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Löydä merellisen 

ihonhoidon aarteet... 
50 vuoden ajan Thalgo on ollut 
edelläkävijä merellisen kauneuden 
maailmassa. Laboratoriomme 
tutkivat merten syvyyksiä 
antaumuksella ja intohimolla. 
Ammattitaidon ja tietämyksen 
vahvistamina, tuomme merestä 
saatuja kauneuden aarteita, 
tarjotaksemme luotettavaa ja 
tehokasta kosmetiikkaa. Uudet 
löydöt mahdollistavat sen että 
tutkimus ja kehitystiimimme voi 
valmistaa entistä tehokkaampia 
tuotteita suojaamaan ihosi 
kauneutta sekä ylläpitämään 
nuorekkuutta ja raikkautta. 

HOITOLASSA tai SPA:ssa saat 
ammattilaisilta kokonaisval- 
taista ja yksilöityä ohjausta 
ihosi hoitoon. Koe Thalgo 
kosmetologisi viimeiseen asti 
hiottu ja täsmällisesti suunni- 
teltu ylellinen hoitoelämys. 

EI SISÄLLÄ PARABEENEJÄ, 
MINERAALIÖLJYJÄ, 

PROPYLEENIGLYKOLIA, GMO:ta, 
EIKÄ ELÄINPERÄISIÄ 

RAAKA-AINEITA 
(paitsi mehiläisvahaa) 



EYE CARE 
täsmähoitoa silmänympärysiholle! 

GENTLE MAKE-UP REMOVER 
EYES AND LIPS 

Meikinpoistonesteellä puhdistat tehokkaasti ja 
hellävaraisesti silmä- ja huulimeikin. Aktiviaineet 
mm. leväuute, maissinkukkauute ja vihreä tee 
ravitsevat, uudistavat ja rauhoittavat silmänym- 
pärysihoa. Öljytön koostumus sopii piilolinssien 
ja  ripsipidennyksien  kanssa käytettäväksi. 

WATERPROOF  MAKE-UP REMOVER 
EYES AND LIPS 

Vedenkestävän ja pitkäkestoisen meikin puh- 
distusneste jonka aktiiviaineet mm. leväuute, 
B5-vitamiini ja auringonkukkaöljy energisoivat, 
silottavat ja aktivoivat solutoimintaa. Puhdas, 
kosteutettu iho ilman öljyistä tunnetta. 

COLLAGEN  EYE ROLL´ON 
Kevyt silmänympärysgeeli, joka häivyttää 
ensijuonteita, poistaa turvotusta ja tummia 
silmänympäryksiä mm. merellisen kollageenin 
sekä kofeiinin avulla. Viilentävien rolĺ on kuulien 
avulla tuote on helppo käyttää. 

HYALURONIC  EYE-PATCH MASK 

Juonteet täyttävä ja ikääntymisen merkit 
häivyttävä valmisnaamio silmänympärysiholle. 
Kosteuttaa ihoa ja aktivoi fibroplastien 
hyaluronihappotuotantoa samalla 
vaalentaen tummia silmänympäryksiä. 

SILICIUM  EYE CREAM 

Silmänympärysvoide, joka täyttää vaativam- 
mankin aikuisen ihon tarpeet. Silottaa juonteet 
samalla liftaten koko silmänympärysaluetta. 

Ratkaisee silmänympärysihon haasteet: 
• Hajottaa silmän alle ja yläluomelle kertyvää

rasvaa, joka ilmenee pussimaisena turvotuksena
• Muokkaa silmänympärysihosta kiinteämmän
• Vaalentaa tummia silmänympäryksiä
• Vähentää turvotusta
• Täyttää juonteet

TURVOTUS JUONTEET TUMMAT SILMÄNYMPÄRYKSET 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=81/283
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=81/282
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=81/254
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=81/315
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=81/634


 
 
 
 
 
 

 

SOURCE  MARINE® 
Kosteutta kaipaavalle iholle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thalgon uusi innovaatio! Luodaan iholle 
kosteuden lähde ja palautetaan sen 
puhdas kirkkaus, näin saadaan aikaan 
höyhenen kevyttä kosteutta. 

