. Pokud se potřebujete zbavit napětí v určitých oblastech, použijte
teplou vodu, která vám je pomůže uvolnit. Proudem vody masírujte trapézové svaly, krk,
břicho a solar plexus. Je to opravdové potěšení.

VT3209

profesionální rada

Rituál

čistoty
a peeling
Povzbuzení
a příprava pokožky
pro další péči
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AROMATERAPIE

Fucus vsiculosus

s mořskou řasou Fucus

Aromatické oleje Thalgo obsahují 100% čisté přírodní esenciální oleje, pečlivě vybrané pro své kosmetické účinky a vůni.
Dále čistý rostlinný olejový komplex bohatý na vitamíny A, E, F a také koncentrát z mořské řasy Fucus, který působí proti
volným radikálům a zesiluje účinky esenciálních olejů. Aromatické oleje se velmi jednoduše používají ať už do koupele
nebo na masáž. Neobsahují konzervační látky a nejsou testovány na zvířatech.

Použití: do koupele (nalijte 2 plné uzávěry) nebo na masáž.
Detoxikační aromatický olej
AROMACEANE DETOX
Budete se cítit lehká jako vzduch! Tento olej uvolňuje unavené
nohy. Je obohacen vzácným elixírem esenciálních olejů (libavka,
bazalka, karotka, dřevo cabrevua), které stimulují uvolňování
tekutin. 150 ml.
Vmasírujte do pokožky od
použijte do koupele.

chodidel směrem nahoru nebo

VT3425

Relaxační aromatický olej
AROMACEANE RELAX
Dopřejte
si
pár
minut
relaxace.
Uvolní veškeré napětí a připraví vaše
tělo
na
klidný
spánek.
Obsahuje
levanduli, magnolii, římský heřmánek
a hořký pomeranč, které odstraňují problémy
spojené se stresem. 150 ml.

Zeštíhlující aromatický olej
AROMACEANE SLENDER

VT3420

VT3435

Zdokonalte si svoji postavu, odstraňte nehezké
tukové partie. Zeštíhlující olej je kombinací
esenciálních olejů (marocký cedr, máta
kadeřavá, kardamon, jalovcové bobule),
které mají vědecky prokázané účinky
pro odbourávání tuků. 150 ml.

Aromatické
oleje
Probuďte

své smysly

a objevte sílu

aromatických
esencí

salonní ošetření / ZÁBAL AROMACEANE
Dopřejte si zábal Aromaceane v kosmetickém salonu. Jedná se o celkový
remineralizační tělový zábal s aromatickými oleji, který může být klientce
ušitý přímo na míru, tak aby dokonale vyhovoval individuálním potřebám.
Jeden ze 3 druhů oleje se mísí s přírodním bahnem z Mrtvého moře
s vysokým obsahem minerálů.
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HYDRATACE A VÝŽIVA
s látkou Mirual® a vitamínem E

Codium
fragile

Hydratace je základem každodenní péče. Pokožka s dostatkem výživných látek je pak hebká jako samet a pomaleji
stárne.
Jemná hydratační emulze / SOFT HYDRATING EMULSION

VT3610

Obsahuje výtažek řasy Mirual, sezamový olej a olej z pšeničných klíčků, které mají vysoké
vyživující a hydratační účinky. Zjemňuje pokožku a zanechává ji hedvábně hladkou. Používá se
jako denní ochrana na celé tělo. 250 ml.

Suchý tělový olej / SATINIZING DRY OIL
Tento jemný olej je obohacen o vitamín E. Dodává pleti dlouhotrvající hydrataci a pomáhá
zachovat její mladistvý vzhled. Aplikuje se denně po koupeli, ihned se výborně vstřebává,
takže se můžete okamžitě po aplikaci obléci. Olej je jemně parfémovaný a zanechává pokožku
sametovou a lehce jiskřivou. 150 ml.

Krém pro mladistvé ruce / YOUTHFUL HAND CREAM
Nenechte své ruce, aby se poddaly proudu času! Pokryjte je neviditelným ochranným filmem.
Tento krém je vysoce regenerační, vyhlazuje i tu nejsušší a zničenou pokožku rukou.
Je obohacen aktivními látkami proti stárnutí. 75 ml.
Používejte dle potřeby, nejlépe každý den.
VT3626

Intenzivní výživný krém / INTENSIVE NUTRITION CREAM
Opravdový SOS tělový krém je vysoce účinný i na extrémně suchou pokožku. Obsahuje látku
Mirual®, která obnovuje rovnováhu vlhkosti a vitamín E pro hojení a zjemnění namáhané
pokožky. 200 ml.

VĚDECKY  PROKÁZÁNO

Pro hloubkovou hydrataci doporučujeme nanést tenkou vrstvu krému jako masku, nechat
působit 5 minut a potom vmasírovat.

Mirual®

VT3601

+ 32%

VT3630

HYDRATACE PO 8
HODINÁCH:

Exkluzivní
patentovaná
aktivní
látka
Mirual®
obsahuje
cytoplazmatický extrakt ze zelené řasy Codium Fragile. Společně
s vitamínem E odbourává volné radikály a zajišťuje perfektní
hydrataci pokožky. Udržuje ochranný film, který chrání pokožku
a extrémně váže vlhkost.

