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MARINE SHOT MASKS

De første sheet-maskene med algefiber og marinekonsentrat. 
Påfør med den proffesjonelle THALGO metoden

for et raskt hudforbedrende resultat

[ 3 masker = FUKTIGHET - ENERGI - LIFTING]

§ VIRKETID 10 MIN.
§ 8 TIMER SYNLIG RESULTAT
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SHEET - STOFF
=

PLANTECELLULOSE
Eukalyptustre fra bærekraftig forvaltede skoger. 

Innhentet gjennom “grønn” kjemi
100% biologisk nedbrytbart, annerkjent av oeko-tex

standard 100 

MARINE SHOT MASKS

+
ALGEFIBER

=
ALGINATER

Fiber unike for alger (finnes ikke på land). Gir alger
styrke og smidighet i strømmer. 100% naturlig.

+ MARINE KONSENTRAT
=

THALGO LOTION

3 væskeløsninger rik på marine ekstrakter for et 
skreddersydd resultat: Fuktighet, Energi og

Antiage

Alginerte tekstiler har blitt brukt i farmesien i 30 år
=

Kjent for sin okklusive kraft som letter hudfornyelse

Visste du?
OEKO-TEX STANDARD 100 MERKE

=
Internasjonalt system som sertifiserer ikke-toksisitet på

tekstiler på menneskets økologiske nivå.
Sertifikat utstedt av en uavhengig organisasjon, for en periodeover et år, 

etter teknisk ekspertise og kontrolltester.

Visste du?
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New NewNew

Produkttilbud

THIRST QUENCHING SHOT MASK
med Sève Bleue des Océans

ENERGY BOOSTER SHOT MASK
med Spirulina og Marine Magnesium

FLASH LIFT SHOT MASK
med Marine Silicium Complex

Marine shot mask
Som fukter og plumper opp huden.

Virketid: 10 minutter

Fukter - Remineraliserer

Marine shot mask
Som jevner ut og gir energi. 

Virketid: 10 minutter

Jevner ut – Frisker opp

Marine shot mask
Som løfter og fyller ut rynker

Virketid: 10 minutter

Oppstrammende – Utfyllende

Skjønnhetsråd:
.Brukes fast 1-2 gr. i uken.
.Eller brukes ved behov etter lite søvn, før en fest eller når huden trenger noe ekstra. Når som helst..
Påfør masken på renset hud, og avslutt med din daglige krem.
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Føles huden tørst og stram?
Denne tørst-slukkende masken tilfører fuktighet og plumper opp huden.

La den virke i kun 10 min.

§ Huden blir gjennomfuktet og plumpet

§ Huden føles frisk og myk gjennom dagen

▼

VT19024

TEKSTUR
100% nedbrytbart aktivt stoff med algefiber.

Plantecellulose-maske beriket med alginater og marint konsentrat.
Ferdig skåret og klar til bruk – gir følelse av dobbel hud.

DUFT
En duft av te sammenvevd med blomster

Topp: Bergamot - Heart: Jasmine og te - Base: Sandeltre

THIRST-QUENCHING SHOT MASK
Fuktighet - Remineralisering

+
REMINERALISERENDE FUKTIGHET

Ocean Blue Extract, rik på silicium, mangan og
sink

Fuktighetsgivende effekt: 
Reduserer transepidermal water loss

Remineraliserende effekt:
Styrker hudens generelle spenst

PLUMPING
Hyaluronsyre

med medium molekylvekt

Dette polysakkaridet er I stand til å holde opp til 1000 
ganger sin egen vekt, vog vil intenst gjennomfukte og

plumpe opp epidermis.

97.4%

naturlige

ingredienser
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TEKSTUR
100% nedbrytbart aktivt stoff med algefiber.

Plantecellulose-maske beriket med alginater og marint konsentrat.
Ferdig skåret og klar til bruk – gir følelse av dobbel hud.

DUFT
En energisk marineduft

Topp: Marine alge - Heart: Grønn te - Base: Spirulina

Sovet lite og huden føles trøtt?
Denne “Energi Boosteren” virker oppkvikkende, utglattende og etterlater en frisk følelse. 

La den virke i kun 10 min.

§ Glatt hud med strålende glød

§ Jevn og uthvilt hud gjennom dagen

▼

ENERGY BOOSTER SHOT MASK
Utglattende - Energigivende

+
GLATTER UT FINE LINJER OG 

GJENOPPRETTER GLØD
Spirulina forsterket med marine magnesium

Energigivende effekt: 
Stimulerer ATP syntesen

Antioksidant effekt: 
Forhindrer oksidativt stress for akselererer aldring

SMOOTHING 
Hyaluronsyre

Med høymolekylær vekt

Virker filmdannende og glatter ut huden effektivt. 
Bidrar til å minimere linjer og gir en jevnere hudfarge.

97.4%

Naturlige

ingredienser

VT19025
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TEKSTUR
100% nedbrytbart, aktivt stoff med algefiber.

Plantecellulose-maske beriket med alginater og marint konsentrat.
Ferdig skåret og klar til bruk – gir følelse av dobbel hud.

DUFT
En feminine og pudderaktig duft av friske blomster.

Topp: Jasmine & Plantesaft - Heart: Hvite roser - Base: Musk

Trenger du en rask lifting effekt?
Velg Flash Lift Shot Mask som strammer opp og fyller ut rynkene.

La den virke I kun 10 min.

§ Løfter og fyller ut rynkene øyeblikkelig

§ Rynkene er mindre fremtredende gjennom dagen

▼

FLASH LIFT SHOT MASK
Oppstrammende – Utfyllende

+
LIFTING - RYNKER

Marine silicium complex (silicium festet til
hyaluronsyre)

Anti-rynke effect: Stimulerer kollagen syntesen
Firming efficacy: Strengthens the skin's support 

mattress

ØYEBLIKKELIG OPPSTRAMMENDE
Sukker fra rødalge

“Dobbel hud” effekt. Virker umiddelbart og merkbart
oppstrammende, og gir et generelt hudforbedrende

resultat.

96.6%

Naturlige

ingredienser

VT19023


