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Fakta om rynker

Skjønnhetstips: 
Gi kundene råd om å påføre høy spf
beskyttelse på ansikt, hals, decollete og
hender – Hver dag!

Husk: 
Vi eldes ikke likt kronologisk, men 
solen er den faktoren med sterkest
påvirkningskraft!

Linjer og rynker er kvinnens fiende nr. 1, og begynner vanligvis å vise seg i 30 årene. Det er den
største årsaken til at kvinner oppsøker hudpleie og behandlinger knyttet til hud.

Hva er rynker?
Rynker tilsvarer “brudd” i hudens strukturer. Fine linjer, deretter rynker, markerer hovedsakelig
hudområdene som er utsatt for gjentakende mekaniske anstrengelser, eksponering for miljøstress og
spesielt UV-stråler.
Dette forklarer hvorfor ansikt, hals, decollete og hender er områder som er spesielt utsatt for
dannelse av rynker.

Hva skjer når huden eldes?

Aldring er en normal fysiologisk prosess. Den er delvis genetisk programmert. I dette tilfellet refererer
vi til kronologisk aldring, som utvikler seg sakte, men sikkert ettersom årene går.
Miljøet vi lever i (sol, forurensing osv) og livsstil (kosthold, røyking, alkohol, medisiner osv) påvirker i
stor grad hudens aldring. Her refererer vi til påvirkning utenfra, eller faktorer vi har delvis mulighet til å
påvirke selv. Dette vil fungere som en akselererende factor for egen aldring, og bidrar med opp til
80 % av hudaldringen.
Denne høye innflytelsen forklarer hvorfor det i dag er mer aktuelt å ikke behandle ut ifra kronologisk
alder, men å heller behandle ut ifra hudens synlige alderstegn.



“Ekstrinsisk aldring
g jør rynkene mer synlig, 

som på bildene!” 

Hva skjer egentlig?

Før 30 årene har hudens strukturer enda ikke blitt “ødelagt”, selvom slik som f.eks kollagensyntesen har begynt å
svekkes. Rynker dannes under påvirkning av ansiktsutrykk/mimikk, og da ung hud er så elastisk er den helt reversible.

De første rynkene er oftest fine linjer I tynne, skjøre områder som rundt øynene. I 30 årene begynner den reversible
effekten av mimikken delvis å gå tapt pga. slitasje knyttet til gjentatte sammentrekninger av muskler under huden.

Uttrykkslinjer kan ikke lenger reverseres, og er synlige selv når musklene I ansiktet er avslappet.
Disse rynkene er først fine, og utvides gradvis mellom 30 og 50 årene.

Rundt 50 årene er rynkene dypere og godt etablert. Parallelt er foto-aldring en viktig bidragsyter og kan forårsake rynker
utenfor områder som er utsatt for mimikk (synlige rynker, spesielt på kinn)

GRAD 0
Alt er ok...

GRAD 1
Det starter…

GRAD 2
De blir mer synlige…

GRAD 3
De blir dypere…

Exposure to environmental
stress

Age



Hva er de biologiske mekanismene?
På overflaten: Redusert NMF (Naturlig fuktighetsgivende faktor)
Når hudbarrieren svekkes av miljøbelastningen den utsettes for vil det kunne føre til hyppig
dehydrering som huden ikke klarer å korrigere så raskt. Dette skyldes en reduksjon i den
produksjonen av naturlig fuktighetsgivende faktor (NMF). Som sådan er de mekaniske
begrensningene som utøves på str. corneum på dehydrert hud mer forsterket. Og når den
deformeres har den en tendens til å være konstruert i en retning, i stedet for å spre seg i flere
retninger slik det er tilfellet i en hydrert hud. Dette skaper såkalte tørrhetslinjer.

I epidermis: reduksjon i hyaluronsyre og svekket hudfornyelse
Hos unge voksne tar det ca. 20 dager før str. corneum fornyes, mens det tar mer enn 30 dager hos
eldre voksne. Reduksjon av hyaluronsyresyntesen i huden og forsinkelsen i cellefornyelsen bidrar til
at epidermis blir tynnere. Dette får huden til å miste sin evne til å glatte seg ut naturlig, og vil forverre
rynkedybden.

I dermis: redusert produksjon av kollagen og hyaluronsyre
Nivået av kollagen vil være på maks mellom 11 og 30 år, og vil gradvis reduseres deretter. Tapet av
kollagen forklares med en gradvis endring av fibroblastcellenes metabolisme. Dermis tynnes ut, og
den ekstracellulære matrisen forverres. Når det gjelder hyaluronsyre reduseres den drastisk i
overhuden, og fordelingen i dermis er mindre og mindre jevn, og reduseres også I dermis med
alderen. Disse to fenomenene fører til tap av motstand mot ansiktets dynamiske bevegelser, som
igjen fører til dype og flere rynker som setter seg.

“Collagen 1 og collagen 3 fibre representerer omtrent
80 % av tørrvekten til dermis.

Dermal hyaluronsyre representerer mer enn 50% av
kroppens hyaluronsyre” 



THALGO INNOVASJON

Ditt rynkekorrigerende tilbud:

Den første marine filler som fyller ut alle typer rynker, selv etablerte rynker

[ 3 hyaluronsyrer og marine pro-collagen ]

3/ JEVNER GRADVIS UT RYNKENE FRA INNSIDEN**
Low molecular weight hyaluronic acid and marine pro-collagen

Stimulates Collagens I, III and IV, and Hyaluronic Acid synthesis.

