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Skjønnhet fra havet!

Havet har gitt næring til og bygget opp under alt primitivt liv siden tidenes morgen. Avansert forskning har 
gjort menneskeheten i stand til å dra fordel av dette i sine behandlinger for ansikt og kropp.
Havets ingredienser har vært brukt til skjønnhet og helse siden oldtiden.

Siden 1960 har vårt laboratorium, Thalgo Cosmetic, ligget i front når når det gjelder forskning på algers 
virkning i mange år. Det finnes om lag 500 000 forskjellige arter sjøliv, av disse er ca .30 000 alger.
Kun 30 spesielle alger brukes i Thalgo’s produkt sortiment. De er nøye studert og testet for sine virkninger.
Den første originale oppfinnelsen Thalgo gjorde på det kosmetiske området, var å ale sjøalger om til bitte 
små partikler. Dette ble siden et verdensomspennende medisinsk patent.

Denne oppfinnelsen er blitt etterfulgt av mange andre i løpet av årene som er gått. Thalgo’s nyvinninger er 
gjenstand for utstrakt bruk og anerkjennelse i kosmetikkindustrien.

I 1982 flyttet Thalgo til Roquebrune-sur-Argens, 40km vest for St.Rafael i sør Frankrike, og befinner seg nå 
midt i en landsbyidyll i Frankrikes «parfymehage» på et 7 hektar stort område.
Original laboratoriet som ble bygget i 1982, har siden blitt utvidet flere ganger på den samme tomten, og 
fremstår i dag som et av de største laboratoriene i Europa innenfor gruppen av privateide 
kosmetikkselskaper. Thalgo har en helt annen profil enn de laboratorier som setter bort til entrepenører å 
lage kosmetikk under en rekke forskjellige varemerker og navn.

Thalgo er en av de aller største enkeltleverandører til de franske hudpleiesalongene. Siden 1988 har 
selskapet også vært den største enkelteksportør av spesialkosmetikk fra Frankrike. 



Eksporten går til 85 land rundt omkring i verden. Thalgo har hatt en fenomenal vekst på det franske 
hjemmemarkedet. Bortsett fra laboratorieanlegget, disponerer nå selskapet bl.a følgende anlegg:
«Thalgo La Baule»- en Thalassoterapi og skjønnhetssenter under medisinsk ledelse som ligger ved kysten 
av Bretagne, 300km syd for Paris.
«Villa Thalgo» – badeterapi og skjønnhetssenter med adresse på fasjonable Trocadero, midt i hjertet av 
Paris.
I tillegg finnes Thalgo Thalassoterapi-senter rundt om kring i hele verden.

Thalgo har vunnet en rekke priser for sine produkter. Vi kan nevne følgende: Nouvelle Esthetique I Paris, 
«Pris for beste innovasjon», Marie Claire prisen for Dynamikk( fremgang innen kosmetologi), VENUS d’OR
(beste kosmetikk produktserie.) Kosmetikkens Oscar(for beste kroppsprodukter), Ogive for produkter innen 
oppstramming og siluett forbedring, samt en rekke større priser i England, Portugal og Spania for flere av 
produktseriene.

Thalgo’s sortiment er i dag både stort og variert. En rekke forskjellige ansiktsbehandlinger for å tilfredsstille 
hudens behov og kundenes etterspørsel. Fra enkel dyprens til avansert hudsliping og lysterapi, for alle 
hudtyper og hudtilstander.
Omslag med fine pulveriserte sjøalger brukes til forbedring av fettvev og cellulitt. For lokal forbedring og 
oppstramming av huden, brukes det vi kaller Frigi-Thalgo omslag. Egne havsalt peelinger og aromatiske 
oljer hører selvfølgelig også med. Terapeutiske behandlinger og rene SPA reiser for velvære og total 
avslapning.

Thalgo- La Beauty Marine- er biologisk og har en meget høy kvalitet. Kun de beste råvarene blir brukt. 
Det testes selvfølgelig IKKE på dyr, og duftene er rene ekstrakter og fargestoffene naturlige.



Mikroniserte Marine Alger- MMA

Thalgo Cosmetic: opprinnelig oppfinner av mikroeksplosjon.
Utviklet og patentert på tidlig 1960 tallet.

MMA innehar 2 patenter:
Prosess Patent: mikroniseringspatent.

Medical Patent: godkjent av franske myndigheter.

Mikroniserte Marine Alger består av 3 røde og brune alger fra kaldt vann.

Fucus Vesiculosus (blæretang.) Vanndrivende og detox.
Inneholder alle vitaminer, betakaroten og essensielle fettsyrer.
Høyt innhold av jod.

Laminara Digitata:(grisetang): talgregulerende, 
avgiftende og rensende. Inneholder også jod.

Lithotanium Calcaria: (korallalge):
Rik på kalsium, jern og sporelementer. 
Lett exfolierende.



Mikroniserte Marine Alger (MMA) fra Thalgo
Mineraler, sporelementer, Vitaminer

Mineraler Fordeler Spor-
elementer

Fordeler Vitaminer Fordeler

Natrium
(sodium)

Gjenoppretter 
fuktighetsbalansen. 
Dehydrert hud

Svovel Stabiliserer 
talgproduksjonen.
Rebalanserer fet hud.

A Anti-rynke
Antioksidant

Kalium Hjelper til med 
utskillelsen av 
overflødig væske

Kobber Antiinflamatorisk
Beroliger 
acne/eksem/revmatisme

B1
B2
B5
B12

Energi
Ideell for 
kvinner

Magnesium Naturlig beroligende 
middel. Motvirker 
stress. Regulerer 
hjerte- og 
muskelfunksjonen

Silicium Skjønnhetsmineral.
Opprettholder og 
forbedrer elastisiteten i 
hudcellene

E Helende
Antioksidant

Jern Transport av 
oksygen ved hjelp 
av røde 
blodlegemer

Zink Helende.
Styrker immunforsvaret

D Hud/Kalsium

Jod 
(iodene)

Arbeider med 
skjoldbruskkjertelen. 
Regulerer 
metabolismen. 
Renser huden.

Fosfor Energilager C Fremmer 
fornyelsen av 
collagen. 
Forbedrer 
immunforsvaret



Sammenlikning
av mineralinnhold i naturlig sjøvann og

Thalgo’s Mikroniserte Marine Alger og Dødehavsleire

Leire har i gjennomsnitt 10 ganger høyere mineralinnhold enn sjøvann.

Innhold Sjøvann Thalgo MMA Dødehavsleire

Na 1,050% 0,87% 1,400%

Ca 0,0040% 1,76% 14,000%

K 0,038% 1,35% 0,870%

Mg 0,130% 0,28% 2,500%

I 0,06ppm 39,95ppm

Fe 0,01ppm 191,5ppm 0,870%

Mn 0,002 ppm 31,8 ppm 0,020%

Zn 0,01 ppm 16,05 ppm 0,016 ppm

Cu 0,03 ppm 2,53 ppm 16 ppm

Se 0,0004 ppm 0,007 ppm 2 ppm


