
Козметична грижа за ЛИЦЕ
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THALGO  e  безспорен експерт в Морската козметология с повече 
от 50 години опит в грижата за кожата, който изследва богатства-
та на Океана, за да извлече активни съставки с несравними свой-
ства за регенерация, хидратация, подхранване и стимулиране на 
кожата.

Тясното сътрудничество с дерматолози и университетски профе-
сори  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 изисква-
ния и стандарти за безопасност, за да предложи съвършена про-
фесионална грижа на всяка жена по света.

Експертен съвет, точна диагноза на кожата, специфични масажни 
техники, невероятни консистенции и завладяващи аромати ... Ос-
тавете се в опитните ръце на нашите Thalgo козметици, които ще 
Ви осигурят ненадминато изживяване по време на козметичната 
терапия с обещание за видими и трайни резултати още след пър-
вата процедура.

Високо ценени от специалистите и предпочитани от хиляди жени, 
козметичните продукти на Thalgo разкриват истинската красота 
на Вашата кожа.

Активна морска козметика 
за красотата на Вашата кожа
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Опазване на 
природата

Водени от любовта 

към морето, Thalgo са 

изцяло посветени на 

опазване на биоразно-

образието и околната 

среда.



Като част от непрестанния си 

стремеж към съвършенство, 

Thalgo създадоха перфектната 

алхимия, която съчетава изтън-

чени методи на работа с висо-

ки технологии с доказана ефи-

касност.

Уникален подход към всеки 

клиент, специално посрещане, 

персонализирани терапии, ек-

склузивни масажни техники и 

видими и трайни резултати са 

в основата на философията на 

Thalgo – символ на професио-

нално съвършенство за всяка 

жена.

Професионално 
съвършенство
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Всички козметични терапии на Thalgo се изпълняват от спе-
циално обучени терапевти, които стриктно следват прото-
кола:

НАСИЩАНЕ С КИСЛОРОД 
Специфичен Thalgo масаж Ви въвежда в терапията и Ви 
подканя да се отпуснете. Сетивата Ви са успокоени, а ди-
шането е регулирано. Вие сте релаксирани и кожата е 
по-възприемчива към козметичните продукти. 

„Морското потапяне” е важна стъпка за цялостно по-
чистване на кожата. Свежа и освободена от замърсява-
нията, кожата е идеално подготвена за основната част от 
козметичната терапия.

ЕНЕРГИЗИРАНЕ 
Енергизиращият спрей, тайната за красота на Thalgo, 
осигурява реминерализиращата сила на морските ак-
тивни съставки. Впръскан върху кожата, спреят я енер-
гизира и възвръща баланса и естествената й защита.

АКТИВНА ГРИЖА
Thalgo има ефикасен и цялостен отговор за всеки про-
блем на кожата. Последната стъпка от всяка терапия 
осигурява специфичен подход, съчетан с подходяща 
мануална техника и приложението на професионална 
маска.
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Ефикасни решения за кожата
Изследователският център на Thalgo е посветен на грижата за 
красотата на кожата и черпи вдъхновение от разнообразието от 
морски видове, които оцеляват в екстремни условия (вариации 
в температурата, налягане, радиация, липса на светлина). От тези 
морски видове се извличат активни молекули с изключителни 
възстановяващи свойства. Високоефективните формули укрепват 
и реструктурират кожата и подчертават естествената й красота.
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JEUNESSE – МЛАДОСТ

Регенерираща серия почистващи продукти с екстракт от 
манго за всеки тип кожа, която се нуждае от подмладяване. 

Crème Onctueuse Demaquillant 
 – мек почистващ крем
Lotion Tonique Super Lift 
 – тонизиращ лифтинг лосион

PURETE – ЧИСТОТА

Разнообразие от консистенции за нормална и смесен тип 
кожа с витализиращ и освежаващ екстракт от грейпфрут.

Eau Ecume Nettoyant 
 – почистваща пяна за смесен тип и мазна кожа
Fraicheur de Lait Demaquillant 
 – почистващо мляко за нормална и смесен тип кожа 
Fraicheur de Lotion Tonique 
 – тонизиращ лосион за нормална и смесен тип кожа
Eau Micellaire Demaquillante 
 – мицеларна вода за почистване на лице и околоочен 
контур
Fraicheur de Gommage 
 – ментолов ексфолиант за нормална  и смесен тип 
кожа

CONFORT – КОМФОРТ

С екстракт от фурма за успокояване и омеко-
тяване  на сухата и чувствителна кожа.