+
2/ GLATTER SYNLIG UT RYNKER*
Medium molecular weight hyaluronic acid

Stimulates hyaluronic acid production and epidermal cell renewal.

+

1/ PLUMPER UMIDDELBART OPP* 
High molecular weight hyaluronic acid

Drenches the skin in water and plumps up instantly.

*Excluding dietary supplement***Supplies pure marine collagen peptides for the dietary supplement

INNOVASJON



Hva er “innside” og “utside”?
Et omfattende program som gir skjønnhetsrespons i synergimodus for å optimalisere resultatet:
§ “Innside”: Drikkes og føres direkte inn i kroppen
§ “Utside”: Påføres fra utsiden, direkte på huden.

PROSEDYRE
Hyalu-Procollagen 

Wrinkle-correcting Treatment 
- behandling

UTSIDE

HYALU-
PROCOLLAGEN

NÆRINGSMIDDEL

INNSIDE

5 HUDPLEIEPRODUKTER

UTSIDE

En frisk og
ren havduft

Coral flower

Marine accord

Musky notes



SALGSPRODUKTER

INTENSIVE 
WRINKLE-

CORRECTING 
SERUM

VT/KT

WRINKLE-
CORRECTING  
GEL-CREAM

VT

WRINKLE-
CORRECTING 
RICH CREAM

VT/KT

COLLAGEN 10,000
VT/KT

Ultra-konsentrert
gele

som korrigerer selv
etablerte rynker etter

14 dager

Fyller opp & 
korrigerer

Myk og
næringsgivende

krem som gradvis
fyller ut rynker

Fyller opp & nærer

Fuktihetsgivende
gelekrem med en

mattende effekt som
gradvis fyller ut

rynker

Fyller opp & fukter

En anti-ageing drikk
for å hjelpe til med å
plumpe opp og fylle

ut rynker fra innsiden

Fyller & 
plumper opp

NY NY NY NY

DAGLIG HUDPLEIE

WRINKLE-CORRECTING
PRO MASK

VT

WRINKLE-CORRECTING PRO 
EYE PATCHES

VT/KT 

Øyemasker dynket I en
løsning for å plumpe opp

rynker på kun 10 min. Med et 
resultat som varer hele dagen

Fyller &
Plumper opp

Maske med børste for å
synlig plumpe opp rynker på
kun 10 min. Med et resultat

som varer hele dagen

Fyller &
Plumper opp

NY NY

EKSPRESS HUDPLEIE



SALONGPRODUKTER –
KUN FOR PROFESJONELLE TERAPEUTER

DERMASTIM+ 
MASSAGE BALM 

KT

INTENSIVE 
WRINKLE-

CORRECTING 
SERUM

VT/KT

WRINKLE-
CORRECTING 
MARINE MASK

KT

ROLLER BOOSTER 
TRIO

BT

Profesjonell
massage balm 
designet for å

optimalisere effekten
av Dermastim+

Massasje med 
anti-rynke effekt

Aktivt stoff med 
algefiber som fyller ut

og plumper opp
rynker

Fyller opp & 
plumper opp

Ultra-konsentrert
gele

som korrigerer selv
etablerte rynker

Fyller & korrigerer

Massasje med 
målrettet handling på 

etablerte rynker

Trippel 
rynkekorrigering

NY NY NY NY

6 x behandlinger i esken “Hyalu-
Procollagen Programme



Forbered produkter og behandlingsrom

Hyalu-Procollagen Wrinkle-correcting Treatment

3 oshiboris: 2 fuktet og 1 tørr

TOTAL TID: 55 min

1 ml. Aquatic Essence 

2 Gentle Cleansing Brushes

Roller Booster Trio

Varmeskap

Hyalu-Procollagen Programme: 1 
Intensive Wrinkle-Correcting 
Serum + 1 Wrinkle-Correcting 
Marine Mask

Oppskriften på fuktige oshiboris:

1 ml. Aquatic Essence 

Hot cabi

Bolle

1 liter vann

2 oshiboris, brukes til å tørke av Gentle
Cleansing Milk og Resurfacing Cream

+



SALONG:
KT15046 – 100 ml

Aquatic Essence
THALGO´s signaturduft

AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

TEKSTUR 
& DUFT

SALGS-
ARGUMENTER

BRUKERVEI-
LEDNING

§ Aromatisk oljeblanding

§ Toppnote: Grapefrukt
§ Hjertenote: Marine alga
§ Basenote: Musk

§ Varme, velduftende
oshiboris som får
behandlingsrommet til
å lukte fantastisk, og
optimaliserer
rengjøringen av
ansiktet

§ SALONG: Bland 1 ml 
Aquatic Essence 1 liter
vann. Dynk klutene i
blandingen. Vri dem
opp, rull de sammen og
plasser dem i
varmeskapet.

Essensielle oljer: 
Tea tree essens, Lavandin, Kamomille

AVSLAPPENDE/ RENSENDE

Fucus
absolute 

BEROLIGENDE



Oppsett av behandlingsrom
Innbydende, slik at klienten føler seg rolig og avslappet.