 
HYDRA-MARINE  24H CREAM 
SYVÄKOSTEUTUSTA 
24h kosteusvoide ravitsee ihoa ja poistaa 
kiristävän tunteen sekä luo kosteuden 
lähteen syvälle ihoon. 

 

ABSOLUTE HYDRA-MARINE 
CONCENTRATE 
KOSTEUTTAA  JA SILOTTAA 

Intensiivinen 7-päivän kuuri, joka tarjoaa 
poikkeuksellisen tehokasta kosteutusta. 
Tehoampulleja on helppo käyttää! 

 

HYDRA-MARINE  24H GEL-CREAM 
KEVYT KOSTEUTUS 
24h kevyt geelivoide tarjoaa kosteutusta 
ja samalla se palauttaa iholle sen luontai- 
sen valoisuuden ja pehmeyden. 

 

HYDRA-MARINE  24H SERUM 
PALAUTTAA IHON KIRKKAUDEN 
24h kevyt kosteuttava seerumi auttaa 
palauttamaan iholle sen luontaisen kuul- 
tavuuden ja kirkkauden sekä täydellisen 
kosteustasapainon. 

 

KOSTEUDEN 
LÄHTEEN SYNTY 

1. NOSTAA kosteuden dermiksestä ihon 
ylimpiin kerroksiin asti. HYDRA-DIFFUSINE 
auttaa ylläpitämään kosteustasapainon 
ihon eri kerrosten välillä. 

2. VANGITSEE kosteuden syvälle solujen 
ytimeen. HYALUROPHYLINELLÄ on 
uskomaton kyky sitoa kosteutta itseensä. 

3. RAJOITTAA kosteuden haihtumista. 
SÈVE BLEUE DES OCEANS meren lähde, 
on Thalgon uusin innovaatio. 

4. LUO KIRKKAUTTA: 
CANDIDA SAITOANA kirkastaa ihon. 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/305
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/306
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/306
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/304
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/303


PERFECT GLOW PRIMER 
TASOITTAA, KAUNISTAA 
JA VIIMEISTELEE 

Kasvojen pohjustustuote tasoittaa epätasai- 
suudet ja kaunistaa ihoa mukautumalla ihon 
sävyyn täydellisesti sekä heijastamalla juuri 
sopivasti valoa. Ihanteellinen käytettäväksi 
Thalgon BB voiteen tai muun meikin alle! 

ULTRA HYDRA-MARINE MASK 
KOSTEUTTAA, TÄYTELÄISTÄÄ JA 
ENERGISOI 

TÄYDELLINEN  HEHKU 

Naamio on todellinen kosteuden RAVITSEE PEITTÄÄ SPF15 

konsentraatti tehden ihosta täyteläisen ja 
syväkosteuttaen  ihon täydellisesti: 

>> HYDRA-DIFFUSINE Nostaa
kosteuden ihoon.

>> HYALUROPHYLINE Sitoo kosteuden
>> SÈVE BLEUE DES OCÉANS Kosteuttaa

epidermiksen
>> CANDIDA SAITOANA Kirkastaa ihon

- SOS naamio kosteusköyhälle iholle
- 10 minuutissa täydellinen kosteutus
- Kotikäyttöön tuubi naamiosiveltimellä: 

helppo käyttää ja annostella, ylellisen 
pehmeän tuntuinen! Sivellinpään
saa suljettua, jolloin 
siveltimen voi pestä.
Tehokasta ja hygienistä!

KOSTEUTTAVA KASVOHOITO 
Heart Of The Ocean 

Kosteuttava kasvohoito kaikille, jotka kaipaavat 
ihon täydellistä kosteuttamista sekä pinnalta 
että pintaa syvemmältä. Ihosta tulee täydellisen 
kosteutettu, ensijuonteet silottuvat ja iho on 
jälleen säteilevä ja kaunis. 

KOSTEUTTAA 

Ravitseva BB voide 
Thalgon BB voiteessa yhdistyy 
hoitava kosteusvoide, meikkivoide, 
aurinkosuoja, peiteväri, valokynä... 

Se on kaikkea, mitä moderni nainen 
meikkilaukkuunsa tarvitsee!