Hydratace
a výživa
pro zářivý
a jemný broskvový
vzhled pokožky

salonní ošetření / MOŘSKÁ PŘEDEHRA
Peelingové a remineralizační ošetření Mořská předehra důkladně
odstraňuje odumřelou suchou kůži. Je vhodné jako příprava před
dalšími ošetřeními, protože odstranění odumřelých buněk zvyšuje
účinnost. Je ideální před dovolenou a v kombinaci se samoopalováním.
Opálení vydrží mnohem déle a pokožka se neslupuje. Toto ošetření je vhodné
i pro osoby alergické na jód nebo s problémy se štítnou žlázou.
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VÝJIMEČNÝ TĚLOVÝ KRÉM EXCEPTION
luxusní multiaktivní péče pro zralou pleť

I když krása člověka s věkem nesouvisí, čas na naší pleti zanechává nežádoucí stopy. Ve 40 letech se sama velmi dobře
znáte. Je to věk, kdy se cítíte být opravdovou ženou a toužíte po tom, aby vaše tělo vypadalo stále mladě. Vaše pleť
i postava může trpět hormonálními výkyvy: pocity nadýmání, zaoblené bříško, vznik tukových polštářků, ochablá
pokožka a ztráta její pevnosti, chuť k jídlu, dehydratace, pocit otékání a nevzhledné křivky těla. Proto Laboratoře Thalgo
na základě svých dlouholetých zkušeností vyvinuly Výjimečný tělový krém Exceptional Body. Je to první komplexní péče
pro krásnou pokožku a postavu zralých žen.
Výjimečný tělový krém / EXCEPTIONAL BODY CREAM
Věčné moře v sobě ukrývá tajemství nekonečné krásy. Tento tělový krém je opravdovou revolucí v péči proti stárnutí. Výjimečná alchymie
a koktejl vysoce účinných aktivních složek pro extrémní efekt s neobvykle jemnou texturou. Bohatý krém, který se lehce vstřebává
do pokožky, vás překvapí i svou neodolatelnou květinovou pudrovou vůní.

proti stárnutí

Přírodní hormony z mořských řas®

zpevnění

Zpevnění a tvarování postavy díky speciálně vyvinutému peptidu, který aktivuje
syntézu lamininů a proteinů zodpovědných za soudržnost buněk. Díky nim se epidermis pevně
přichytí k dermis. Za krátkou dobu jsou kontury vašeho těla znovu vyrýsované a zpevněné jako
po liftingu.

aktivně podporují životní funkce pokožky, stimulují
produkci fibroblastů a brání přirozenému procesu destrukce kyseliny hyaluronové, která ovlivňuje
hebkost pleti. Pleť se obnovuje zevnitř. Vypadá jako nadýchaná a opět získává svoji pevnost.

zeštíhlení

Obsahuje dva rostlinné extrakty spalující tuky - zelenou kávu a maté, které odstraňují
nadbytečné tukové zásoby. Svatý lotos zažene hlad vašich tukových buněk. Stimuluje produkci
proteinu sirtuin, který vyprázdní tukové buňky a brání jejich růstu. Vaše tukové buňky drží dietu!

odvodnění

Svatý lotos také snižuje objem tkání zodpovědných za pomerančovou kůži. Tkáň se detoxikuje
a celulitida se vyhlazuje. Pocítíte příjemnou úlevu a pocit lehkosti.

výživa

Extrakt řasy, která doplňuje lipidy (bohatá na omega 3 a 6) a bambucké
vaší pleti jedinečný pocit pohody. Vrásky a ochablá pokožka rychle mizí.

máslo přináší

VT3845

profesionální aplikace jako v salonu
břicho - kruhové tahy ve směru hodinových ručiček
pas - tahy tlakem od pasu dolů vyrýsují pas a zbaví nadbytečné vody
bedra - nezapomínejte na bedra a spodní část zad
hýždě - krouživé silné tahy klouby prstů aktivují mikrocirkulaci
nohy - aplikujte krém odspodu nahoru, obemkněte rukou celou nohu
paže - hlaďte od dlaní směrem k ramenům

Výjimečná
péče
Revoluce v boji
proti stárnutí

vašeho těla

hydratace + 21 %
až - 2 cm v pase
až - 2,1 cm přes stehna
NEOBSAHUJE PARABENY, MINERÁLNÍ OLEJE, PROPYLENGLYKOL, INGREDIENCE ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU (kromě včelího vosku), GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY
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ZEŠTÍHLENÍ A CELULITIDA

nová technologie s aktivní látkou ADIPO-RESET®
KONCENTRÁT SPECIÁLNÍCH AKTIVNÍCH LÁTEK
Tato nová řada produktů má zcela výjimečné účinky na celulitidu. Vyprázdní tukové buňky a eliminuje toxiny pomocí
kofeinového komplexu získaného ze zelené kávy, řasy Laminaria a látky escin (výtažek z kaštanu indického). Zcela nová
složka ADIPO-RESET® mění osud tukových buněk. Tuková buňka se vrátí do stadia kmenové buňky, a tím je v podstatě
odstraněna. Pro stabilizaci výsledků řada obsahuje složku Kofein 24h®, což je kofein uzavřený v alginátech. V této podobě
je schopen působit celých 24 hodin a jeho funkce „pojídače tuků“ je tak aktivní po celý den.
1/ VYPRÁZDNÍ TUKOVÉ BUŇKY
2/ ZPLOŠTÍ TUKOVÉ BUŇKY
3/ PŘEMĚNÍ JEJICH STRUKTURU
ZPĚT NA KMENOVÉ BUŇKY

ADIPO
-RESET®

Konturovací peeling Thalgomince / THALGOMINCE EXFOLIATOR LC24
VT3785

Peeling anýzové barvy stimuluje mikrocirkulaci, odstraňuje odumřelé buňky,
a tím perfektně připraví pokožku na použití krému, který bude pokožka
mnohem lépe vstřebávat a dosáhnete tak optimálních výsledků. 150 ml.
Používejte 1-2x týdně.

Konturovací koncentrát Thalgomince
THALGOMINCE LC24 CONCENTRATE
Koncentrát ve spreji zvyšuje účinnost vaší zeštíhlující kúry. Překypuje
aktivními látkami Adipo-Reset® a kofeinovým komplexem podporujícími
lipolýzu, bojuje proti tukovým polštářkům. 100 ml.
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Používejte ráno a večer na postižené partie nejlépe pod krém Thalgomince
LC24 pro dvojnásobný účinek.