1/ Behandlingsbenk:
Varmemadrass/varmeteppe
Behagelig pute
Mykt og behagelig håndkle og pledd
Pute/rull til å ha under beina
Thalgo brett
Thalgo små skåler (Gentle Cleansing Milk, Resurfacing Cream, 
Dermastim + Massage Balm, Wrinkle-Correcting Rich Cream)

2/ På Thalgo brett:
Salgsprodukter
Roller Booster Trio

3/ Trillebord:
Reviving Marine Mist
Express Make-up Remover
Beautifying Tonic Lotion
Hyalu-Procollagen Programme

Velg musikk som passer for 
behandlingen

Sørg for at behandlingsrommet er 
rent og ryddig

Pass på at behandlingsbenk og
tekstiler er behagelige

Pass på å bruke passende språk

Behagelig duft i behandlingsrommet

Tips:
Prøv ut hvordan det føles å være klient hos
deg! Kom inn, sett deg på venterommet, legg
deg på behandlingsbenken. Se, lytt, lukt og føl
deg frem. Gjør justeringer om nødvendig!



1. IMMERSE – 18 min.

2. ENERGISE – 3 min.

3. CORRECT – 30 min.

4. REVEAL – 4 min.

Passende
øyekrem

Collagen
10,000

2 ml 
Wrinkling-Correcting Rich Cream

Intensive Wrinkle-
Correcting Serum

3 ml 
Dermastim+ Massage 

Balm

Wrinkle-Correcting 
Marine Mask

Roller Booster
Trio

Dermastim+
massasje

1 m.l Reviving Marine 
Mist

Energigivende
tykkpunkter

Massage 
Éveil à la 

Mer 

§ Påfør på alle 
rynkene

§ Jobb rynke-for-
rynke

§ Dermal stimulering

1 ml 
Reviving 

Marine Mist

1 ml Express 
Make-up 
Remover 

2 ml 
Resurfacing

Cream

3 ml 
Beautifying
Tonic Lotion

5 ml 
Gentle

Cleansing Milk

Massage 
Réveil à la Mer

1 1

1

1

1

De 4 STEGENE I BEHANDLINGEN



Din teknikk

1 Eveil à la Mer Massage
HVA ER DET?

Et pusterom som får klienten til å koble av og stresse ned før behandlingen.
En lett spray som skaper en “marin” atmosfære, og brukes I kombinasjon
med lette avslappende trykkpunktsbevegelser.

SALGSARGUMENTER METODEN

§ Velkomstmassasje som får
klienten til å senke skuldrene,  
koble fra omverden og dykke ned I 
det marine universet.

§ Legg et håndkle rundt hodet for å
beskytte håret.

§ Gjennomfør hver bevegelse 3 ganger.

SALG
VT15053 – 150 ml

SALONG
KT15045 – 250 ml

Reviving Marine Mist
Fuktighetsgivende, cellestimulerende
AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

TEKSTUR & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ En skjønnhetsspray
med frisk og lett duft

§ Brukes daglig for å
tilføre fuktighet og
forfriske huden med 
havet energigivende
egenskaper

§ SALG / SALONG: Lukk
øyne og spray ca. 1 ml. 
på rent og tørt ansikt.

1. IMMERSE

Ditt produkt

Sève Bleue des Oceans
FUKTIGHETSGIVENDE

27 revitaliserende næringsstoffer
REMINERALISERENDE



1. Kontakt
Spray forsiktig Reviving Marine Mist over
ansiktet til klienten

2. Pust
Bruk dette øyeblikket til å få klienten til å puste
dypt og gi slipp. Din venstre hånd på pannen
utøver kontrollert trykk, og din høyre hånd
utøver et lett trykk på pleksus

3. Sea of Sand
Bevegelsene gjengir lyden av bølgene som
kommer og går på stranden. En langsom og
skånsom bevegelse utføres over håndkledet
ved klientens ører

4. Skulderpress
Legg hendene på klientens skuldre på en
innhyllende måte og press

5. Trapeziuspress
Hold samme tempo og trykk på trapezius
musklene

6. Nakkepress
Samme tempo og trykk/løft for nakken

7. Ansiktskonturer
Sørg for at du utøver trykk i dybden og ikke drar
utover

8. Øyekonturer
Hendene er foldet over øynene med veldig lett
trykk i midten, og med et mer intenst trykk på
øyebeinet med tomlene

9. Pannepress
Press med et fast, men ikke hardt grep.

10. Hodepress
Bruk tomlene til å presse på frigjøringspunktet
midt oppe på hodet. Fast, men ikke hardt.

11. Sea of Sand
Repeter nr. 3

9

11

10

7 8

5 6

3 4

1 2



SALG
VT15045 – 125 ml

SALONG
KT15039 – 250 ml

Express Make-up Remover
To-faset renselotion for øyne og lepper

AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ Duftfri og rennende
lotion

§ Fjerner vannfast øye-
og leppesminke
effektivt

§ Gir ikke rennende eller
sviende øyne

§ SALG / SALONG: 
Ristes godt før bruk. 
Påfør 1 ml. på pads

SALG
VT15049 – 200 ml

SALONG
KT15043 – 500 ml

Gentle Cleansing Milk
Skånsom rens til ansikt og øye

AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ Myk og kremete
emulsjon med frisk 
blomsterduft

§ Renser effektivt og
skånsomt ansikt og
øyne. Virker
mykgjørende og passer 
alle hudtyper, også
sensitive hud.

§ SALG: Påføres morgen 
og kveld på ansikt og
hals. Masseres inn 
med fingertuppene I 
sirkelbevegelser.