Delice de Lait Demaquillant 
 – почистващо мляко
Douceur de Lotion Tonique 
 – тонизиращ лосион
Douceur de Gommage 
 – нежен ексфолиращ крем

ОКОЛООЧЕН КОНТУР И УСТНИ

Специфична почистваща грижа за деликатни-
те зони около очите и устните. 

Demaquillant Douceur Yeux et Levres 
 – почистващ лосион
Waterproof Demaquillant Parfait Yeux 
et Levres 
 – почистващ лосион за водоустойчив 
грим

Почистване 
Thalgo счита, че всяка жена е 
уникална и затова предлага 
почистващи продукти с различни 
аромати и консистенции, 
адаптирани според 
специфичните нужди на кожата.



В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

Почистващо 
морско потапяне
Този сетивен ритуал на Thalgo започва 
с въвеждащ масаж, който ще Ви накара 
да се отпуснете изцяло в опитните ръце 
на терапевта. Оригиналният метод 
на почистване, съчетан с невероятни 
консистенции и аромати, Ви потапя в 
морския свят на Thalgo.
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В СЪРЦЕТО
на формулата

Gelidium sesquipedale

Ревитализиращ екстракт 

от червени водорасли с 

балансирано съдържание на 

минерални соли, микроелементи 

и аминокиселини. Възвръща 

мекотата и хидратацията на 

кожата, подобрява клетъчния 

метаболизъм,  реструктурира 

тъканите и регенерира колагена.

В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

EMBRUNS VIVIFIANTS
ЕНЕРГИЗИРАЩ МОРСКИ СПРЕЙ

Този енергизиращ спрей, обогатен с морски соли, повиша-
ва ефикасността на козметичните продукти.

CRÈME RECURFACANT
ЕКСФОЛИРАЩ КРЕМ ЗА ИЗГЛАЖДАНЕ НА РЕЛЕФА

Вдъхновен от  техниките на механичното микродермабра-
зио, използвано в дерматологията, този изключителен екс-
фолиант възвръща блясъка на кожата и изглажда релефа и 
кожните несъвършенства.

Тайните за красота на 
Thalgo
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CRÈME HYDRA-LUMIERE 24H
КРЕМ ЗА БЛЯСЪК С 24-ЧАСОВА ХИДРАТАЦИЯ

Този интензивен овлажняващ крем реминерализира и 
освежава кожата, като възстановява блестящия и равно-
мерен тен.

SERUM LUMIERE HYDRATANT 24H
ИНТЕНЗИВЕН ХИДРАТИРАЩ СЕРУМ

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

CONCENTRE D’HYDRATATION ABSOLU
ХИДРАТИРАЩ КОНЦЕНТРАТ В АМПУЛИ

Истински хидратиращ „еликсир” за кожата, който овлажня-
ва кожата в дълбочина, тонизира и възстановява блясъка. 
Интензивна 7-дневна грижа, която се съчетава с хидрати-
ращия крем или гел-крем.

Абсолютна 
хидратация
Серията продукти за хидратация на 
Thalgo осигурява интензивна овлаж-
няваща грижа в продължение на 24 
часа и възвръща блестящия вид на 
кожата.  

GEL-CREME HYDRA-LUMIERE 24H
ГЕЛ-КРЕМ ЗА 24-ЧАСОВА ХИДРАТАЦИЯ

Леката и свежа гелообразна консистенция  
създава истински „резервоар” на хидратация 
за клетките и възвръща естествения блясък 
на кожата. Препоръчва се за нормална и сме-
сен тип кожа в комбинация със серум.