TÄYDELLINEN VÄRI JOKAISEN IHOLLE 

IVORY (IVOIRE) 
vaaleaa kuulautta 

NATURAL  (NATUREL) 
luonnollista hohdetta 

GOLDEN (DORÉ) 
lämmintä hehkua 

Käytä kuten päivävoidetta suoraan 
puhtaalle iholle, tai 
päivävoiteen/seerumin jälkeen 
meikkivoiteen tavoin. Täydellisen 
suojattu kosteutettu ja hehkuvan 
kaunis! 
AURINKOSUOJA (SPF15)
luonnollinen suoja suojaa 
herkimmänkin ihon auringon 
haitallisilta säteiltä.

BB VÄRIVOIDE 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/518
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/518
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/307
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/307
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/421
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=78/421


COLD CREAM MARINE 
herkälle, reagoivalle 

ja kuivalle iholle 

Cold Cream Marine on kehitetty kaikkein herkimmän 

ihon hoitoon. Punoitus, kutina ja ärsytys vähene- 

vät välittömästi ja iho on kosteutettu sekä 

rauhoittunut. Iho on hyvin ravittu ja se 

saa takaisin kirkkauden ja pehmeyden, 

ilman kutinaa ja ärsytyksiä. 

COLD CREAM MARINE 

YHDISTE 

TÄYDENTÄÄ 
phytoplankton mikrolevä öljyllä 
on korkea pitoisuus EPA  tyyppi- 
siä omega 3 rasvahappoja, jotka 
ovat elintärkeitä ravintorasvoja. 

RAUHOITTAA 

merellinen vaha sisältää korkean 
pitoisuuden 
Laminaria Ochroleuca ruskeaa 
makrolevä- uutetta, joka auttaa 
vahvistamaan ihon omaa luon- 
nollista suojaa. 

KORJAA 
Sève Bleue des Océans, minerali- 
soiva «kauneus vesi» joka sisältää 
14 kertaa enemmän siliciumia, 12 
kertaa enemmän mangaania sekä 
8 kertaa enemmän sinkkiä kuin 
normaali merivesi. 

DAILY NUTRI-SOOTHING CREAM 

Ravitseva 24h voide herkälle- ja couperosa iholle. Se korjaa 
ja täyttää kuivan & herkänihon tarvittuja rasvavarastoja sekä 
rauhoittaa ihoa pitkäaikaisesti nostaen suojakynnystä. 

DAILY NUTRI-SOOTHING RICH CREAM 

Täyteläinen, hemmotteleva voide herkälle, kuivalle ja 
karhealle iholle, joka kaipaa suojaa ja pehmeyttä 
sekä ravinteita. 

SOOTHING CONCENTRATE 

Ampulli hellii herkkää-, reagoivaa- ja couperoottista 
ihoa ja vähentää punoitusta sekä näkyviä ja tuntuvia 
epämukavuuksia iholla. 

DEEPLY  NOURISHING MASK 

SOS naamio rauhoittaa herkistyneen ihon, korjaa sen ras- 
vatasapainon ja tuo mukavuuden vain 10 minuutissa. 
COLD CREAM MARINE yhdiste syväkorjaa ihoa. 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24502/278864
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24502/278866
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24502/278868
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24502/278867


PURETE MARINE 
normaalille ja sekaiholle 

Sekaiho ansaitsee myös kirkkautta ja 

kauneutta ilman pienintäkään jälkeä 

kiillosta tai epäpuhtauksista. Thalgo 

laboratoriot hyödyntäneet meren 

sydämestä kaksi erityistä merilevää, 

jotka tarjoavat avaimet täydelliseen 

mattapintaiseen ihoon. 

PERFECT MATTE FLUID 

Erittäin kevyt voidekoostumus on miel- 
lyttävän keveä käyttää. Mattapinnan 
jättävä voide kosteuttaa ihoa, jotta se ei 
tukkeudu. Samalla aktiiviaineet tasapain- 
ottavat talineritystä. Voide supistaa ja en- 
naltaehkäisee laajentuneita ihohuokosia. 