§ SALONG: Emulger opp
5 ml. og bruk de myke
rensebørstene. Vask
av med varm, fuktig
oshibori

Rens

Ditt produkt

Sève Bleue des Oceans
FUKTIGHETSGIVENDE

Provitamin B5
BESKYTTENDE

Sève Bleue des Oceans
FUKTIGHETSGIVENDE

Allantoin
MYKGJØRENDE & BEROLIGENDE



1. Rens øyne og lepper med 
Express Make-up Remover (2 ml).

1. Emulger Gentle Cleansing Milk (5 ml) 
med Gentle Cleansing Brushes.  

Vask av med varm oshibori dynket i Aquatic Essence. 

2. Påfør Beautifying Tonic Lotion (3 ml) 
for å fjerne rester av sminke/smuss og berolige og tone huden. 
Deretter tørker du huden med en tørr oshibori.

Din teknikk

SALG
VT15048 – 200 ml

SALONG
KT15042 – 500 ml

Beautifying Tonic Lotion
Frisk og beroligende lotion for ansikt og øyne

AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ Ansiktsvann med frisk 
blomsterduft

§ Toner, beroliger
og fjerner rester av
sminke og smuss.

§ Passer alle hudtyper, 
også sensitive hud.

§ Alkoholfri

§ SALG: Brukes med 
pads på ren hud i
ansikt og øyne morgen 
og kveld.

§ SALONG: Påfør 3 ml. 
med pads etter
rensemelk.

1

2

3

“Bruk supermyke børster for å rense forsiktig, men 
dypt”

BT15013

Sève Bleue des Oceans
FUKTIGHETSGIVENDE



1. Påfør 2 ml Resurfacing Cream over alle rynker I ansikt, hals og
decollete.

2. Rynke for rynke
Jobb på hver rynke en etter en med sirkulære bevegelser frem og
tilbake.

3. Dermal stimulering
Jobb på hver rynke med energigivende bevegelser for å stimulere
huden. Bruk pekefingrene på små områder (kråketær, rund leppene) 
og bruk peke- og langefingrene på storeområder (panne, kinn, hals)

4. For å avslutte emulgerer du godt opp med vann, gjerne flere ganger. 
Vask av med varm oshibori, og tørk med en tørr oshibori.

Din teknikk

SALG
VT16005 – 50 ml

SALONG
KT16004 – 150 ml

Resurfacing Cream
Et profesjonelt produkt for mekanisk eksfoliering

AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGSARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ Duftfri, rik krem med 
krystaller

§ Dyp eksfoliering av
rynker og ujevnheter
uten å tørke ut.

§ Hudstrukturen blir jevn, 
glatt og smidig

§ Hudfargen får en
strålende glød

§ SALG / SALONG: 
Påfør 2 ml. og bruk
rynke-for-rynke teknikk. 
Emulgeres opp med 
vann og tørkes av med 
varm oshibori.

1

2

3

“Resurfacing Cream vil glatte ut rynker og ujevnheter, og etterlater
huden jevn og med ny glød!”

PEELING

Ditt produkt

Mikrokrystaller av aluminumoksid
EKSFOLIERER – GLATTER UT

Shea smør
NÆRER & BEROLIGER



Din teknikk

Energigivende trykkpunkt
HVA ER DET?

Naturlig metode for å stimulere meridianene, som i tradisjonell kinesisk
medisin er de sammenkoblede kanalene til menneskekroppen, hvor qi
sirkulerer kroppens vitale energi.

SALGSARGUMENTER METODEN

§ Punktene som stimuleres lindrer
spenninger og frigir energi

§ Trykk 3 ganger på hvert punkt. Øk
gradvis intensiteten; lett, middels og
dyp.

SALG
VT15053 – 150 ml

SALONG
KT15045 – 250 ml

Reviving Marine Mist
Fuktighetsgivende, cellestimulerende
AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ En skjønnhetsspray
med frisk og lett duft

§ En forfriskende spray 
som brukes daglig for å
tilføre fuktighet til
huden med havets
energigivende
egenskaper

§ SALG / SALONG: Lukk
øyne og spray ca. 1 ml. 
på rent og tørt ansikt.

2. ENERGISE

Ditt produkt

Sève Bleue des Oceans
FUKTIGHETSGIVENDE

27 revitaliserende næringsstoffer
REMINERALISERENDE

2

3

7

8

89

1

10

4

6
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1. Kontakt
Med en hånd på klientens skulder, spray
Reviving Marine Mist (1 ml).

2. Panne:
3 punkt fra hårfestet og ned. Når hvert punkt er
utført styker du lett utover pannen.

3. Starten av øyenbrynene: Blære punktet
3 trykk. Deretter stryk for å nå neste punkt.

4. Enden på øyenbrynene:
3 trykk. Deretter stryk for å nå neste punkt.

5. Tinning
3 sirkulære trykk på tinningen. Deretter stryk for
å nå neste punkt.

6. Ytre hjørne av øyet: Galleblærens punkt
Et lite hult punkt I ytre øyekrok. Deretter stryk
for å nå neste punkt.

7. Tårekanalen: Blære punkt
3 trykk. Deretter stryk for å nå neste punkt.

8. Nesevingen: Tykktarmens punkt
3 trykk. Når du har fullført punktet stryker utover
kinnet mot neste punkt.

9. Midt på haken:
3 trykk. Når du har fullført punktet stryker du
utover langs kjeven.

10. Hodebunnen:
Avslutt med å kna hodebunnen utenpå håndkle.

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2   

“For å gi deg de fuktighetsgivende og revitaliserende fordelene med sjøvann skal jeg spraye på Reviving Marine
Mist. Mens misten virker på huden din skal jeg utføre en avslappendeThalgo trykkpunktsmassasje som bidrar til
å g jenopprette energibalansen i kroppen .”

