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RYNKER, EN STOR BEKYMRING FOR MANGE 

*Mintel study – https://www.anti-age-magazine.com/62-des-femmes-francaises-utilisent-un-soin-de-visage 

2 av 3 kvinner bruker anti-rynke produkter*
Største årsaken til å oppsøke hudpleier

“I like my expression lines when I laugh! 
But I like them less when they remain 

“printed” on my face, and make me look 
older.”
Caroline

Expression and dehydration lines

“My wrinkles are pronounced and deep… 
they are even more visible after the 

summer sun. I end up not being able to see 
anything else in the mirror!” ”

Annie 

Deep, established wrinkles 

“My wrinkles are now permanently 
visible... they make my face look sadder.”

Sarah

Permanently visible wrinkles
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RYNKER - MIMIKK

Hva reflekterer rynkene mine?
Sinnarynker

Et sint/surt uttrykk

Rynker på hals og decollete
Slitent, eldre uttrykk

Rynker rundt munn eller
“røykelinjer”

Stramme lepper, trist uttrykk

Linjer i pannen
Tankefull/overrasket

Kråketær
Ikke så dype, blid/glad

Nasolabiale folder
Seriøst/alvorlig uttrykk

Rynker er linket til dynamiske ansiktsbevegelser. 
Enkle refleksjoner av et uttrykk blir dypere med alderen. 

Emosjonelle opplevelser og gjentatt soleksponering er de største faktorene
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360° RYNKEBEHANDLING
ALLE KANALER ER INVOLVERT

▼
Hjemmepleie

▼
Salongbehandling

▼
Medisinsk behandling

og injeksjoner

Kollagen
Krysslinket hyaluronsyre

▼
Instrumenter

▼
Næringsmidler
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SAMMENFATNING AV THALGO SIN ANTI-
AGING STRATEGI

Avklaring av anti-ageing tilbudet
i to steg

2020: En aldersforebyggende linje som integrerer anti-forurensing og detox
= SPIRULINE BOOST

2021: En anti-rynke ekspert linje som kombinerer (kollagen) og hyaluronsyre
= HYALU-PROCOLLAGÈNE

▼
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MÅL & STRATEGI
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MÅL

STYRKE THALGO SIN POSISJON PÅ
ANTI-AGE MARKEDET

- Nr. 1 på ansiktspleie - THALGO -
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STRATEGI

Fremheve vårt tilbud
Sammenslåing av Collagen & Hyaluronic seriene for å skape en

sterk ny linje.

360° tilnærming
Hudpleie / Næringsmidler/ Prosedyre m/instumenter

Ny fargekode
Implementering av den nye “aqua” fargeidentiteten i Anti-Ageing 

segmentet

LAGE ET STERKT ANTI-RYNKE 
SEGMENT

Marine ingrediens-innovasjon
Hyaluronsyre & marine pro-collagen,

de to store stjerneingrediensene på markedet

Salongbehandling innovasjon
Ny -generasjon maske kombinert med et effektivt

massasjeverktøy

Formel & emballasje i øko-design
Stadig renere formler, grønnere emballasje og markedsmateriell

med høyt resirkuleringsnivå*

YTTERLIGERE STYRKE 
VÅRT DNA

*except plastic pebble jar base



§ Konsept
§ Profesionelt tilbud
§ Salgsvarer
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THALGO INNOVASJON
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METABOLISMEN GÅR SAKTERE + GJENTAKENDE UV-EKSPONERING