ABSOLUTE PURIFYING MASK 

Kevyt voidenaamio seka- ja rasvaiselle 
iholle. Vähentää epäpuhtauksia ja tasa- 
painottaa talin tuotantoa. Taikapähkinän 
uute supistaa laajentuneet huokoset sekä 
vähentää punoitusta. 

IMPERFECTION CORRECTOR 

Paikallisgeeli joka poistaa epäpuhtauksia sekä 
näppylöitä. Epäpuhtaudet katoavat 72 tun- 
nissa. Toimii puhdistavasti ja ennaltaehkäisee 
uusien epäpuhtauksien tuloa. 

 
 

INTENSE REGULATING 

CONCENTRATE 

Tämä erittäin tehokas intensiivinen ampulli- 
kuuri vähentää punoitusta ja avaa tukkeu- 
tumia sekä supistaa ihohuokosia. 

Fucus spiralis ja Tetraselmis chuilla, on korkea sinkkipitoisuus erityisen bioakkumulaatiopro- 
sessin ansiosta. Se auttaa vähentämään talin tuotantoa, kiiltoa ja laajentuneita ihohuokosia. Ne 
myös estävät bakteerien leviämistä mikä saattaa johtaa uusiin tulehduksiin. 

Sève Bleue des Océans, joka sisältää 14 kertaa enemmän siliciumia, 12 kertaa enemmän mangaa- 
nia ja 8 kertaa enemmän sinkkiä kuin tavallinen merivesi. Se on todellinen «kauneusvesi» joka 
parantaa merkittävästi ihon kosteustasoa sekä tarjoaa mineraaleja stimuloimaan solun aineen- 
vaihduntaa. 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24502/278867
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24503/278871
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24503/278873
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24503/278872
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=24503/278872


 
 
 
 
 
 
 

 

COLLAGEN 
Kosteuta ihoa ja 
silota ensimmäiset 

juonteet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLAGEN CREAM VOIDE 

Uudistava ja kosteuttava voide vaikuttaa 
juonteisiin tasoittaen niitä pohjalta asti. 
Täyteläisen ja rikkaan koostumuksensa 
ansiosta se samalla ehkäisee tehokkaasti 
uusien juonteiden syntyä ja stimuloi 
kollageenin tuotantoa. 

COLLAGEN CONCENTRATE 
TEHOAINETIIVISTE 

Kollageeni seerumi silottaa ensimmäiset 
juonteet. Vallankumouksellinen koostumus 
sisältää kollageenin lisäksi vitamiineja. 
Seerumi jättää ihollesi täydellisen 
samettisen pehmeän mattapinnan! 

 

COLLAGEN SMOOTH & FILL KASVOHOITO 
 

Hoito pohjautuu merellisten kollageenimolekyylien samankaltaisuuteen 
ihon kanssa. Hyvin imeytyvän kollageenin avulla saadaan stimuloitua 
fibroplasteja ja saavutetaan välittömästi silottava vaikutus. 

 
 
 

KOLLAGEENILINJA 
Native Marine Collagen eli Merellinen Alkuperäinen Kollageeni vangitsee 
kosteutta itseensä tehokkaasti. Sana ”Alkuperäinen” tarkoittaa tässä yhteydessä 
kollageenin luonnollista muotoa, eli sitä ei ole laboratoriossa muunneltu. 

Hydrolisoitu kollageeni pystyy pienen kokonsa ansiosta imeytymään 
tehokkaasti stimuloimaan fibroplasteja aktiivisempaan kollageenin   tuotantoon. 

Palmaria Palmata -leväuute sisältää runsaasti C-vitaminia joka aktivoi ihon 
omaa kollageenin tuotantoa. 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=75/251
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=75/255
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=75/255


Uniikki kasvohoito, jonka pääosassa 

HYALURONI 
häivytä ja täytä 

syvät juonteet heti 
niiden ilmestyessä! 

+35 naisille

HYALURONIC CREAM VOIDE 

Stimuloi hyaluronihappo synteesiä pyyhkien 
pois pienet sekä suuret juonteet, samalla 
kosteuttaen ihoa syvältä. Juonteet täyttyvät 
sisältä ulospäin ja ongelma on selätetty! 