Thalgo signatur, Reviving Marine Mist



SALG
VT19015 – 30 ml

SALONG
KT19012 – Single dose in set 

Intensive Wrinkle-Correcting Serum
En serum som gir synlige resultater allerede etter 14 dager.

AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ En flytende, fargeløs
og frisk gele med en
frisk havduft

§ En gele som synlig
korrigerer og glatter ut
selv etablerte rynker
etter 14 dager.

§ 90% rynkekorrigerende
effekt, målt
vitenskapelig*

§ SALG: Påfør
1 ml (1 to 2 pump) på
ansikt og hals.

§ SALONG: 
Påfør hele 
engangstuben med 
lette strøk på ansikt og
hals

3. KORRIGERE

Ditt produkt

3 Hyaluronsyrer og
marine pro-collagen 

TRIPPEL RYNKEKORRIGERING

Retinol-lignende plante

INTENSIV UTJEVNING

SALONG
KT19009 150 ml

DERMASTIM+ MASSAGE BALM
Transformerende, galenisk formel som maksimerer Dermastim+ 

effektiviteten
AKTIVE INGREDIENSER + FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ Transformerende
konsistens med frisk 
marine duft

§ Massasje balm som
forvandles til en olje for 
en behagelig
massasje. Den 
forvandles igjen til en
melk ved tilsetting av
vann for å forhindre at 
huden etterlates fet.

§ SALONG: Masser med 
Dermastim+ Massage 
Balmi 10 min. med 
Thalgo dermastim+ 
metoden..

3 Hyaluronsyrer
og marine pro-collagen

UMIDDELBAR RYNKEKORRIGERING

Høymolekylær hyaluronsyre

PLUMPING

X2 VERSUS 
CREAM GEL

& RICH CREAM

*Assessment by analysing prints of the cutaneous relief of crow's feet wrinkles after 14 and 28 days’ use. 



“Dermastim+ strekketenikk; 
for å optimalisere kombinasjonen av effektivitet

og velvære”

Visste du?
Effektivitet av velvære: massasje utløser
oksytocin, velværehormonet, i løpet av noen få
sekunder etter fysisk kontakt. Oksytocin er en
nevrotransmitter som fremmer følelsen av
godhet, virker beroligende, demper stress og
angst.

Din teknikk

Dermastim+
HVA ER DET?

Manuell strekking: 
§ For en glødende hudfarge direkte etter massasjen = aktivering av

blodsirkulasjonen
§ For dyp celle regenerering =  stimulering av dermis 

§ For glatt hud og synlig utfylling av rynker
= avslappende effekt på ansiktsmuskulaturen

SALGSARGUMENTER METODEN

The Dermastim+ massasjen
er en manuell strekketeknikk
som gjør at du kan
gjenopplive hudens glød, 
gjøre den glattere og fylle ut
rynker.

Utfør hver manøver 3 ganger i
hvert trinn. 
- Glatt ut – Fyll ut - Avspenn

1
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Påfør
Påfør Intensive Wrinkle-Correcting Serum
deretter 3 ml. av Dermastim+ Massage Balm I
lette strøk over ansikt, hals og decollete. Utfør
deretter Dermastim+ massasjen.

AVSLAPPING, 
Marine Bubble
1. Alternerende bølge
Gjør vekslende, lette og strykende bevegelser
med den ene hånden flatt på decollete og den
andre i nakken; samtidig presse motsatt skulder
og løft nakken lett

2. Avslappende dekompresjon
Utfør lette sveipende strøk fra midten av
decollete, kna trapeziusmuskelen med
knokene, og trykk deretter med flate hender på
ansiktet før du forsiktig slipper.

UTGLATTENDE,
Dermal Stimulering
1. Lag stimulerende bevegelser med
pekefingrene og langfingrene med begge
hender på halsen, den ene siden av ansiktet og
pannen
>> 1 frem og tilbake

2. Avhenging av område, utfør bevegelsen med
1 eller 2 fingre.

3. Utfør de samme bevegelsen på motsatt side
av hals, ansikt og panne.

1

3

1 2   

1 2   



FYLL INN, 
Rynke for rynke
1. Utfør sirkulære bevegelser i selve rynkene i
pannen. Beveg deg frem og tilbake langs
linjene/rynkene

2. Strekk pannen med tommelen. Beveg deg
fra begynnelsen av brynene ut mot spissene.

3. Pekefingrene er plassert like over
øyebrynene og tomlene øverst i hårfestet. Utfør
“løftende bevegelser med pekefingrene opp
mot tomlene, uten å klemme huden.

4. Målrettet rynke for rynke stimulering på hver
av rynkene. Bruk løftende bevegelser med
pekefingrene.

AVSLAPPENDE, 
Marine Bubble
Avslutt som du startet; med “marine bubble”

1. Alternerende bølge

2. Avslappende dekompresjon

1

1 2   
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SALONG
KT19012 – 6 behandlinger

Wrinkle-Correcting Marine Mask
Algefiber med plumping effekt

AKTIVE INGREDIENSER OG FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ Plantecellulosemaske
§ Gir en følelse av

“dobbel hud”
§ Frisk og ren marineduft

§ Maske som kombinerer
et aktivt stoff med 
algefiber, hyaluronsyre
og marine pro-
collagene for å synlig
fylle ut rynker

§ SALONG: Påfør
masken på ansikt og
hals. I løpet av 15 min. 
virketid jobber du med 
roller booster trio, 
Thalgo metoden.