До + 96,6% повече хидратация 
4 часа след нанасяне

До + 48,6% повече хидратация 
24 часа след нанасяне
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В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

В СЪРЦЕТО
на формулата

La Seve Blue des Oceanes®
Ексклузивният комплекс на 
Thalgo осигурява оптимална 
хидратация като действа на 3 
нива:

• предотвратява  загубата  на  вода 
чрез кожата

• задържа водата в кожата и стиму-
лира синтеза на хиалуронова кисе-
лина чрез Hyalurophiline

• активира придвижването на вода-
та от дермата към епидермиса чрез 
Hydra-diffusine

MASQUE CONCENTRE D’HYDRATATON
УЛТРА-ХИДРАТИРАЩА МАСКА

SOS маска за интензивна хидратация и блясък, обогатена 
с хиалуронова киселина. Специалната четка-апликатор 
осигурява максимален комфорт и леснота при нанасяне.

До + 70,7% хидратация 30 минути след нанасяне 
До + 58,2% хидратация 30 часа след нанасяне

ENLUMINEUR DE TEINT PRIMER
ОСНОВА ЗА ГРИМ

Леката и гелообразна консистенция с частици за отразява-
не на светлината урявнява тена и подоготвя кожата преди 
нанасяне на грима.

BB CREAM – PERFECT GLOW
BB КРЕМ – ЗА ПЕРФЕКТЕН БЛЯСЪК

BB кремът възвръща блясъка на кожата чрез уникалната 
комбинация на Vitapulp – безпрецедентна активна състав-
ка, която придава нов релеф на кожата, и микропризми за 
коригиране на несъвършнествата чрез цветна светлина.

По-равномерен тен с 85% 
Фина и по-гладка кожа с 80% след 4 седмици

Козметична терапия 
Извор на хидратация
Съчетавайки  дълбокия хидратиращ ефект 
на морската вода с детоксикиращото 
действие на  микроелементи и морски 
соли, козметичната терапия Source Marine  
повишава нивата на хидратация и възвръща 
блясъка на кожата.

В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център
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CRÈME CONFORT EXTREME
ИНТЕНЗИВЕН ПОДХРАНВАЩ КРЕМ 
ЗА МНОГО СУХА КОЖА

Този изключително богат крем съдържа омега 3 и омега 
6 есенциални мастни киселини и реструктуриращи масла, 
които  възстановяват сухата кожа в дълбочина. Обвита от 
усещане за комфорт, тя възвръща мекотата и еластичност-
та си.

MASQUE FONDANT CONFORT IMMEDIAT
ИНТЕНЗИВНА ПОДХРАНВАЩА МАСКА

Разтапящата консистенция на маската с масла от манго 
и карите осигурява всички подхранващи и хидратиращи 
вещества, необходими за комфорта и красотата на сухата 
кожа.

Суха кожа
Изключителната серия Подхранване 
на Thalgo осигурява незаменими маст-
ни киселини, които подхранват суха-
та и много суха кожа и възстановяват 
комфорта и мекотата й.

CRÈME CONFORT GOURMAND
ПОДХРАНВАЩ КРЕМ ЗА СУХА КОЖА

Истинско  удоволствие за Вашата кожа, този 
силно подхранващ крем, обогатен с овлаж-
няващо и реструктуриращо масло от карите, 
възстановява хидролипидния филм и осигу-
рява мекота и комфорт.
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В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

Козметична терапия 
Изключителен комфорт
Тайната за ефикасността на тази козметична 
терапия се крие в алгинатната маска, 
която насища кожата с богати на липиди и 
силно реструктуриращи активни съставки. 
Кожата е истински подхранена и възвръща 
неустоимия си вид!

В СЪРЦЕТО
на формулата

Комплекс  Algomega 
Комплексът съдържа омега 
3 и омега 6 есенциални 
мастни киселини, извлечени 
от два вида микроводорасли 
(Nannochloropsis oculata 
и  Porphyra umbilicalis) и 
биомиметичен овлажнител:

• компенсира недостига на есенци-
ални мастни киселини и подобрява 
междуклетъчната кохезия

• укрепва  бариерната  функция  на 
кожата, като намалява загубата на 
вода

• стимулира  естествените  обновя-
ващи процеси в кожата
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SERUM BIO-REPARATEUR
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ СЕРУМ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

Високата концентрация на комплекса Hyposensine®  и съ-
държанието на възстановяващ Structurine®  в този серум 
регенерират кожната бариера и повишават прага на 
чувствителност дори на най-реактивната кожа. Подсилена 
и реструктурирана, тя се справя по-добре с въздействието 
на външните фактори.