VT

Konturovací krém Thalgomince / THALGOMINCE CREAM LC 24
VT3780

Tento produkt má velmi bohatou krémovou strukturu a příjemnou svěží vůni.
Je ideálním partnerem k udržení krásné postavy bez celulitidy. Pokožka znovu
získá svůj hladký vzhled a tukové polštářky rychle mizí. 200 ml.
Vmasírujte ráno a večer na postižené partie.

salonní ošetření / OŠETŘENÍ THALGOMINCE LC 24
Ošetření Thalgomince LC 24 bylo vyvinuto na základě nejmodernějších výzkumů.
Jedná se o intenzivní lokální ošetření oblasti boků, stehen a hýždí, kam se aplikuje zeštíhlující
koncentrát a příjemná plastická maska. Má vynikající lokální účinky na odbourávání tukových
polštářků, celulitidu, ochablou kůži a strije. Před aplikací masky se provádí speciální masáž
se zeštíhlujícími drenážními účinky důležitá pro boj proti celulitidě.

Thalgomince
LC 24
NOVÁ TECHNOLOGIE:
ADIPO-RESET®

Změníme osud
vašich buněk!
Viditelné a trvalé
výsledky.
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KONTUROVÁNÍ A FORMOVÁNÍ
ošetření přímo na míru pro krásnou postavu

Produkty Slim & Sculpt Expert změní vaši postavu kousek po kousku s cílenou přesností. Nové produkty mají
dvojí účinky. Aktivní látky z červené řasy, yerby maté a zelené kávy přinášejí „expresní“ zeštíhlení. Poprvé v kosmetice je
použita aktivní látka vyvolávající „kontrakce buněk“, čímž dochází k „posílení svalů buněk“ (fibroblastů), a tím zpevnění
a vyrýsování pokožky vašeho těla. Pokožka je opět vypnutá a tělo má ideální míry.

na jednotlivé partie
Sérum na poprsí a dekolt - zpevnění a zvětšení / BUST AND DÉCOLLETÉ
VT3801

Lehká pudrová emulze s liftingovým efektem posiluje podpůrná vlákna a tvaruje
tak poprsí. Omlazuje, vypíná, hydratuje a zjemňuje pleť. Výtažek z kořene asijské
sasanky (Anemarrhena asphodeloides) stimuluje dělení a růst tukových buněk, tím
dochází ke zvětšení tukové vrstvy a zaoblení poprsí. 50 ml.
Vmasírujte ráno i večer do pokožky poprsí a dekoltu tahy směrem nahoru.

Emulze na ploché bříško - zeštíhlení a zpevnění / FLAT STOMACH

VT

VT3802
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Svěží hebká emulze s „korzetovým efektem“ přináší „expresní“ zeštíhlení a zpevnění
pomocí „kontrakcí buněk“ na bříšku, v pase a bocích. Viditelně zjemňuje pokožku.
125 ml. Aplikujte ráno a večer krouživými pohyby na postižená místa.

Zeštíhlující gel na stehna - celulitida a redukce tuků / CELLU-THIGHS
Svěží vodový gel, který výborně proniká do pokožky „expresně“ zeštíhlí a účinkuje
jako „šponovky“. Významně zmírní až odstraní pomerančovou kůži. Viditelné
zeštíhlení stehen a vyrýsování kontur již po 14 dnech používání. 125 ml.
Aplikujte ráno a večer tahy směrem nahoru na stehna, hýždě a boky.

celková péče
Krém ThalgoSculpt Expert /THALGOSCULPT EXPERT CREAM
Bohatý krém se zpevňujícím účinkem má díky účinku na „posílení buněk“ liftingový
efekt. Pokožka se napíná a je dokonale vyhlazená. Kontury těla jsou opět vymodelovány a celá postava vypadá mladší. Ideální pro pokožku ochablou po dietách,
těhotenství, nadměrném slunění apod. 200 ml.
Aplikujte ráno a večer na celé tělo pohyby směrem vzhůru.

VT
03
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VT3804

Zeštíhlující a zpevňující krém /SLIMING AND FIRMING CREAM
Sametový lehký krém má „aerobní“ účinky. Dvojí účinek („expresní“ zeštíhlení
a „kontrakce buněk“) působí na vyrýsování kontur a zeštíhlení problematických
partií vašeho těla. Již za 14 dní získáte štíhlejší a dokonale vymodelovanou postavu.
200 ml.
Aplikujte ráno a večer na celé tělo pohyby směrem vzhůru.

Nárůst
objemu poprsí
za 28 dní až
o

8,4 %!

Zeštíhlení
a formování
Slim & Sculpt Expert

Nyní můžete
„posílit svaly“
vašich buněk!

salonní ošetření / OŠETŘENÍ SLIM & SCULPT EXPERT a FRIGI THALGO
Revoluční ošetření Slim & Sculpt Expert přizpůsobené každému na míru
zeštíhlí, zpevní a vytvaruje jednotlivé partie těla s extrémní přesností a dle
vašich potřeb. Toto „fitness“ ošetření je založeno na zcela novém přístupu,
kdy aktivně spolupracujete při speciální masáži, která přináší překvapivé
výsledky v modelaci problémových partií: ňadra, bříško, stehna, zadeček.
Výsledky pocítíte i uvidíte již po prvním ošetření !

Štěpení
tuků je 10x
vyšší než při
běžné masáži!

Chladivé ošetření Frigi-Thalgo aktivně působí na zeštíhlení, zpevnění, problémy
těžkých nohou a celulitidu. Proces zeštíhlení je založen na snížení teploty
povrchu pokožky. Odbourávání tuků se aktivuje ve fázi, kdy tělo vytváří energii,
aby se opět zahřálo.

NEOBSAHUJE PARABENY, MINERÁLNÍ OLEJE, PROPYLENGLYKOL, GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY A ŽIVOČIŠNÉ INGREDIENCE
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PRODUKTY PRO LEHKÉ A HLADKÉ NOHY
Otoky, pocit únavy a těžkých nohou. Nejen vaše tělo, ale také nohy si zaslouží cítit se lehce a vypadat opět štíhle a svůdně.