Maske

Ditt produkt

Din teknikk med Roller Booster Trio

Roller Booster Trio
HVA ER DET?

Profesjonelle effektivitetsfremmende massasjeinstrumenter, brukt med
målrettet applikasjon, som tillater mekanisk stimulering av økende intensitet,
for trippel korreksjon av alle typer rynker.

SALGSARGUMENTER METODEN
§ Mekanisk massasje som

øyeblikkelig reduserer rynker
(linjer, synlige og godt etablerte)

§ Utfør alle bevegelsene tre ganger

KUN FOR 
SALONG

Hyaluronsyrer
og marine pro-collagen 

TRIPPEL RYNKEKORRIGERING

Krysslinket hyaluronsyre

UMIDDELBAR PLUMPING

SALONG
BT19025



Fortell kundene dine om rullene, og påpek at du konsentrerer deg om de prioriterte områdene dere
diskuterte unde hudanalysen.
“Rullene forsterker resultatet av rynkekorrigeringen med beviste resultater på -22,2%*”

Effektivitet

Påfør Wrinkle-Correcting Marine Mask. I løpet av virketiden på 15 minutter utfører du massasje
rynke for rynke med Roller Booster Trio ved hjelp av Thalgo metoden:

1. ROLLER BOOSTER 1
Rynke-for-rynke, avslappende massasje:
Plumper synlig opp huden.
Utfør rolige bevegelser over rynkene langs
pannen, sinnarynker og rundt øynene i 8-talls
bevegelse. Deretter utadgående på kinnene og
avslutt med oppadgående bevegelser på
halsen.

2. ROLLER BOOSTER 2
Rynke-for-rynke aktiv massasje: Glatter ut
synlige rynker
Rull forsiktig frem og tilbake langs hver rynke.
Start i pannen og jobb deg nedover mot halsen.

3. ROLLER BOOSTER 3
Rynke-for-rynke intensiv massasje: Fyller ut
rynkene fra innsiden
Rull rolig frem og tilbake langs hver rynke,
deretter vinkelrette (sikksakk) bevegelser langs
hver rynke.

Fjern masken i en bevegelse og tørk av
overflødig produkt om nødvendig.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1

2

3

Glatt og kjølig
rull i rustfritt

stål

Silikon
rull med 

medium knotter

Plastikk
rull med 

små, harde
knotter 

*Assessment by analysing prints of the cutaneous relief of crow's feet wrinkles after one treatment.



SALG
VT19011 – 50 ml

SALONG
KT19010 – 100 ml

Wrinkle-Correcting Rich Cream
Fyller ut rynkene dag etter dag

AKTIVE INGREDIENSER OG FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ Fyldig krem med filler-
effekt.

§ Frisk og ren havduft

§ Nærende krem, rik på
hyaluronsyrer og
marine pro-collagene. 
Fyller gradvis og varig,  
også etablerte rynker.

§ 77%: Rynkene blir
reparert fra dypet*

§ SALG / SALONG: 
Påfør 0.5 ml over 
ansikt og på halsen.

Påfør 0.5 ml. av passende øyeprodukt rundt øynene:

Deretter 1 ml av Wrinkling-Correcting Rich Cream på ansikt og hals
ved hjelp av Thalgo metoden:

4. FORBEDRE

Ditt produkt

3 Hyaluronsyrer og
og marine pro-collagen 

TRIPPEL 
RYNKEKORRIGERING

Blanding av oljer og plantesmør

NÆRENDE

Din teknikk

“I motsetning til strykende bevegelser tillater trykk å tømme og drenere området
for å unngå mørke ringer og hevelser”

“The marine wave tillater en behagelig påføring av kremen samtidig som det gir et
øyeblikk av ren avslapping”

*Auto-evaluation by 21 volonteers (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim).



Din teknikk

1
Réveil à la Mer massage

HVA ERDET?
Et “pusterom” som tillater klienten til å koble på igjen, og sakte
våkne til etter behandlingen.

SALGSARGUMENTER METODEN

§ En avsluttende massasje som
gir klienten en rolig overgang
tilbake til omverdenen

§ Behold kontakten
§ Utfør hver bevegelse 3 ganger

1. Sea of Sand
Bevegelsen gjengir lyden av bølgene som
kommer og går på stranden. Utfør langsomme
og skånsomme bevegelser over håndkleet ved
klientens ører. Åpne forsiktig håndkle.

2. Skulderpress
Press skuldrene bredt. 3 ganger

3. Vugging
Skli nedover langs armene, plasser hendene
oppå hverandre på klientens mage og vugg
klienten forsiktig frem og tilbake.

1 2

3



SALG
VT19016 – 10 single doser

SALONG
KT19013 – 10 single doser

Collagen 10,000
Marine anti-ageing drikk, for å fylle opp rynker fra innsiden

AKTIVE INGREDIENSER OG FORDELER

KONSISTENS & DUFT SALGS-
ARGUMENTER BRUKERVEILEDNING

§ Smelter i munnen.
§ Syrlig smak av fersken

§ Drikkeklar
§ 10.000 mg kollagen

hver dag som bidrar til
å plumpe opp huden, 
og fylle ut rynkene fra
innsiden.

§ -26% reduksjon I antall
rynker på overflaten**

§ Virker i huden I 14 
dager etter avsluttet
kur.

§ SALG / SALONG: 
§ Dikkes ren eller

utblandet i vann 1 gang 
pr.dag

§ Intensiv behandling: 1 
dose pr.dag i 1mnd.