MASQUE BIO-APAISANT IMMEDIATE
УСПОКОЯВАЩА И ВЪЗСТАНОВЯВАЩА МАСКА

Разработена на основата на естествени активни съставки, 
тази кремообразна маска мигновено успокоява признаци-
те на раздразнение при  чувствителната и реактивна кожа.

Чувствителна 
кожа
Серията за чувствителна кожа на 
Thalgo помага на деликатната кожа да 
се справи с раздразненията и да въз-
върне красивия си вид.

CRÈME BIO-PROTECTRICE
ЗАЩИТЕН КРЕМ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

Свежата консистенция на крема образува ис-
тински защитен воал, който мигновено пред-
пазва кожата от външните фактори.  Кремът е 
допълнително обогатен със Sun’Ytol® - 100% 
естествен екстракт, който защитава кожата от 
UV лъчите.
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В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

В СЪРЦЕТО
на формулата

Hyposensine®
Тази активна съставка е 
вследствие на откритие на 
морски микроорганизми, 
обитаващи Тихия океан на 
дълбочина над 
3 000 м. Hyposensine® 
съществено повишава прага 
на кожна поносимост на 
чувствителната кожа. Двойното 
действие се изразява в 
повърхностно намаляване на 
чувствителността и понижаване 
реактивността на клетките към 
външните фактори.

Успокояваща 
козметична терапия
Тази терапия е истинско успокоение 
за чувствителната кожа. Патентованият 
комплекс Hyposensine® бързо премахва 
раздразненията и зачервяванията, а кожата 
възвръща свежия си и блестящ вид. 

Специална  
„Харта на безопасност” 
за чувствителната кожа

Внимателно подбрани активни 
съставки поради високата им кожна 
поносимост

Ултра-меки и естествени емулгатори

Липса на оцветители

Аромати без съдържание на 
алергенни съставки

Дерматологично тествани формули

Доказана ефикасност върху 
чувствителна кожа

* Откритие на IFREMER – Френски 
изследователски институт за 
изучаване на морето
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SERUM REGULATEUR INTENSE
ИНТЕНЗИВЕН СЕБОРЕГУЛИРАЩ СЕРУМ

Този серум съдържа висока концентрация Controlamine® и 
Cytobiol® с антисеборейни и антисептични свойства. Кон-
тролира секрецията на себум и намалява раздразненията, 
които водят до несъвършенства. Порите постепенно се 
свиват и тенът е по-равномерен.

Чистота 
и баланс
Серията на Thalgo „Чистота и баланс“ 
ефикасно  регулира мастната секре-
ция, свива разширените пори и нама-
лява кожните несъвършенства, като 
придава матов и кадифен тен.

FLUIDE HYDRATANTE ULTRA-
MATIFIANTE
МАТИРАЩ И ХИДРАТИРАЩ ФЛУИД

Свежият и немазен флуид придава дълготра-
ен матов вид на кожата благодарение на висо-
кото съдържание на абсорбиращи пудри.  Ден 
след ден кожата възвръща баланса, блясъка и 
свежестта си.
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В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

В СЪРЦЕТО
на формулата

Controlamine®
Този екстракт от водорасли 
Laminaria инхибира активността 
на ключовия ензим в 
хормоналните реакции, който 
води до себорея (in vitro тестове).

Чрез регулиране разграждането 
на епидермалните липиди, 
той намалява раздразненията, 
причиняващи петна и 
загрубяване на кожата.

MASQUE ABSORBANT DESINCRUSTANT
ПОЧИСТВАЩА И СЕБОРЕГУЛИРАЩА МАСКА

Богатата на естествена глина маска абсорбира излишъка 
от себум и елиминира нечистотиите. Кожата е почистена и 
свежа, с матов и блестящ тен.

Ребалансираща  
и почистваща 
козметична терапия
Съчетанието между ребалансиращи 
екстракти и алгинатна маска регулира 
мастната секреция, осигурява дълбоко 
почистващо действие и намалява 
възпаленията, като възстановява здравия и 
блестящ вид на кожата.