3/ REDUKSJON AV COLLAGEN 
OG HYALURONSYRE 

PRODUKSJONEN
= Huden blir mindre motstandsdyktig

mot dynamiske ansiktsbevegelser

FYSIOLOGISK ÅRSAK

▼
1/ REDUKSJON 

I NMF 
PRODUKSJONEN

= Huden mister kapasitet til å holde
på vann, og mister smidighet

▼

RYNKENE BLIR DYPERE, FLERE OG SETTER SEG

MÅ BEHANDLE PÅ 3 ULIKE NIVÅER: 
PÅ HUDOVERFLATEN, I EPIDERMIS, I DERMIS

2/ REDUKSJON I 
CELLFORNYELSEN

= Huden mister kapasitet til å fornye
seg i samme hastighet som tidligere
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1. PLUMPER UMIDDELBART OPP HUDEN**
2. GLATTER SYNLIG UT RYNKER**
3. FYLLER GRADVIS OPP SELV ETABLERTE, DYPE RYNKER

Første “marine filler*” som fyller selv etablerte rynker
[ 3 hyaluronsyrer og marine pro-collagen ]

HYALU-PROCOLLAGÈNE

*From Thalgo      **Excluding Dietary Supplement
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ET INNOVATIVT
360° TILBUD

HYALU-
PROCOLLAGÈNE

PROSEDYRE
Hyalu-Procollagène

Filler Treatment

HUDPLEIE

ERNÆRING
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1/ PLUMPER HURTIG OPP HUDEN*
Hyaluronsyre med høy molekylvekt

Dynker huden i fuktighet og fyller øyeblikkelig tørrhetslinjer og uttrykkslinjer

*Excluding dietary supplement **Provides pure marine collagen for the dietary supplement

3/ FYLLER GRADVIS UT SELV DE MEST ETABLERTE RYNKENE 
Hyaluronsyre med lav molekylvekt og marine procollagen (=glycoprotein fra havets mikrobiom)**

Stimulerer syntesen av collagen I, III og IV og hyaluronsyre, for gradvis utfylling av rynker, som har blitt mer og mer
etablerte med tiden.

+
INNOVATION

I HJERTET AV FORMELEN
3 Hyaluronsyrer kombinert med marine pro-collagen

+
2/ GLATTER UT SYNLIGE RYNKER* 

Hyaluronsyre med medium molekylvekt

Stimulerer produksjonen av epidermal hyaluronsyre og aktiverer cellefornyelsen for å glatte ut rynker som har blitt mer synlig
med tiden.
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FOKUS PÅ MIKROBIOMET
▼

Økosystemet i de ulike delene av kroppen (involler, huden, kjønnsorganer, etc.)
består av mikroorganismer (bakterier, sopp) som gjør det mulig å oppnå

en tilstand av balanse for å danne et immunsystem= “GOD” FLORA

Visste du?

Det finnes et marint mikrobiom, en eksepsjonell kilde til biologisk
mangfold

Det er nøkkelen til balanse i hav og sjø,
og er essensielt for riktig utvikling av havbunnen.
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INNOVASJON: MARINE PRO-COLLAGEN 
▼

Glykoprotein konsentrert av exopolysakkarider og proteoglykaner utskilt fra en mikroorganisme fra havets
mikrobiom: svært komplekse molekyler, uten noe tilsvarende på land.

▼
ØKO-VENNLIG PROSESS

Produksjon av en bio-teknologisk prosess + 100% fysisk prosess, uten kjemiske løsemidler

Henting av havvann
+

Identifisering av bakterien
+

Optimalisering av miljøet i labratoriet

Fermentering i
bioreaktor

Sentrifugering for å skille pro-
collagen fra bakterien Rensing ved filtrering MARINE PRO-

COLLAGEN

Stimulering av collagen I, III, IV og Hyaluronsyre i dermis
▼

Effektivitet:  +21% 
vs standard anti-rynke peptider for 
stimulering av Collagen 1 syntesen
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ZOOM: COLLAGEN
Det har blitt identifisert rundt 20 typer collagen i menneskekroppen. 

Collagen er kjeder av polypeptider (aminosyrer basert på glycin og rik på prolin)

1 "molekyl" av collagen = 3 kjeder av aminosyrer sammenviklet i en helix. 

Den triple helixen går sammen med andre helixer og danner store fibre.