§ Vedlikeholds-
behandling: 
1 dose pr.dag i 10 
dager, fornyes hver
mnd.

Klienten er avslappet, og det er viktig å avslutte på en positiv måte. Hjelp henne opp i sittende
stilling, ikke bare ved å fortelle at behandlingen er over. Historien med klienten din er aldri over. Gi
henne speilet og påpek de oppnådde resultatene. Be henne prøve en Collagen 10.000 og takk for
at hun valgte å komme til nettopp din salong for behandling. Still åpne spørsmål for å enkelt starte
en samtale. Eksempel: “Hva likte du best ved behandlingen?”

Forskjellen

*Nutritional Reference Values
**Double-blind, placebo-controlled clinical study on 47 volunteers, using 10,000 mg of Peptan collagen daily for 12 weeks.

Kosttilskudd

Ditt produkt

10,000mg Rent marine Collagen Peptide –
Patentert Sink – 15% NRV*

TRIPPEL RYNKEKORRIGERING

Selen – 15% NRV

BEKJEMPER ALDRINGSTEGN

Foreslå Collagen 10,000, drikkeklar kur med 10.000 mg. marint kollagen
hver dag. Det hjelper med å plumpe opp og fylle ut rynker fra innsiden.

X2 VERSUS 
COLLAGEN 5000



Wrinkle-Correcting Gel-Cream
FORDELER: Gradvis utfylling av rynker,  fuktighetsgivende.
AKTIVE INGREDIENSER: Hyalu-Procollagene Complex + 
Fuktgivende aktive ingredienser fra plante for en eksogen
tilførsel av væske.
BRUKERVEILEDNING:
Påfør kremen på en nyrenset og tørr hud morgen og kveld på
ansikt og hals.

Wrinkling-Correcting Rich Cream
FORDELER: Gradvis utfylling av rynker, næringsgivende
AKTIVE INGREDIENSER: Hyalu-Procollagene Complex + 
Cocktail av oljer & plantesmør for en eksogen tilførsel av lipider.
BRUKERVEILEDNING: 
Påfør kremen på en nyrenset og tørr hud morgen og kveld på
ansikt og hals.

Collagen 10,000
FORDELER: Fyller gradvis ut rynker og linjer fra innsiden.
ACTIVE INGREDIENTS: Collagen 10,000 + Sink + Selen for å
beskytte mot oksidativt stress, og opprettholde hudens friskhet
og glød.
BRUKERVEILEDNING:
1 dose pr. dag drikkes ren eller utblandet i vann.
Intensiv behandling: 1 dose pr. dag i 1 mnd.
Vedlikeholdsbehandling: 1 dose pr.dag i 10 dager som fornyes
hver mnd.



Wrinkle-Correcting Pro Eye Patches
FORDELER: Ekspressbehandling med plumpingeffekt rundt øyet.
AKTIVE INGREDIENSER: Hyalu-Procollagene Complex + Kryss-linket
Hyaluronsyre, ‘plumper opp’ linjer og rynker på hudoverflaten med en synlig
effekt som varer hele dagen.
BRUKERVEILEDNING:
Plasser masken under øyet og la den virke i 10 min. før du fjerner den. 
Optimaliser absorbsjonen ved hjelp av forsiktige tappebevegelser.
Perfekt å bruke før en festlig anledning eller et viktig møte.
Legg den i kjøleskapet for en ekstra oppkvikkende effekt.
Brukes sporadisk eller som 8 dagers kur for en mer intensiv effekt.

Wrinkle-Correcting Pro Mask
FORDELER: Ekspress plumping av rynker.
AKTIVE INGREDIENSER: Hyalu-Procollagene Complex + Kryss-linket
hyaluronsyre, ‘plumper opp’ linjer og rynker på hudoverflaten med en effekt
som varer hele dagen. 
BRUKERVEILEDNING:
Påfør et tynt lag, og vær spesielt oppmerksom på linjer og rynker.
La masken virke i 10 min. før du tørker av overflødige rester uten å vaske den av.



Hyalu-Procollagene Complex
HVA ER DET? EGENSKAP

§ Et kompleks satt sammen av
hyaluronsyre med lav, medium og høy
molekylvekt og marine pro-collagen 
(glycoprotein fra havets mikrobiom)

§ Bioteknologisk fremstilt (fermentering) 
deretter ved kjemisk syntese

§ Hyaluronsyre (HA) i ulik molekylvekt vil
virke på ulike steder i huden. 

§ HA med høy molekylvekt (2500 KDa) vil
virke på hudoverflaten. Fukter godt, 
plumper opp tørrhets- og uttrykkslinjer.

§ HA med medium molekylvekt (150-300 
KDa) virker lenger ned i epidermis og
stimulerer epidermal HA og
cellefornyelsen. Dette vil hjelpe til å
glatte ut rynker som har begynt å bli
mer synlig med tiden.

§ HA med lav molekylvekt (50KDa) 
sammen med marine pro-
collagen(glycoprotein fra havets
mikrobiom) virker dypere i huden ved å
stimulere syntesen av collagen I, II og
IV og HA. Vil gradvis fylle opp selv
etablerte rynker.

OVERSIKT - AKTIVE INGREDIENSER



Fuktgivende aktiv ingrediens fra planter
OPPRINNELSE EGENSKAP

§ Planteopprinnelse: alginat + aloe vera § Eksogen tilførsel av væske –
fuktighetsgivende.