Козметична терапия 
Акварел
Тази ексклузивна професионална терапия 
на Thalgo се основава на балансиращите 
свойства на микронизираните 
морски водорасли, приложени под 
формата на топла маска. Тя елиминира 
несъвършенствата, почиства кожата в 
дълбочина и контролира секрецията на 
себум.

В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център
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CRÈME OXYGENE 3-DEFENSE 
КИСЛОРОДЕН И АНТИ-СТРЕС  КРЕМ

FLUIDE OXYGENE 3-DEFENSE SPF15
ДНЕВЕН КИСЛОРОДЕН И АНТИ-СТРЕС ФЛУИД

Подсилени с липо-пептиден протектор, леката дневна 
емулсия със SPF15 и по-богатия крем действат като истин-
ски щит срещу замърсяванията, като противодействат на 
причинителите на свободните радикали.  Кожата е интен-
зивно хидратирана, свежа и със здрав вид.

MASQUE CRYODETOX
КИСЛОРОДНА МАСКА

Обогатена с комплекса Complexe O2 Protect, тази ултра 
свежа гелообразна маска предлага истинска глътка въздух 
за вашата кожа. Мигновеният възстановяващ и освежаващ 
ефект възвръща тонуса и жизнеността на лицето.

Кислородна и  
антиоксидантна 
грижа
Кислородната и антиоксидантна серия 
на Thalgo ефикасно противодейства 
на свободните радикали и запазва 
младежкия вид на кожата. Идеално за-
щитена и изпълнена с енергия, кожата 
„диша” отново и възвръща блясъка си.

SERUM SOS OXYGENE 
ИНТЕНЗИВЕН КИСЛОРОДЕН СЕРУМ

Обогатен с детоксикиращи, възстановяващи 
и кислородни активни съставки, серумът има 
тройно действие: възстановява бариерната 
функция на кожата, елиминира токсините и 
стимулира блясъка. Кожата „диша” отново и 
възвръща свежестта си.
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В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

В СЪРЦЕТО
на формулата

Комплекс O
2 
Protect

Екстрактът от микроводораслото 
Haematococus pluvialis:

• стимулира клетъчния 
метаболизъм

• улавя и неутрализира вредното 
действие на свободните 
радикали

• предпазва клетъчната ДНК и 
предотвратява увреждането на 
кожата от слънчевите лъчи

Кислородна козметична 
терапия за блясък
Тази 45-минутна експресна терапия е 
най-подходящата грижа за кожа, изложена 
ежедневно на замърсявания в градската 
среда. Кислородната терапия има дълбок 
детоксикиращ ефект, насища кожата 
с кислород, предпазва я от външните 
фактори и възвръща блясъка й.
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Регенерация

Изследователският център на Thalgo концентрира проучванията 
си върху откриването на нови регенериращи молекули с морски 
произход, които имат способността да възвръщат младежкия вид 
на кожата и играят ролята на истински „катализатори на младост-
та”. За да отговорят на специфичните нужди на всяка жена, из-
следователите от Thalgo създадоха четири специфични регене-
риращи програми, които съчетават съвършени професионални 
терапии с високоефективни козметични продукти за подчертава-
не красотата на жената на всяка възраст.
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CONCENTRE COLLAGENE
КОЛАГЕНОВ СЕРУМ

Концентрираният серум с морски колаген незабавно из-
глажда фините линии и бръчки.  Оригиналната му текстура 
с ефект на „втора кожа” придава матов вид на кожата и я 
дарява с кадифена мекота.

ROLL-ON COLLAGENE
КОЛАГЕНОВ СЕРУМ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР

„Леденият” ефект на специфичните масажни сфери, съ-
четан със свежата гелообразна консистенция, повишава 
ефикасността на естествения морски колаген и кофеино-
вия микропач за изглаждане на околоочния контур и въз-
действие върху подпухналостта и тъмните кръгове. Очите 
ви изглеждат млади и блестящи!

Регенерация 
Колаген
Серията Колаген на Thalgo осигурява 
на кожата необходимия й колаген и 
стимулира производството на нов ко-
лаген за изглаждане на първите фини 
бръчици, хидратация и възвръщане 

мекотата и блясъка на кожата.