HYALURONIC MASK NAAMIO 

Viilentävä, ihon täyteläisyyden palauttava 
geelinaamio jälleenrakentaa ihon toimintoja, 
tehden ihosta sileämmän ja täydellisesti 
kosteutetun. Juonteet ovat  hävinneet! 

HYALURONIC FILLER TEHOAINE 

Täsmälleen juonteen pohjalle levitettävä 
tehoainetiiviste on todellinen solutoiminnan 
aktivoija. Se kohottaa rypyn pohjalta ihoa 
ylöspäin ja silottaa näin juonteen välittömästi. 
Uskomattoman sileä iho! 

HYALURONI KASVOHOITO 

ovat 
Merelliset Hyaluronihappomolekyylit. 
Nämä molekyylit tekevät aktiiviaineiden 
imeytymisestä täydellisempää ja tulokset 
ovat nähtävissä välittömästi! 

HYALURONILINJA 
Tuotteissa yhdistyy molekyylikooltaan suuri ja pieni Hyaluronihappo. Näin 
tehostetaan juonteiden silottuminen ihon pinnalta sekä pintaa syvemmältä. 
Aktiiviaineet myös stimuloivat fibroplastien tuotantoa ihossa. 

Aktiiviaineena on merellistä alkuperää oleva polysakkaridi, Kopara. 
Synteettinen peptidi stimuloi ihossa hyaluronihapon tuotannon lisäksi mm. 
kollageenien 1, 3 ja 4 tuotantoa sekä aktivoi lamiini-5, lamiinin ja HSP47 

nimisen proteiinin tuotantoa. 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=76/223
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=76/297
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=76/298


SILICIUM 
kohota, 

kiinteytä ja 
muotoile 
uudelleen! 

+40 naisille

SILICIUM CREAM VOIDE 

SILICIUM 
KASVOHOITO 

Optimaalinen 
tehokkuus 
aktiiviaine 
Siliciumin ja 
merellisien 
Hyaluronihap- 
po molekyylin 
avulla. 

SILICIUM 

ANTI-AGEING 

FOUNDATION 

Mineraalipigmentit neutra- 
loivat ihon sävyvirheet sekä 
luovat kirkkauden iholle. 
Pigmenttien lisänä meik- 
kivoiteessa on valoisuutta 
tuovaa   puuteria   joka  luo 

Kohottava ja ravitseva voide täyttää juonteet, selkiyttää kasvonpiirteet, 
elvyttää ja kosteuttaa ihoa tehden siitä samalla kiinteämmän. Kasvojen 
piirteet kohoavat! 

SILICIUM CONCENTRATE 

Seerumi tehostaa solutoimintaa ja uudistaa ihoa koko kasvoilla. Teho- 
aine liftaa kasvojen piirteitä intensiivisesti ja täyttää juonteet sisältä- 
päin samalla rakentaen ihoa uudelleen sekä tehden siitä kiinteämmän. 

SILICIUM SEERUMI
Entistä tehokkaampi (+52% silicium yhdestettä), juonteet silottava 
ja liftaava seerumi täydentää hoitokokonaisuuden. Uusi 
aktiiviaine, siankärsämö, synkronoi uudelleen solujen välisen 
viestinnän, jolloin epidermis voi uudistua tehokkaasti ja iho 
silottuu. Nopeasti näkyvä muutos iholla! Välittömän kirkkauden ja 
heleyden luo timanttipuuteri sekä micapartikkelit.

optisen heijastuksen. Näin 
ihonpinnan rypyt ja ihon 
pienet virheet peittyvät. 

3 SÄVYÄ luonnollisen 
näköiseen lopputulokseen: 

OPAL 
Heleyttä vaalealle iholle 

NATURAL 
Kaunistaa  keskisävyistä 

AMBER 
Antaa lämpimän hehkun 

SILICIUM 
Linjasta tehokkaan ja toimivan tekevät mm. MARINE SILICIUM COMPLEX-  
yhdiste, joka sisältää mm. kahta molekyylikooltaan erikokoista hyaluronihappoa, 
joiden avulla saadaan kiinteytettyä ihon pintakerrosten lisäksi myös ihon 
syvempiä kerroksia. Yhdisteen sisältämä Kopara aktivoi kollageeni- ja 
elastaanisynteesiä. Lisäksi linjassa vaikuttavina aineina on kahta punaista 
merilevää  (MERISTOTHECA  DAKARENSIS  +  JANIA   RUBENS). 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=28801/363476
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=28801/363478
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=28801/363481
http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=28801/363481


THALGO MEN 
miesten hoitolinja 

CLEANSING GEL 

Tehokas ja energisoiva puhdistustuote 
miehen kasvoille. Poistaa epäpuhtauksia 
ja rasvaisuutta iholta. Sininen, miedosti 
vaahtoava tuote. 