Gel pro unavené nohy
GEL FOR FEATHER-LIGHT LEGS
Tento dekongestivní a harmonizující
gel má osvěžující a chladivé účinky,
které okamžitě odstraňují nepříjemné
a bolestivé pocity a únavu nohou.
Rostlinné a mořské aktivní látky
posilují stěny cév, regulují lymfatické
funkce a obnovují tak příjemný pocit
nohou. 150 ml.

Biodépyl 3.1

Oddalte termín příští depilace
Biodépyl 3.1 gel proti růstu chloupků
BIODÉPYL SOLUTION 3.1

Průhledný osvěžující gel bez parfemace určený pro
předcházení zarůstání chloupků především na citlivých
partiích. Má zklidňující účinky a díky aloe vera pokožku
hydratuje a vyživuje. Vhodný pro obličej i tělo. 30 ml.

Používejte ráno jako prevenci a večer
pak pro odstranění pocitu únavy.

Sprej Frigimince
SPRAY FRIGIMINCE
Díky chladivému komplexu (mentol
a kafr) vám tento sprej velmi
jednoduše poslouží v nejpotřebnějších chvílích svým rychlým
ledovým efektem a uklidní nateklou
tkáň pomocí stimulace oběhového
systému. Pro zvýšení efektu aplikujte
pod zeštíhlující produkt. 150 ml.
Nastříkejte ze vzdálenosti 10 - 15 cm
na problémové partie (boky, stehna,
popřípadě bříško).

FRIGI‑THALGO

zpomalení
růstu o 75 %

Aplikujte 3x týdně od 4. dne po depilaci lokálně
na postižené oblasti nebo na citlivé oblasti jako
prevence.
VT11044

Biodépyl 3.1 koncentrát po depilaci
BIODÉPYL CONCENTRATE 3.1
Rychle se vstřebávající olej, který zpomaluje opětovný
růst chloupků, okamžitě zklidňuje a osvěžuje pokožku
oslabenou depilací a redukuje zarudnutí.
Nové chloupky rostou řidší, jemnější a kratší a nohy
vydrží hladké bez chloupků delší dobu! 6 x 5 ml
Aplikujte ihned po depilaci na zklidnění.
VT11042

salonní ošetření, str. 45
Biodépyl 3.1 gel po depilaci
BIODÉPYL GEL 3.1

NOVÉ
SLOŽENÍ

Osvěžující světlezelený transparentní gel se speciálním
složením pro citlivé oblasti. Zabraňuje a zpomaluje
opětovný růst chloupků, okamžitě zklidňuje a
osvěžuje pokožku a zmírňuje zarudnutí. 30 ml.

VT3905

VT3715

Více koncentrované složení, více účinné.

Aplikuje se stejně jako Biodépyl koncentrát od
prvního dne depilace.
VT11043

Lehké,
hladké
nohy

Tak málo stačí
k udržení štíhlých,

hladkých
a krásných
nohou.

nové produkty

Capislow®
Hlavní aktivní složka v metodě Biodépyl
zpomaluje přirozený cyklus obnovy
chloupků. Při testování se prokázalo,
že 28 dní po odstranění chloupků se
hustota nově rostoucích na ošetřené
oblasti snížila o 35 %! Capislow® vděčí
za své výjimečné vlastnosti rostlině
z mexické pouště, ze které se extrahuje.
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SLUNEČNÍ ŘADA

Haematococcus
pluvialis

s pěsticími účinky a látkou Sun´Ytol Future®

Polysiphonia
lanosa

Sluneční řada Thalgo je přizpůsobena moderním potřebám. Produkty obsahují zcela novou generaci slunečních filtrů,
které odráží UV záření a zároveň působí jako absorpční film. Nová sluneční řada má nejen ještě vyšší účinnost, ale také
lehčí a smyslnější textury, které se rychle vstřebávají a nevytváří bílá místa na pokožce. Také vůně opalovacích produktů
získala nově exotický nádech, produkty po opalování zase svěží květinový.

trojitá ochrana

• nejvyšší UVA / UVB ochrana: díky filtrům nové generace a patentovanému přírodnímu filtru Sun´Ytol Future®
• proti stárnutí: Sun´Ytol Future chrání a regeneruje DNA. Astaxanthine je silný antioxidant (500x silnější než

vitamín E a 40x silnější než betakaroten!). Zabraňuje vzniku vrásek, působí proti dehydrataci buněk pleti, ztrátě
elasticity a pevnosti.

• proti pigmentovým skvrnám: Astaxanthine brání hromadění melaninu.

obličej a dekolt

Opalovací krémy voní po citrusech, exotických květinách,
sladkém karamelu, kokosu a vanilce.

Omlazující ochranný krém na opalování UV 50+ / VT4365
Omlazující opalovací krém UV 30 / VT4375

Omlazující opalovací fluidum UV 15 / VT4380

tělo
Opalovací produkty Thalgo pro hydrataci, výživu a trojitou
ochranu. Lehké textury zjemňují pleť a snadno se aplikují.
Mají „prázdninovou vůni“, ve které se mísí citrusy s exotickými
květinami a sladkými tóny karamelu, kokosu a vanilky.

Omlazující opalovací mléko UV 30 / VT4385
Omlazující opalovací mléko UV 15 / VT4390

Saténový opalovací olej na tělo i vlasy UV 6 / VT4395

po opalování
Zklidnění a obnova pokožky po opalování je nezbytná
k udržení jemné a mladistvé pleti. Intenzivní hydratace
napomáhá udržet krásné opálení po dlouhou dobu. Vůně
je svěží a květinová s tóny broskve, hrušky, jasmínu
a dřevitých esencí.

Krémová maska SOS na obličej a dekolt / VT4460
Hydratační a zklidňující mléko na tělo / VT4465

speciální produkty
Bronzový aktivátor opálení na obličej a tělo / VT4260
Dokonale připraví vaši pleť na opalování. Podporuje
přirozený proces opalování. Používá se denně
zhruba 15 dní před prvním sluněním. 125 ml.