CRÈME COLLAGENE
КРЕМ С КОЛАГЕН

С богатата си консистенция  този ултрахи-
дратиращ регенериращ крем действа в сър-
цевината на бръчките и фините линии, за да 
ги изглади и да предотврати образуването на 
нови. Нанасяйте в равномерен слой сутрин и/
или вечер, самостоятелно или след колагено-
вия концентрат.
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В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

100% Удовлетвореност

100% от клиентите са потвърдили,  
че кожата им е с по-РАВНОМЕРЕН тен.*

89%  от клиентите са забелязали,  
че кожата им е ПО-ГЛАДКА и  
ПО-БЛЕСТЯЩА.*

В СЪРЦЕТО
на формулата

Морски колаген
Комплекс, който се състои от:
• Естествен морски колаген с двойна 
ефикасност: 

» Образува защитен микрофилм 
върху кожата и предотвратява загу-
бата на вода, като осигурява интен-
зивна хидратация 
» стимулира тъканната регенера-
ция и синтеза на дермални нишки 
и NMF (естествени овлажняващи 
фактори).

• Пептиди от морски колаген и расти-
телни гликопептиди: 

» стимулират образуването на фи-
бробласти и повишават синтеза на 
колаген
» осигуряват мощно антикосидант-
но действие на кожата срещу сво-
бодните радикали

* Тест, проведен върху клиенти на възраст от 25 до 54 години, чиито 
резултати са били потвърдени от експертен съвет от 16 професио-
нални козметика.

Програма 
Колаген
Още след първата козметична терапия 
с естествен морски колаген, растителни 
гликопептиди и екстракт от водорасли 
Palmaria palmata кожата придобива 
невероятна мекота, блясък и равномерен 
тен. Фините линии видимо намаляват, 
кожата е гладка и еластична.
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TRACEUR HYALURONIQUE
ХИАЛУРОНОВ ФИЛЪР

Като истински клетъчен стимулатор този прецизен серум 
за изпълване на бръчките се нанася директно в сърце-
вината на бръчката.  Формулата с висока концентрация 
хиалуронова киселина осигурява удивителен и мигновен 
изглаждащ ефект. Използва се сутрин преди крема за не-
забавно изглаждане на бръчките и вечер за оптимална ре-
генерация на кожата. 

MASQUE-PATCH HYALURONIQUE REGARD
ХИАЛУРОНОВА ПАЧ-МАСКА ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР 

Само за 10 минути напоените пачове с хиалуронова кисе-
лина осигуряват видимо изглаждане на кожата около очи-
те и тя изглежда истински подмладена.

MASQUE HYALURONIQUE

ХИАЛУРОНОВА МАСКА

Тази професионална гелообразна формула с доказана 
ефикасност  въздейства върху кожата на лицето като съз-
дава свежо охлаждащо усещане и изглажда и изпълва дъл-
боките бръчки.

Регенерация 
Хиалуронова 
киселина
Регенериращата серия на Thalgo снаб-
дява кожата с хиалуронова кисели-
на, но и стимулира производството 
на собствена хиалуронова киселина, 
което подобрява еластичността, плът-
ността и устойчивостта й.

CRÈME HYALURONIQUE
ХИАЛУРОНОВ КРЕМ

Финият регенериращ крем поддържа мла-
дежкия вид на кожата, като изглажда фините 
линии и изпълва по-изразените бръчки.
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В СЪРЦЕТО
на формулата

Комплекс хиалуронова 
киселина с  

морски произход
• Хиалуронова киселина, способна да 
задържа 1 000 пъти собственото си 
тегло във вода. Тъй като абсорбира 
водата, видимо изпълва и намалява 
бръчките. 

• Екзополизахариди от микроорганиз-
мите Kopara в Полинезийските лагуна 
стимулират синтеза на хиалуронова 
киселина в кожата, така че тя да про-
изведете протеини на младостта за 
коригиране на изразените бръчки.

Програма 
Хиалуронова киселина
Тази професионална козметична 
терапия изглажда кожата и изпълва 
изразените бръчки само за един час. Вие 
изглеждате с няколко години по-млада, 
лицето е блестящо и бръчките са почти 
незабележими.

*Клиентите, които са пробвали терапията, заявяват,  че кожата им 
изглежда 4 години по-млада.
**Тест, проведен върху група клиенти на възраст между 25 до 54 
години, чиито резултати са били потвърдени от експертен съвет от 
16 професионални козметика.