SHAVING  GEL 

Suojaava partavaahto vähentää ihoärsytyksiä 
ja on tiivistetyn koostumuksensa ansiosta riit- 
toisa. Cephalipin kasviuute nopeuttaa veren 
hyytymistä  mahdollisissa  haavatilanteissa. 

AFTER SHAVE BALM 

Kosteuttava balsami parranajon jälkeen 
viilentää, rauhoittaa ja parantaa mahdollisia 
pieniä haavaumia. Alkoholiton. 

WAKE-UP SHOWER GEL 

Raikas ja virkistävä suihkugeeli puhdistaa 
sekä vartalon että hiukset, kuivattamatta 
herkintäkään ihoa. 

ANTI-FATIGUE SERUM FOR EYES 

Tuoksuton silmänympärysihon seerumi 
poistaa tummuutta, turvotusta sekä pieniä 
juonteita. 

REGENERATING CREAM 

Kosteuttava, korjaava, uudistava ja ryppyjä 
silottava kasvovoide miehelle, jolla on ikään- 
tymisestä johtuvia muutoksia ihossa. 

INTENSIVE HYDRATING CREAM 

Ohut, lähes geelimäinen voide poistaa kiristävän 
tunteen iholta ilman rasvaista tunnetta. 
Syväkosteutusta ja energisointia kasvoille! 

ALGUE BLEUE VITALE - ENERGIAA MIEHEN IHOLLE 
Algue Bleue Vitalella on kaksitehoinen ikääntymistä hidastava ja rasvaisuutta 
ehkäisevä vaikutus. Thalgo-laboratorio on kehittänyt sen takaamaan miehen 
ihon tarvitseman energian saannin. Algue Bleue Vitalen tehoa on vahvistettu 
Enteromorpha Compressa -levällä. 



 
 
 
 
 
 
 
 

EXCEPTION 
ULTIME 

Täydellinen Solujen Uusiutuminen, 

Syvältä Meren Sydämestä 
 

palauta ihosi nuoruuden 
tasolle ja aktivoi 
uinuvat solut! 

 
 
 
 
 

 

ULTIMATE TIME 
SOLUTION CREAM 

Huipputeknologian ansiosta iho jälleenraken- 
tuu, silottuu ja uudistuu. Kasvonpiirteet kiin- 
teytyvät, juonteet poistuvat ja iho on ravittu 
ylellisen koostumuksen voiteella. 

 

ULTIMATE TIME 
SOLUTION RICH CREAM 

Elvyttävä hoitovoide sisältää tiivistettyä vadel- 
mansiemenöljyä, jonka ansiosta kuiva ja erittäin 
kuiva iho saa ravinteita ja joustavuutensa palaa- 
maan, samalla uudistaen ihoa voimakkaasti. 

 
 

TÄRKEIMMÄT  VAIKUTTAVAT  AINEET: 

AGE REVERSE yhdiste palauttaa fibroplastien 
toimintakyvyn takaisin nuoruuden  tasolle. 

Skin Designer vähentää juonteita. 

3D Lastine tekee ihosta kiinteän täyteläisen. 

Oleuropein yhdiste häivyttää pigmentti- 
muutoksia ja ehkäisee uusien muodostumista. 

Vadelmansiemenöljy on antioksidanttinen ja 
se ravitsee sekä kosteuttaa ihoa 

ULTIMATE TIME 
SOLUTION SERUM 

Seerumin avulla tehostat voiteen vaikutusta 
ja nopeutat tuloksien syntyä, sillä siinä yh- 
distyy kaikki tärkeimmät vaikuttavat aineet 
suurina pitoisuuksina. Seerumi sisältää myös 
suuren määrän hyaluronihappoa, jonka 
avulla ihosta tulee täyteläinen ja kaunis. 