Samoopalovací krém na obličej a tělo / VT4215

Sluneční

řada

pro lepší

budoucnost

vašich pleťových buněk

spojení

pěsticích
a ochranných

účinků

Sun´Ytol Future®
Exkluzivní patentovaná aktivní látka obsahuje výtažek z červené mořské řasy Polysiphonia lanosa,
která dokáže odolávat intenzivnímu slunečnímu záření a je výjimečně přizpůsobivá. Dále obsahuje
mikrořasu Haematococcus pluvialis. Sun´Ytol® Future chrání buňky epidermu a jejich genetickou
výbavu před poškozením UV zářením.

49

ŘADA PRO MUŽE

Algue Bleue
Vitale®

s řasou Algue Bleue Vitale®

Mužská pleť má speciální požadavky: je silnější, více se mastí a bývá velmi namáhaná každodenním holením. Proto
Thalgo vyvinulo produkty, které nabízí odborné řešení problémů této pleti, jsou vysoce účinné a příjemné.

čistící řada
Čistící gel / CLEANSING GEL
Jemný pěnivý gel zbavuje každý den pleť toxinů a nadbytečného
mazu. Příjemně osvěží, tonizuje a navrátí pleti její jas. 150 ml.
Každý den vyčistěte pleť a opláchněte.

Hluboce čistící pleťový peeling
DEEP-CLEANSING SCRUB DESCOMEN

VT5115

VT5100

Slouží k hloubkovému čištění. Dokonale rozzáří pleť. Obsahuje
mikročástice, které zbaví pleť odumřelých buněk a bojuje proti
vadám pleti. 75 ml.
Aplikujte zhruba 2x týdně, napěňte na obličeji a poté opláchněte.

řada na holení
Gel na holení / SHAVING GEL
Kvalitnější holení! Nezanechává mastný film a udržuje pleť jemnou.
Minimalizuje zahřívací efekt při holení a okamžitě osvěžuje
a povzbuzuje po ránu. 100 ml.

Balzám po holení / AFTER SHAVE BALM

Aplikujte po každém holení.
VT5160

VT5150

Osvěžující zklidňující péče. Tekutá, svěží textura bez alkoholu se
okamžitě absorbuje. Dokonale zklidňuje podrážděnou pleť. 75 ml.

pro muže
Načerpejte energi
ze speciální pánské
pleťové kosmetiky

Algue Bleue Vitale®
Tato řasa sbírá svou sílu z hlubin skoro 6 000 let starého jezera Klamath Lake, mezi rodilými Američany známého
také jako „léčivé jezero“. Algue Bleue Vitale® stimuluje buněčnou obnovu a má vědecky prokázané účinky proti
stárnutí. Energizující zelená řasa pomáhá uklidňovat stresované buňky a zvyšuje tak účinky aktivních látek.
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ŘADA PRO MUŽE

Algue Bleue
Vitale®

s řasou Algue Bleue Vitale®

péče o pleť
Intenzivní hydratační krém
INTENSIVE HYDRATING CREAM
Krémová
textura
dodá
pleti
komfort,
celodenní
hydrataci
a odstraňuje pocit pnutí. Koktejl
aktivních látek hasí žízeň pleti, dodává
energii a zářivost pro ten nejlepší pocit.
50 ml.

VT5350

Používejte denně dle potřeby, především
pak ráno.
VT5210

Sérum pro unavené oči / ANTI-FATIGUE SERUM FOR EYES
Efektivně bojuje proti otokům, tmavým kruhům pod očima
a malým vráskám. Neuvěřitelně svěží gel stimuluje mikrocirkulaci.
Obsahuje silné rostlinné aktivní složky a je ideální po namáhavé
práci a únavných obchodních cestách. 15 ml.

OVĚŘENÉ ÚČINKY:

proti otokům 64 %
proti kruhům pod očima 71
proti unaveným očím 71 %

Aplikujte dle potřeby na postižené oblasti očí.

Silný spojenec v boji proti pupínkům.
Výborně hydratuje pleť a jeho složení je
obohaceno o aktivní antibakteriální složky
a účinné zmatňující látky. 50 ml.
Nanášejte denně na očištěnou pleť.

Regenerační krém /
REGENERATING CREAM
Vysoce účinný v boji proti
vráskám. Při denním použití
jeho nemastné
složení
posiluje pleť zevnitř. 50 ml.
Používejte denně na očištěnou
pleť.

VT5250

péče o tělo

OVĚŘENÉ ÚČINKY:

vyšší regenerace pleti o 90 %
méně vrásek o 79 %
zklidněná pokožka o 100 %

Povzbuzující ranní
sprcha na tělo a vlasy
WAKE-UP SHOWER
BODY & HAIR
Tento svěží a povzbuzující
tělový a vlasový šampon
s velmi jemnou pěnou
perfektně vyčistí a okamžitě probudí celé vaše tělo!
Skvělý pomocník na cesty
a po cvičení. 200 ml.
Používejte denně.
VT5105

VT5305

Zmatňující fluidum / ANTI-SHINE FLUID

%

Thalgomen
...i pleť muže si zaslouží
kvalitní péči

salonní ošetření / SPECIÁLNÍ PLEŤOVÉ OŠETŘENÍ OCEAN pro muže
Pleť muže se od ženské pleti liší. Je obecně mastnější a více trpí vlivem
každodenního holení. Salonní ošetření pro muže je určeno pro všechny typy
pleti. Toto „hi-tech“ profesionální ošetření je založeno na relaxační masáži
a aplikaci čistící masky, která vlévá účinky Algue Bleue Vitale® přímo do srdce
buněk a obnovuje krásu, zdraví a čistotu. Pleť znovu získá svoji sílu, vyrovnanost
a je chráněna před každodenními agresivními vlivy. Zpomalí se její stárnutí.