100% Удовлетвореност
100% от клиентите потвърждават, че 
бръчките им са по-малко забележими и 
кожата им ИЗГЛЕЖДА ПО-МЛАДА.*

83% от клиентиет забелязват, че кожата 
им е по-стегната.**

ПРЕДИ «

СЛЕД  1 КОЗМЕТИЧНА ТЕРАПИЯ «

В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център
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CRÈME SILICIUM REGARD
ЛИФТИНГ КРЕМ ЗА ОКОЛООЧЕН КОНТУР  

Този крем, обогатен със силиций, е истинска подмладя-
ваща грижа за околоочния контур. Подхранва кожата, 
изглажда и изпълва бръчките, като лифтира деликатната 
кожа около очите. 

CONCENTRE SILICIUM
ЛИФТИНГ СЕРУМ СЪС СИЛИЦИЙ

Концентрираният серум с интензивно реструктуриращо 
действие стимулира клетъчната регенерация и подобрява 
кожната плътност, като рескулптурира лицето. Леката кон-
систенция придава еластичност и несравнима кадифена 
мекота на кожата.

EXTRAITS SILICIUM
СЕРУМ ЗА ИЗВАЙВАНЕ ОВАЛА НА ЛИЦЕТО И ШИЯТА

Този серум е тайната за лифтирания и фин овал и по-стег-
натата кожа на шията. Високата концентрация на кофеин и 
морски силиций извайват овала и подмладяват шията.

Регенерация 
Силиций
Регенериращата серия Силиций на 
Thalgo  е създадена да активира син-
теза на колаген, еластин и хиалуроно-
ва киселина в кожата, за да поддържа 
дермалния матрикс и да възвърне 
еластичния, стегнат и младежки вид на 
лицето. 

CRÈME SILICIUM
ЛИФТИНГ КРЕМ СЪС СИЛИЦИЙ

Този високотехнологичен крем подхранва и 
стяга кожата ден след ден, за да забави поява-
та на видимите признаци на стареене. Изра-
зените бръчки намаляват, а лицевият контур е 
видимо лифтиран.
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В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

* Усреднен резултат от клиентите, които са пробвали козметичната те-
рапия. 
** Тест, проведен върху група клиенти на възраст между 25 до 54 години, 
чиито резултати са били потвърдени от експертен съвет от 16 професио-
нални козметика.

В СЪРЦЕТО
на формулата

Силиций с морски  
произход и комплекс 

хиалуронова киселина 
• Активира тъканната регенерация

• Стимулира синтеза на хиалуронова 
киселина и дермални протеини за стя-
гане, реструктуриране и подмладява-
не на кожата

Морският силиций: 

• Регенерира и реструктурира съеди-
нителните тъкани

• Повишава кожната еластичност и 
осигурява ефикасна защита срещу 
свободните радикали

• Подобрява усвояването на хиалуро-
нова киселина от кожата

Програма Силиций 
за супер лифтинг ефект
Тази уникална терапия възвръща стегнатия 
и еластичен вид на кожата, като изпълва 
дълбоките бръчки. Още след първата 
процедура ще изглеждате с 5 години по-
млада. Кожата е с изключителен блясък, 
лицевите контури са лифтирани, бръчките 
– почти незабележими.

100% Удовлетвореност
100% от клиентите потвърждават, че 
лицето им изглежда ПО-МЛАДО, а кожата 
им е ЛИФТИРАНА.*

83% от клиентите заявяват, че бръчките 
им изглеждат изпълнени.**

ПРЕДИ «

СЛЕД  1 КОЗМЕТИЧНА ТЕРАПИЯ «
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Луксозна 
регенерация
Луксозната серия Exception Ultime 
съчетава най-ефикасните морски ак-
тивни съставки с изключителния про-
фесионализъм на Thalgo. За първи път 
в козметиката се предлага козметична 
терапия, която реактивира клетките, 
които поддържат младостта на кожата 
за постигане на изключителни регене-
риращи резултати. 