 
ULTIMATE TIME 
SOLUTION EYES AND LIPS 

Silottaa rypyt ja juonteet sekä silmien- että 
huulten ympäriltä. AGE REVERSE tehoaine 
ja aktiiviset molekyylit liftaavat, poistavat 
turvotusta ja häivyttävät tummat silmänym- 
pärykset. Silmäkulmien juonteet silottuvat ja 
yläluomet kohoavat. Hellävarainen ja tuok- 
suton koostumus soveltuu herkille silmille 
sekä piilolinssien käyttäjille. 
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Ultimate Time Solution 
Kasvohoito 

Todellinen taidonnäyte THALGON osaamisesta 

on Ultimate Time Solution Ritual kasvohoito, 

joka tehokkuudessaan pohjautuu kallisarvoisten 

merellisten tehoaineiden toimivuuteen sekä eri- 

tyisen nerokkaaseen manuaaliseen tekniikkaan, 

jotka yhdessä vievät tehokkuuden täysin uudelle 

tasolle. Erityisosaamisen osoituksena on kaksi 

tärkeintä kohokohtaa: 

THALGON Ainutlaatuinen 

Ultimate Energilift hieronta 
Manuaalisesti käsillä tehtävä ”kasvojen kohotus”, 

Ultimate Energilift Massage hieronta muotoilee 

ihonalaiset rakenteet uudestaan, palauttaa ihon 

nuorekkaan täyteläisyyden ja poistaa rypyt sekä 

kiinteyttää  kasvojen piirteet. 

Ultimate Time Solution Mask 
Erikoisnaamio 
Kauneudenhoidollisen teknologian kehityksen 

kärkijoukoissa kulkee naamio, joka sisältää tiiviis- 

sä muodossa yli 200 kertaa oman painonsa verran 

vaikuttavia aineita mm. AGE REVERSE yhdistettä 

ja hyaluronihappoa. Se ruokkii jokaisen solun ja 

tarjoaa  niille  elintärkeitä rakennusaineita. 

ULTIMATE  TIME SOLUTION 

pohjautuu 10 vuoden tutkimustyhön: 

Se tarjoaa ainutlaatuisen tehokkuuden 

ikääntymistä vastaan yhdessä erityisen 

kasvohoidon sekä uskomattoman tehok- 

kaiden hoitotuotteiden kanssa. 

Ensimmäistä kertaa kosmetiikan histori- 

assa THALGO on luonut ihonhoitosarjan, 

joka aktivoi ihosolujen toimintaa täysin uu- 

della tavalla palauttaen ihosi nuoruuden. 

Aika ei vain pysähdy, se kääntää kulkuaan! 



VITAMIINEJA JA 
KIRKKAUTTA IHOLLE 

PRO-REGULATOR 

MAKE-UP REMOVER 

Korkealaatuinen geeli-öljy koostumus lipofii- 
lisella erikois-teknologialla poistaa meikin ja 
epäpuhtaudet sekä vähentää kiiltoa. Nor- 
malisoi talintuotantoa 3 öljyn avulla, samalla 
suojellen ihonpinnan rasvoja. 
HUOM! Ei silmä- eikä huulimeikille. 

DETOX  REGENERATOR 

7 päivän uudistava ampullikuuri kotikäyttöön. 
Sisältää Marine Mesoliftiä joka tehostaa ihon 
aineenvaihduntaa sekä tuo ravintoa iholle. 
Lumisource ainesosa tehostaa ihon omaa 
myrkynpoistojärjestelmää. Iho on kirkas, 
kuulas ja uudistunut! 

PRO-RENEWAL  CLEANSER 

Kevyesti kuoriva entsymaattinen sekä mous- 
semainen puhdistustuote joka on rikastettu 
ravitsevalla ja mineraalipitoisella ruskealla levällä 
(Macrocytis Purifera), sekä hellävaraisilla kuorivilla 
aineilla (Papaija ja Salisyylihappo 0,2). Vaikuttavat 
aineet toimivat puhdistaen ihoa, supistaen iho- 
huokosia sekä palauttaen ihon kirkkauden. 