§ Beroligende

Cocktail av oljer og plantesmør
OPPRINNELSE EGENSKAP

§ Planteopprinnelse: oljer fra frø fra
mjødurt og ximenia og karite (shea) 
smør.

§ Tilførsel av lipider
§ Stimulerer lipidsyntesen for både

umiddelbar og varig komfort.

Kryss-linket hyaluronsyre
OPPRINNELSE EGENSKAP

§ Syntetisk opprinnelse: ved bioteknologi
(fermentering), deretter ved kjemisk
syntese for å oppnå tverrbundet form.

§ Reservoar effekt: I geleform er 
vannmolekyler nærmere knyttet til
tverrbundet (kryss-linket) hyaluronsyre.

§ Kryss-linked hyaluronsyremolekyler gjør
dem sammen mindre følsomme for 
hyaluronidaseaktivitet; enzymer som
forårsaker nedbryting av hyaluronsyre.



27 Poly-revitaliserende næringsstoffer
OPPRINNELSE EGENSKAP

§ Naturlig opprinnelse (Mineraler, planter 
& bioteknologisk): 8 mineraler og
sporelementer + 18 aminosyrer + 1 
organisk molekyl (glukonat)

§ Gir næring og remineraliserer epidermis

Retinol-lignende plante
OPPRINNELSE EGENSKAP

§ Planteopprinnelse: Organisk alfalfa-frø § På overflaten: stimulerer epidermal 
rekonstruksjon og øker syntesen av
hyaluronsyre

§ I dypere hudlag: Øker kollagen 1 
syntesen (av fibroblaster) og hemmer 
syntesen av kollagenase; enzym som
bryter ned kollagen

Mikrokrystaller av aluminiumoksid
OPPRINNELSE EGENSKAP

§ Naturlig opprinnelse (mineral): Hvit
korundum (mikrokrystaller av
aluminiumoksid)

§ Glatter ut ujevnheter, fine linjer og
flekker (mekanisk peeling)

§ Øker sirkulasjonen og gir glød
(mekanisk peeling)

Sève Bleue des Oceans:
OPPRINNELSE EGENSKAP

§ Mineralsk opprinnelse: Dette 
skjønnhetsvannet er Hentet fra en
underjordisk kilde. Det er 14 ganger 
rikere på silicium, 12 ganger mer
konsentrert av mangan og 8 ganger 
mer sink enn vanlig sjøvann.

§ Remineraliserer
§ Øker hudens motstandskraft og minsker

væsketap ved å stimulere syntesen av
epidermale lipider.



MANUELLE TEKNIKKER OPPSUMMERT

1. ÉVEIL À LA MER MASSAGE
§ Kontaktt
§ Pust
§ Sea of sand
§ Skulderpress
§ Trapeziuspress
§ Nakke press/strekk
§ Ansiktskontur -press
§ Øyekontur -press
§ Panne -press
§ Hodet -trykkpunkt
§ Sea of sand

2. ENERGISING DIGITOPRESSURE
§ Kontakt
§ Pannen
§ Starten på øyenbrynene
§ Enden på øyenbrynene
§ Tinningen
§ Ytre hjørne av øyet
§ Tårekanalen
§ Nesevingen
§ Midt på haken
§ Hodebunnen

3. DERMASTIM+
§ Marine bubble
§ Dermal stimulering
§ Rynkekorrigerende bevegelser
§ Marine bubble

4. ROLLER BOOSTER TRIO
§ Roller Booster nr. 1 - rull ut mot toppen og utsiden av ansiktet
§ Roller Booster nr. 2 - rull frem og tilbake langs hver rynke
§ Roller Booster nr. 3 - rull frem og tilbake, deretter vinkelrett/sikksakk langs hver rynke

5. RÉVEIL À LA MER MASSAGE
§ Sea of Sand
§ Skulderpress
§ Vugging



KONTRAINDIKASJONER

TILSTAND TIDSPERIODE ELLER FORHOLDSREGLER 
Å TA HENSYN TIL

Graviditet Bytt ut Resurfacing cream med Gentle exfoliator og dropp
Collagen 10.000

Ansiktsløft Vent 8 år eller etter råd fra lege (for å oppdage om noen har 
tatt ansiktsløft; se og kjenn bak foran og bak ørene

Injeksjoner: Restylane / 
Collagen / Botox / Hyaluronsyre

etc.

Vent 1 mnd. og følg råd fra lege I forhold til hvilken
injeksjonstype det er snakk om.

Mikrodermabrasjon/
hudsliping

Unngå all behandling i minimum 3 dager

UV / laser, hårfjerning Vent 24-48 timer

Plate, metallstift, 
ansiktslammelse

Unngå behandling

Nylig kirurgisk inngrep Vent til det har grodd helt, eller følg råd fra lege

Alvorlig sykdom (kreft eller
annen sykdom), og / eller

progressive sykdom

Følg råd fra lege

Epilepsi Følg råd fra lege

Åpne eller nye sår eller arr
(mindre enn 2 mnd), lesjoner av
alle slag (irritasjon, solbrent osv)

Vent til det har grodd helt, eller følg råd fra lege

Kroniske hudsykdommer
(eksem, psoriasis, urticaria) eller
pigmenterte solkeratoser (tykk

og progressive)

Følg råd fra lege

Bruk av Resurfacing Cream eller Mikrodermabrasjon fører til en intensive peeling enn en enkel
skrubb. Dette er grunnen til at det er nødvendig å bruke solkrem hver dag i løpet av behandlingene,
og i en uke etter.
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