▼
90% av kollagen danner fibre (kalt "fibriller"). 

Det er collagen type I og III som det hovedsakelig er mest av i dermis. 

Disse utgjør ca. 70-80 % av tørrvekten i dermis.. 
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ZOOM: HYALURONSYRE

Hyaluronsyre (HA) er et sukker som finnes naturlig i huden vår som binder væske og hjelper til med å holde huden hydrert og plumpet. 
Molekylærstrukturen av HA består av en repetisjon av en sukkerduo (glukuronsyre og N-acetyl-D-glukosamin)

Dermal hyaluronsyre utgjør over 50 % av kroppens hyaluronsyre (20 gr)
Syntesen utføres av fibroblaster ved bruk av enzymet som kalles hyaluronsyntaser på cellenivå.

Hyaluronsyre kan binde væske opp til 1000 ganger sin egen vekt

▼

Kryss-linket hyaluronsyre brukes i injiserbare stoffer som fillere. HA produseres av bioteknologi (fermentering) og 
deretter syntese. HA-molekyler er assosiert med svovelmolemyler. Kryss-linket hyaluronsyre er i stand til å binde 
opp til 5 ganger mer væske ettersom strukturen på disse molekylene er sterkere. De er også mindre sensitive for 
hyaluronidase; ødeleggende enzymer. 
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REN OG FRISK HAVDUFT

AT THE HEART OF THE FORMULAS

Korallblomst

Marine akkord

Musk



§ Konsept
§ Profesjonelle produkter - prosedyre
§ Salgsprodukter

3

THALGO INNOVASJON
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HYALU-PROCOLLAGENE WRINKLE-
CORRECTING TREATMENT

Den første THALGO “rynke for rynke” behandlingen som kombinerer hyaluronsyrer & marine pro-collagen 
og bruk av Roller Boosters, for synlig resultat etter 1 behandling

3/ FYLLER GRADVIS OPP SELV DE MEST ETABLERTE RYNKENE 
Intensiv massasje – Booster roller no. 3

+
2/ GLATTER UT SYNLIGE RYNKER
Aktiv massasje – Booster roller no. 2

+

1/ PLUMPER HURTIG OPP HUDEN
Avslappende massasje – Booster roller no. 1

“Rynke for rynke” massasje med THALGO Roller Boosters Trio
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PROFESJONELL PROSEDYRE

Anbefalt pris 1100 kr. – 1300 kr.

55 min

Immerse
§Éveil à la Mer
§THALGO rens
§Resurfacing 
Cream

Correct
§Intensive Wrinkle-Correcting 
Serum NEW
§Dermastim+ Massage Balm 
NEW
§Wrinkle-Correcting Marine 
Mask NEW + Roller Boosters 
Trio NEW

Reveal
§Passende øyekrem
§Wrinkle-Correcting Rich 
Cream NEW
§Réveil à la Mer
§Collagen 10 000 NEW

Energise
§Reviving Marine Mist

Step 1

Step 3

Step 2

Step 4
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INTENSIVE WRINKLE-
CORRECTING SERUM  - VT/KT

WRINKLE-CORRECTING 
MARINE MASK - KT

ROLLER BOOSTERS 
TRIO - BT

DERMASTIM+ MASSAGE BALM 
- KT

KT19011 BT19025KT19011

Ultra-concentrated gel, 
corrects and smooths
even set-in wrinkles

Fills in - Corrects

Aktiv tekstilmaske med algefiber for 
synlig plumping og

Utjevning av etablerte rynker

Fyller ut - Plumper opp

Massage rollers brukt med målrettet
handling.

Trippel rynkekorreksjon

Profesjonell massasje balm designet for 
maksimal Dermastim+ effektivitet

Cross-sector anti-ageing massage

New New NewNew

PRODUKTSPEKTER
SALONGPRODUKTER

KT19011

“Hyalu-Procollagène Wrinkles-Correcting 
Treatment” Programme 

x 6 behandlinger
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Denne profesjonelle massasjebalmen, som endrer struktur, er spesielt designet for å maksimere
effekten av Thalgo Dermastim+ massasjen.

