Kosmetická péče
THALGO – Klíč ke krásné pleti
a postavě naleznete v moři

Thalgo la beute marine
Francouzská značka THALGO předává již více než 50
let bohatství a výjimečný potenciál moře ve formě
pěstící kosmetiky a potravinových doplňků do 90 zemí
světa. Je dokázáno, že minerály, stopové prvky a proteiny jsou nezbytné pro krásu pleti i správnou funkci
celého těla. Mořské řasy a mořská voda jsou jedinečným rezervoárem těchto elementů. Jen laboratoře
THALGO nabízí produkt Rozemleté mořské řasy® vyrobený patentovaným postupem, který zachovává všechny
tyto složky v aktivním stavu.
Působí-li řasy zvnějšku (kosmetické, tělové ošetření), mají stimulační,
zpevňující, hydratační, vyrovnávací a detoxikační účinky. Vnitřně
působí řasy (jako doplňky stravy) proti nedostatku organických
složek nebo minerálů, stimulují, posilují obranyschopnost organismu
a dodávají vitální energii. Přírodní kosmetika THALGO z mořských
řas a minerálů nabízí produkty pro domácí použití i salonní ošetření
pleti a těla v těch nejluxusnějších hotelích, SPA a centrech krásy
na světě.

PODĚBRADY

Intenzivní čistící rituál
Ošetření koncentruje životní síly oceánu k získání krásného
a zdravého vzhledu pleti. Dokonale vyčistí póry od přebytků
mazu a dalších nečistot Plně remineralizuje pleť a obnovuje
její rovnováhu do hloubky. Působí i jako prevence rozšiřování
bakterií způsobujících akné.
Cena 1 290,- Kč

Intenzivní hydratační rituál
Rituál Source Marine začíná Rituálem mořské čistoty
navozujícím atmosféru probuzení u moře. Toto ošetření
je také určeno pro všechny typy pleti, intenzivně hydratuje
buňky, především pomocí mořské vody, která je čerpána
v srdci oceánů exkluzivně pro Thalgo.
Cena 1 490,- Kč

Intenzivní rozjasňující rituál
Toto ošetření je určeno především pro pleť, unavenou,
zašedlou, bez jasu a celkově bez energie. Dodává vitaminy,
je bohaté na stopové prvky a nezbytné minerály.
Přináší příjemný pocit po ošetření, pleť je rozjasněná
a dostatečně hydratována. Součástí ošetření
je intenzivní masáž a aplikace rozjasňující masky.
Cena 1 490,- Kč
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