VT5305 a VT5210 NEOBSAHUJÍ PARABENY, MINERÁLNÍ OLEJE, PROPYLENGLYKOL, GMO A ŽIVOČIŠNÉ INGREDIENCE
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MOŘSKÉ DOPLŇKY STRAVY

Thalasso-Nutrition® pro zvýšení účinků kosmetických produktů
Thalgo, specialista na mořské produkty, představuje nový přístup ke kráse a wellness. Podpořte účinky kosmetických
produktů také zevnitř! Thalgo pro vás vytvořilo opravdovou orální thalassoterapii, která poskytuje tělu všechny výživné
látky, které potřebuje k udržení rovnováhy: minerály, vitamíny a esenciální mastné kyseliny získané z mořských řas
a rostlin. Aktivní látky mořského původu tělo velmi dobře vstřebává.
10
PŘÍ 0 %
RO
DN
Í

zeštíhlení
Detoxikační ampule OCEA DRAINE / VN3410
Přejedli jste se? Máte nadmíru tuku? Vaše tělo
potřebuje detoxikaci. Vysoké množství toxinů
může ovlivnit funce základních orgánů a má
vliv na pokožku a siluetu. Ocea Draine díky řase
Fucus detoxikuje do hloubky.

Zeštíhlující kúra na 7 dní SLIM 7 / VN3440
Chutný aktivní nápoj složený ze dvou řas
a čtyř rostlin s příjemnou chutí červeného
ovoce vytvaruje figuru během 7 dní. Pomáhá
tělu rychleji spalovat tuky, detoxikovat a
tonizovat.
NO

SLIM LC na úbytek váhy / VN3450
VIN

KA

Získejte opět atraktivní postavu. Slim LC
pomáhá odbourat tuky, přeměnit cukry
na energii a díky kofeinu podporuje spalování
kalorií.

SVELT CONTROL pro kontrolu váhy
VN3430
Dopřejte si! Svelt Control má dvojitý účinek na
zkonzumované tuky. Zachycuje a eliminuje tuky,
kontroluje jejich vstřebávání během trávení.

SLIMBIOTIC na ploché bříško / VT11036
Speciální směs probiotik a prebiotik k podpoře
trávení a udržení pocitu plochého bříška.
Tablety proti zavodnění WATER CONTROL
VN3455
Dejte si porci lehkosti! Tablety ovlivňují cirkulaci
krve a zbaví vás nadměrného otékání těla
a nohou.

Zeštíhlení a formování SLIM & SCULPT
VN3425
Útok na přebytečné tuky! Dvojitý zásah
na zeštíhlení díky L-carnitinu v kombinaci
s extraktem z řas a na tvarování postavy díky
mastným kyselinám CLA.

CELLUCEANE proti celulitidě / VN4200
Pomáhá
eliminovat
nehezké
přebytečné
tuky, snižuje překrvení tkáně a podporuje
mikrocirkulaci.

Doplňky

stravy
100% přírodní
účinkují přímo

v srdci buněk

nové produkty
vitalita
IODALG pro doplnění jódu / VN3215
Doplnění vitamínů, zeštíhlení, detoxikace a zlepšení celkového
zdravotního stavu. Kapsle dodávají tělu optimální příděl jódu a dalších
minerálů nezbytných pro růst a vývoj.

Regenerační kúra L´OCEANE / VN3220
Regenerační kúra z živé mořské vody v ampulkách pro detoxikaci,
hydrataci a získání nové energie. Obsahuje všechny stopové prvky nutné
pro fyziologické vylučování a regenerační činnost buněk. Kúra výtečně
pomáhá při přepracování, nedostatku energie, minerálů a stopových
prvků a při únavě v době držení diety.
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krása
OCEA SKIN pro suchou pleť / VN3620
Gurmánské menu pro pleť suchou, dehydratovanou a poškozenou znečištěním,
sluncem, chladem či jako následek nevhodné stravy. Ocea Skin vyživuje a chrání,
redukuje vysušení pleti a hydratuje, působí antioxidačně.

OCEA SKIN proti stárnutí / VN3625

Liftingová péče v kapslích dodá vaší pleti výživu. Silný koktejl antioxidantů pomůže
zpomalit stárnutí pleti a tvorbu vrásek. Udržuje hladinu hydratace a zlepšuje
elasticitu a tonus pleti.

OCEA PERFECT pro silné vlasy a nehty / VN3615
SOS opravný koktejl dodá vašim vlasům a nehtům základní výživu pro dobrý růst,
vitalitu a sílu.

KOLAGENOVÝ BOOSTER - nápoj mládí / VT1100
NOVINK A

ženy 45 +

Rychlé povzbuzení a posílení pleti působením přímo v srdci buněk
v nejhlubších vrstvách dermis. Vyhlazuje, vyplňuje vrásky a navíc je
antioxidační, čímž zabraňuje stárnutí pleti.

MENOCEANE pro dobrý pocit v období před i během menopauzy / VN3800
Po 45.roku života se díky hormonálním změnám tělo ženy začíná měnit a denní život
narušují nepříjemné symptomy jako nečekané návaly horka a pocení a zvyšující se
tukové zásoby kolem pasu. Menoceane je přírodní řešení na problémy během nebo
před menopauzou. Pomáhá udržet pocit pohody a rovnováhy výrazným snížením
návalů horka, únavy, problémů se spánkem a změnami nálad. Patentovaná aktivní
látka Calciomer® pomáhá udržet silné kosti a regulovat zeštíhlující metabolismus.

MENOSVELT na hubnutí problémových partií v menopauze / VN3805
Menosvelt je exkluzivní přípravek na hubnutí především pro zralé ženy. Extrakty
z mořských řas se zaměřují na tuk nahromaděný kolem pasu a pomáhají tak obnovit
ploché bříško a pěkné boky. Komplex proti zadržování vody ze tří drenážních rostlin
podporuje eliminaci vody a otoky.

slunce
Příprava na opalování OCEA SUN / VN3715
Začněte se opalovat dřív než vstoupíte na pláž!
Když se vystavujete slunci, paprsky vnikají do pleti a kromě nádherné barvy také
zvyšují produkci volných radikálů a urychlují stárnutí. Objevují se vrásky a pleť se
ztenčí a vysušuje.
Ocea Sun dodává buňkám výživu, kterou potřebují, aby se lépe připravily
na období, kdy budou vystaveny slunečnímu záření. Kartenoidy, které zabezpečují
vzhled a udržení dlouhotrvajícího opálení, se zde kombinují s účinným komplexem
antioxidantů pro ochranu pleti před stárnutím. Lutein absorbuje záření, které škodí
očím.
Kúru začněte optimálně 3 týdny před opalováním.