INTENSIVE PEEL 

7 päivän tehokuorintakuuri kotikäyttöön. 
Sisältää Papaijauutetta sekä stabilisoitua 
c-vitamiinia. Papaijauute kuorii ihoa
hellävaraisesti c-vitamiinin kirkastaessa ihoa.
Laminaria ochroleuca levä rauhoittaa ja peh- 
mentää ihoa.

MITÄ HOITO AIKAANSAA? 

Silottaa rypyt $ Tuo ravinteita ihoon 
Kirkastaa ihoa $ Vaalentaa pigmenttihäiriöt 

Tasapainottaa rasvaista ihoa 
Hoitaa aknea $ Silottaa arpia $ Uudistaa 

HOITOLASSA: 
Moninaiset hoitorunkovaihtoehdot 
tuovat ratkaisun kaikkiin ihon haasteisiin. 
Ammattilainen valitsee juuri ihollesi sopivat 
kotihoitotuotteet jolloin saavutat 
pysyviä tuloksia pidempään. 

Thalgo M-Ceutic 
 Discovery Kit 3 tuotetta pakkauksessa 
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NORMALISER   CREAM-SERUM 

Rasvaisen ja akneihon voide-seerumi joka 
normalisoi talinerityksen sekä hoitaa ja ennal- 
taehkäisee tulehdusta. Seerumin tehokkuus 
ja voiteen tuntu! Marine Mesolift tehostaa 
ihon uusiutumista ja ravitsee, se sisältää 34 
ravitsevaa ainetta. Synoneva EL palauttaa 
terveellisen rasvatasapainon iholle. Totarol 
ennaltaehkäisee sekä rauhoittaa tulehdusta. 

RESURFACER   CREAM-SERUM 

Ravitseva vitamiini voide-seerumi kaikille 
ihotyypeille auttaa kirkastamaan normaalin 
ihon sekä jättää sen mattapintaiseksi. Ei tuki 
ihohuokosia. Seerumin ja voiteen yhdistelmä! 
Marine Mesolift sisältää 34 ravitsevaa ainetta, 
se tehostaa ihon uusiutumista ja ravitsee. 
Neo-Skin palauttaa ihon rasvatasapainon. 
Sytenol A ja Synactin AC:n synteettinen 
c-vitamiini auttavat vähentämään arpia ja
pigmentaatioita, sekä kirkastavat, uudistavat 
ja vitaminoivat ihoa.

SUNSCREEN SPF50+ 

Erittäin tärkeä voide kaikkina vuoden aikoina. 
Se tarjoaa suojaa aurinkoa, tuulta, sekä muita 
ihoa altistavia tekijöitä vastaan. Voiteessa 
on SPF 50+ suojakerroin ja Thalgon Sun Ytol 
patentti. Täydellistä suojaa, kosteutusta ja ra- 
vinteita uudistetulle iholle UV-säteitä vastaan. 

LINJAN VAIKUTTAVAT AINEET 

MARINE MESOLIFT 
NEULATONTA  MESOTERAPIAA! 
Marine Mesoliftillä on patentoitu kulje- 
tus systeemi joka imitoi pistosta ja va- 
pauttaa Marine Mesoliftiä jatkuvalla 48h 
ajalla. Sisältää 34 ravitsevaa ainesosaa. 

BIO-SPHERES 
Monikerroksinen kuljetinkapseli vie ra- 
vintoaineet syvälle ihoon vapauttaen 
kerroskerrokselta kaikki aineet. Aineiden 
vapautuminen jatkuu 48h. 

NEO-SKIN 
3 aktiiviaineen yhdistelmä joka tasapai- 
nottaa talintuotantoa ja auttaa säilyttä- 
mään sen tasapainoisena. 

SUN´YTOL FUTURE 
Thalgon patentoitu aurinkosuoja. Luon- 
nollinen UV- ja UVB säteitä vastaan, 
peräisin merestä! Tehokas suoja vapaita 
happiradikaaleja vastaan, auttaa suoje- 
lemaan ihosoluja. Ehkäisee myös ikään- 
tymistä. 
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