CRÈME EXCEPTION ULTIME
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН РЕГЕНЕРИРАЩ КРЕМ

Концентрираният комплекс AGE REVERSE и 
ценни морски активни съставки в двете раз-
новидности на Crème Exception Ultime офор-
мят лицевия овал, подобряват стегнатия вид 
и еластичността на кожата, изпълват бръчките 
и изсветляват пигментациите. Кремът се пред-
лага в две луксозни консистенции – коприне-
но гладката и топяща се текстура на Crème 
Exception Ultime за всеки тип кожа и изклю-
чително подхранващата на Crème Exception 
Ultime Riche за суха  и много суха кожа.

SERUM EXCEPTION ULTIME
ЛУКСОЗЕН РЕГЕНЕРИРАЩ СЕРУМ 

Флуидният и ефирен серум с висока концентрация на ком-
плекса AGE REVERSE, ценни морски съставки и хиалуроно-
ва киселина мигновено придава на кожата еластичен и 
блестящ вид.

Ден след ден кожата е по-гладка, стегната и възвръща 
плътността си. Тенът е видимо уравнен и сияен.

EXCEPTION ULTIME REGARD ET LEVRES
ЛУКСОЗЕН РЕГЕНЕРИРАЩ КРЕМ ЗА ОКОЛООЧЕН 
КОНТУР И УСТНИ 

Богатата и копринена консистенция на крема за около-
очен контур и устни съчетава технологията на регенери-
ращия комплекс Age Reverse и комплекс активни състав-
ки с тройна ефикасност: лифтинг ефект, действие срещу 
подпухналост и тъмни кръгове. Бръчките са изгладени 
и клепачите са лифтирани. Видимо намалява подпухна-
лостта и тъмните кръгове. Контурът на устните изглежда 
подмладен. Не съдържа парфюми. Подходящ продукт за 
чувствителен околоочен контур и лица с контактни лещи,
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Луксозна регенерираща 
терапия Exception Ultime
Тази козметична терапия е „визитната 
картичка” на Thalgo, като предлага 
истински „фейслифт” ефект.  Лицевият овал 
е лифтиран, структурата и вида на кожата 
са видимо променени,  а цялостното 
регенериращо въздействие се усеща още 
след първата терапия.

В КОЗМЕТИЧНИЯ 
и спа център

Доказани резултати:  
След първата терапия*: 
Дълбочина на бръчките: -31%
След втората терапия**:  
Лифтинг ефект: + 30% 
Подобряване обема на лицето: + 26% 
По-фин овал: + 28%
100% от клиентите са 
УДОВЛЕТВОРЕНИ от Exception Ultime

ПРЕДИ 1-ТА ТЕРАПИЯ «

СЛЕД 1-ТА ТЕРАПИЯ «

В СЪРЦЕТО 
на формулата

Иновация 
AGE REVERSE

Изключителна 
регенерираща сила 

10 години научни 
изследвания 

Ексклузивен патент
За първи път в козметиката 
комплекс AGE REVERSE реактивира 
естествените дермолифтинг 
способности на фибробластите 
– клетките, които поддържат 
младостта на кожата.

* Тестове с 20 жени на възраст 46-69 
години. Стандартизирани снимки при 
полярна светлина чрез използване на Visia 
CR®. 

**Тестове с 5 жени.
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Eye Bar Concept
УНИКАЛНА КОНЦЕПЦИЯ

ЗА МЛАД ОКОЛООЧЕН КОНТУР



5 РЕЗУЛТАТА С МИГНОВЕНО ВИДИМО ДЕЙСТВИЕ

ПОЧИСТВАНЕ ХИДРАТАЦИЯ ЛИФТИНГ БЛЯСЪКИЗПЪЛВАНЕ НА БРЪЧКИ

УЛТРАЗВУКОВА ВИБРАЦИЯ
почиства и ексфолира

ПАТЕНТОВАН УЛТРАЗВУК С 
ПРОМЕНЛИВА ЧЕСТОТА  
дренира, подобрява 
проникването на 
професионалните 
продукти, стимулира

ТРИПОЛЯРНА РАДИОЧЕСТОТА  
изпълва бръчките, лифтира, 
регенерира
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ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:
СЕЛЕНТА БЮТИ ЕООД

телефон: 02 462 70 88
мобилен: 0888 709 790

e-mail: office@selenta.bg
www.thalgo.com
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