100% přírodní

Doplňky
výživy
moře smívá všechny
nemoci lidstva
nové produkty
účinek řas a rostlin ve formě čajů
dobré trávení

zeštíhlení

lehké nohy

relaxace

detoxikace

máta a lékořice

exotické ovoce

červené ovoce

med, pomeranč. květ

černý rybíz

VN1706

VN1206

VN1606

VN1406

VN1216
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POLYNÉSKÝ SPA RITUÁL
Exotická cesta po 4 ostrovech

La Ora Na - takhle se zdraví všichni na polynéských ostrovech. Je to způsob, jak říci dobrý den a vítejte v Polynésii.
Polynéský spa rituál vás vezme na exotickou cestu objevování po ostrovech Francouzské Polynésie - Taha´a, Mahini,
Bora Bora a Raiatea. Tato cesta probíhá ve 4 krocích maximální relaxace a smyslnosti. Oddejte se vůním vanilky a kokosu
neboli prázdnové vůně a užijte si nejen spa rituál, ale i produkty na domácí péči.

1. ZASTÁVKA
na ostrově vanilky Taha´a - peeling

2. ZASTÁVKA
na ostrově lagun Manihi - koupel

Spa
rituál
začíná
zastávkou
na ostrově vanilky. V Polynésii si
ženy třou svá těla vlákny kokosové
skořápky nebo pískem pro získání
vyhlazenější pokožky a odstranění
nečistot. THALGO se inspirovalo
těmito dvěma tradičními recepty,
aby vytvořilo: Exotický ostrovní
tělový peeling s vůní vanilky
a kokosu.

3. ZASTÁVKA
na ostrově bílého písku Bora Bora - masáž

Cesta pokračuje na ostrově
lagun, kde se tělo uvolní
v lagunové koupeli, která
poskytuje
extrémní
a
nekončící
relaxaci
díky
šumivým
tabletám
do koupele.

4. ZASTÁVKA
na posvátném ostrově Raiatea - finální aplikace

Mahana masáž je masáž zrozená
z polynéské kultury. Tato tradiční
masáž je účinná, pomalého tempa,
ale rytmická. Působí do hloubky
svalů. Polynésané používají tradiční
Monoi olej a často provádí masáž
na pláži v kontaktu s horkým
pískem. Zastávka na ostrově bílého
písku, kde se nyní tělo může uvolnit
podle rytmu pytlíčků Tuiponos a
manuální masáží Mahana s prvky
lomi-lomi.

Cesta končí na posvátném
ostrově. Tělo je očištěné,
hydratované a zrelaxované.
Finální počin je posílení
těla posledním dokonalým
dotekem posvátného oleje,
který
zanechává
jemné
třpytky na pokožce!

Exotický ostrovní peeling / EXOTIC ISLAND BODY SCRUB

Zanechává pokožku extrémně jemnou, hladkou a vyhlazenou. Obsahuje exfoliační částice
z bílého písku, mořské soli a kokosové skořápky. 270 g.

Polynéský posvátný olej / POLYNESIA SACRED OIL
Suchý olej z Monoi, který vyživuje a hydratuje pokožku. Zanechává hedvábný závoj
se zlatavou perletí na pokožce. Velmi dobře a rychle se vstřebává. 50 ml.
Lagunové šumivé tablety do koupele / LAGOON WATER BATH PEBBLES
Tyto specifické tablety do koupele vytváří stovky relaxačních bublin, jakmile
se spojí s vodou. Tableta se rozpustí a uvolní prospěšné aktivní látky na ochranu
a efektivní hydrataci pokožky. 6x33g.

VT11034

VT11033

VT11032

profesionální spa rituál

Polynésie
„La Ora Na“

...pozdrav z polynéských ostrovů

Budete jako znovuzrození

Algo-Monoï Sargassum a tahitská vanilka
Algo-Monoï Sargassum je luhovaný olej vyrobený z originální směsi tří polynéských rostlin:
• Mořský výtažek: Sargassum mangaverense, hnědá řasa bohatá na stopové prvky včetně hořčíku, který je přírodním
prostředkem proti stresu pro relaxaci a uvolnění.
• Dva sušené výtažky: copra, kokosový olej bohatý na mastné kyseliny, a Gardenia Tahitensis, výtažek z květů
Tiaré, které společně vytváří proslulou «Tahitskou Monoï » vyživující, hydratující a zklidňující po vystavování
na slunci. Monoi olej používali lovci perel, kteří se potápěli dlouhé hodiny ve slané vodě polynéských lagun, aby
ochránili svou pokožku od slané vody a zklidnili spálení sluncem. Tento olej je také výborný na vlasy.

Tahitská vanilka je druh orchideje, ze které se získává tahitská vanilka proslavená jako nejlepší vanilka na světě.
Je známá pro své relaxační, antistresující, hydratační a vyživující vlastnosti.
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METODA MER & SENS
Relaxace s lávovými kameny

Po celé věky byla mořská voda, řasy, soli a další mořské extrakty využívány pro své nesčetné blahodárné
účinky. Aktivní mořské složky mají jak regenerační schopnosti, tak i zklidňující a hřejivé účinky. Samotné
kameny jsou tvořeny z minerálů, které jsou zdrojem rovnováhy. Studené kameny pochází z mořských hlubin,
kde jsou omílány neustálým pohybem vln, které je tvarují do jemných oblázků. Teplé vulkanické kameny
pochází z hlubin země a dostávají se do moře v dlouhém toku lávy. Tuto dualitu využila firma Thalgo
k vytvoření jedinečného relaxačního ošetření „Mer & Sens“ - Moře a smysly.