KONSISTENS
Transformerende 3-i-1 formel

En gele-lignende balm som forvandles til olje med varmen fra hendene, for en effektiv og behagelig massasje. Den 
forvandles igjen til en melk når du tilsetter vann, slik at den enkelt og effektivt kan tørkes av med fuktig klut.

Trippel Rynkekorreksjon
3 hyaluronsyrer og
Marine pro-collagen 

Reparerer rynkene innenfra

KT - 150ml Tube

DERMASTIM+ MASSAGE BALM

+

▼
§ Optimalisert Dermastim+ massasje
§ Rynker fylles opp
§ Huden plumpes synlig opp

New

Øyeblikkelig plumping
Hyaluronsyre med høy molekylvekt

Eksogen tilførsel av hyaluronsyre for å bringe fukt til
hudoverflaten
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Dene unike masken kombinerer et aktivt tekstil med algefiber, marine procollagen og
hyaluronsyrer for å synlig fylle opp rynker

TEKSTUR

100% biologisk nedbrytbart aktivt stoff med algefiber. Plantecellulosemaske beriket med alginater og marint
konsentrat. Materialet er ferdigkuttet og klar til bruk.

§ Rynkene fylles og glattes ut umiddelbart

KT- Box of 6 treatments 

WRINKLE-CORRECTING MARINE MASK
Plumper- og fyller opp

▼

TRIPPEL RYNKEKORREKSJON

3 hyaluronsyrer og
Marine pro-collagen 

Repererer rynkene innenfra på en varig måte

New

UMIDDELBAR PLUMPING
Kryss-linket
hyaluronsyre

“Plumper opp” rynkene på overflaten med et resultat som
varer hele dagen. 

+
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BT – Set of 3 rollers

ROLLER BOOSTERS TRIO
”Rynke for rynke” massasje

New

Profesjonelle massasjeruller brukes for å korrigere alle typer linjer og
rynker

3/ FYLLER GRADVIS UT SELV DE MEST ETABLERTE RYNKENE
Intensiv massasje – Booster roller no. 3

Denne rullen med små, harde knopper brukes med stimulerende bevegelser. Den er effektiv på
dype, etablerte rynker.

2/ GLATTER UT SYNLIGE RYNKER
Aktiv massasje – Booster roller no. 2

Denne rullen brukes med jevne bevegelser, og har middels store knopper.  Den er rettet mot 
rynker som har blitt stadig mer synlig med tiden.

1/ PLUMPER UMIDDELBART OPP
Avslappende massasje – Booster roller no. 1

Denne rullen er glatt og kjølig, og brukes med avslappende bevegelser. Fine tørrhetslinjer og
uttrykkslinjer glattes ut

EXCLUSIVE THALGO 

TECHNIQUE
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UMIDDELBAR ANTI-RYNKE EFFEKT FORSTERKET MED 
ROLLER BOOSTER TRIO

Instrumentell måling**

22.2%: Reduksjon av rynkedybden

PÅVIST EFFEKT - SALONG

*Self-assessment of the complete treatment by 16 volunteers (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim).
**Assessment by analysing prints of the cutaneous relief of crow's feet wrinkles after one treatment.

100% AV TESTPERSONENE ER FORNØYD*
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HYGIENE

ROLLER BOOSTER TRIO

§ Vaskes og desinfiseres (70 % alkohol) mellom hver klient

§ Kan legges i UV-sterilisator (15 min)



§ Konsept
§ Profesjonelle produkter - prosedyre
§ Salgsvarer

3

THALGO INNOVASJON
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PRODUKTSPEKTER - SALG

INTENSIVE WRINKLE-
CORRECTING SERUM

VT/KT

WRINKLE CORRECTING 
RICH CREAM

VT/KT

New

Ultra konsentrert gele som
korrigerer selv etablerte rynker

etter 14 dager.