Profesionální salonní ošetření
MASÁŽ TEPLÝMI A STUDENÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
Hloubkově relaxační ošetření pod názvem „Mer & Sens“ si můžete vychutnat
ve dvou variantách - obličej a tělo. Originální spojení hydratačního ošetření pleti a masáže
těla teplými kameny přináší jedinečné účinky. U ošetření těla je aplikován pomocí
kamenů peeling z mořských řas a mořské soli, poté se provádí masáž celého těla výživným
olejem a lávovými kameny. Obě ošetření jsou nejen originální, ale hlavně účinné. Metoda
„Mer & Sens“ navozuje díky svým masážním tahům, rytmu a síle kamenů velmi hlubokou
relaxaci a přímo vybízí ke spánku. Masážní tahy jsou pomalé, vyvážené, spirálovité a vlnivé,
což přináší celkové zklidnění a navozuje lehký povznášející hypnotický trans.

Intenzivní
relaxace

profesionální spa rituál

Moře & smysly

Oddejte se hluboké relaxaci
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INDOCÉANE

Cesta zasvěcení do vitální relaxace
Čím dál častěji trpíme zdravotními problémy spojenými se stresem. Pokud však víme jak relaxovat, znamená
to pro nás zvýšení psychické odolnosti, zlepšení schopnosti zotavit se a schopnosti koncentrace a kreativity.
Relaxace je hledání přirozeného stavu a načerpání nové energie. Všechny produkty Indoceane obsahují
Qi-marine (extrakt z hnědé řasy), který má silné čistící a antistresové účinky.
Dále obsahují svatý lotos, jenž je symbolem duševního naplnění po celém světě. Má silné zklidňující
vlastnosti, obsahuje relaxační esenciální oleje a pomáhá zlepšit mikrocirkulaci. Posiluje funkci ochranné
bariéry pleti a má protizánětlivé a antioxidační účinky. V tradiční medicíně je svatý lotos používán jako
sedativum proti nespavosti při přepracování a stresu.
Toto ošetření je cestou do nitra

4 různých kultur:

STŘEDOMOŘÍ
Oblast, kde kult čistoty a rituály
spojené s vodou přetrvávají
staletí. Oblast, kde se těla
zotavují v římských lázních
a snaží se dosáhnout dokonalosti
řeckých soch. Peeling v duchu
nejstarších
tradic
hammas
evokuje neskutečný svět relaxace
na hedvábných poduškách.

Sladký a voňavý tělový peeling
SWEET AND SAVOURY
BODY SCRUB
V tomto čistícím peelingu se mísí
dohromady třtinový cukr, sůl
a esenciální oleje ze Středomoří. Je
výživný a zanechá vaši pokožku
jemnou a hedvábně měkkou.
Používejte
jednou
nebo
dvakrát týdně na navlhčenou
pokožku. 250 g.

VT3500

EGYPT
Země
věčnosti,
kde
žena,
bohyně Kleopatra, odpočívala
v koupeli z mléka. Tato
relaxační koupel byla celá staletí
oblíbená,
protože
dodávala
ženám fascinující přitažlivost.
V Egyptě se těla zdobila
drahokamy nebo se dokonce
celá pokrývala zlatem.
Tento produkt je určen pouze
pro profesionální použití v salonu!

Výjimečné koupelové mléko
EXQUISITE BATH MILK
Tento prášek nasypejte do teplé
tekoucí vody (38˚ C), která se rázem
změní ve smyslnou příjemně vonící
koupel konzistencí připomínající
Kleopatřinu lázeň z mléka.
Vaše
napětí
odezní
a
vaše
pleť se zahalí do hebkého
a jemného závoje. 8 x 30 g.

profesionální spa rituál

Vydejte se s námi na cestu plnou smyslových prožitků...


...a

nechte se vést.

* relaxační svíčka a vůně do místnosti
Indocéane (100ml) s vůní eukalyptu, skořice,
santalového dřeva a pačuli. 180 g.

BT3530

BT3535

VN1005

* čaj Indocéane vás povede cestou relaxace díky
svému unikátnímu složení: čínský černý čaj, bílé
a
zelené
čaje,
esenciální
oleje
a
kůra
z pomeranče, poupata růží, kardamon, levandule
a řasa Undaria pinnatifida. 10 sáčků.

INDIE
Země
Ajurvédy,
starodávné
medicíny, kde je
chronický
stres považován za nemoc.
Cílem je uvolnění těla a mysli.
Thalgo se spojilo s profesionály
v orientální a čínské masáži
a vytvořilo unikátní modelační
masáž s prvky ajurvédy a dalších
orientálních technik.
Tyto produkty jsou určeny pouze
pro profesionální použití v salonu!

Qi-balzám / QI-BALM
Používá se k masáži energetických
center (křížová kost, solar plexus,
zápěstí, atd.) a tím odstraňuje
nervové napětí.

Luxusní masážní olej
LUXURIOUS MASSAGE OIL
Hebká a výživná směs relaxačních
esenciálních olejů z posvátných
indických dřev a léčivého oleje
z nimby pro hloubkovou masáž.

ČÍNA
Země, kde krása hraje hlavní
roli jako v divadle. Na obličej
se používá bílé líčení a ideálem
je věčné mládí. Jemná pudrová
vůně vybízí k relaxaci. Zavřete
oči a vychutnejte si poslední
podmanivý
krok
tohoto
fascinujícího ošetření.

Luxusní tělový krém
SUBLIME CREAM
Tento relaxační a regenerační
krém s olejem z rýžových otrub
je tím nejjemnějším pohlazením...
Dodává pleti výživu a zanechává
ji výjimečně jemnou. Pokožka
zůstává
dlouho
jemně
parfémovaná vůní mléčného
santalového dřeva a zahalená
smyslným pudrovým závojem.
200 ml.

VT3510
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