Fyller ut
Korrigerer

En rik og nærende krem som
gradvis fyller ut rynker

Fyller ut
Nærende

New New

WRINKLE CORRECTING  
GEL-CREAM

VT

Fuktgivende gelekrem med en
mattende effect som gradvis

fyller ut rynker. 

Fyller ut
Fuktighetsgivende

COLLAGÈNE 10 000
VT/KT

En anti-ageing shot som
drikkes. Fyller ut og plumper 

opp rynker fra innsiden..

Hjelp til å fylle ut
og plumpe opp

New

DAGLIG PLEIE

WRINKLE CORRECTING
PRO MASK

VT

Maske med børstefo å synlig
plumper opp rynker på kun 10 
min. Med effect som varer hele 

dagen.

Fyller ut
Plumper opp

New

WRINKLE CORRECTING 
PRO EYE PATCHES

VT/KT 

“Lapper” dynket i en løsning som
synlig plumper opp rynker på kun
10 min. Med effect som varer hele 

dagen. 

Fyller ut
Plumper opp

New

EKSPRESS PLEIE
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Denne geleen, konsentrert med hyaluronsyre kombinert med marine pro-collagen, korrigerer
synlige og etablerte rynker etter kun 14 dagers bruk.

INTENSIV UTGLATTING

Plantebasert retinollignende ingrediens

Virker lett eksfolierende på huden og øker
cellefornyelsen

TRIPPEL RYNKEKORREKSJON
3 hyaluronsyrer

og marine pro-collagen

. Plumper umiddelbart opp huden
. Glatter synlig ut rynker

. Fyller gradvis ut selv de mest etablerte rynkene

VT > 30ml Pump-dispenser

INTENSIVE WRINKLE-CORRECTING SERUM
Fyller opp – korrigerer

+

▼

§ Huden blir synlig plumpet opp
§ Selv de mest etablerte rynker blir synlig redusert etter 14 dagers bruk.

New

KONSISTENS
En lett flytende gele med filler effekt

En flytende, fargeløs og ultrafrisk gele med ren og frisk duft

84.4%
Naturlige

ingredienser

2x MER KONSENTRERT 

ENN KREMENE
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En duo av teksturer rik på hyaluronsyre kombinert med marine pro-collagen,
som gradvis fyller ut selv etablerte rynker.

TO KONSISTENSER
Galenisk formula med filler effekt

Lett gelekrem eller silkemyk, rik krem med frisk og ren duft

VT > 50ml Jar

+
TRIPPEL RYNKEKORREKSJON

3 hyaluronsyrer
og marine pro-collagen

. Plumper umiddelbart opp huden
. Glatter synlig ut rynker

. Fyller gradvis ut selv de mest etablerte rynkene

New

▼

§ Tilfører fukt/næring og etterlater huden behagelig myk
§ Selv etablerte rynker fylles gradvis ut

WRINKLE CORRECTING GEL-CREAM & RICH CREAM
Fyller ut - Fukter / Nærer

FUKTIGHET
En cocktail av active ingredienser fra planter

Tilførsel av fuktighet

NÆRER
En cocktail av active ingredienser fra planteoljer

Tilførsel av næring/fettstoffer

OR

93,3%
Naturlige

ingredienser
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New

Denne profesjonell-inspirerte masken med pensel, ultra konsentrert i kryss-linket hyaluronsyre, 
plumper synlig opp rynker på 10 min og med et resultat som varer hele dagen.

KONSISTENS
Frostet gele med filler effekt

Ultra-fresh gele med en frosted, matt look. Ren og frisk duft.

UMIDDELBAR OG VARIG PLUMPING
Kryss-linket hyaluronsyre

“Plumper opp”  linjer og rynker på overflaten med et 
resultat som varer hele dagen.

VT > 50ml Tube with brush

WRINKLE CORRECTING PRO MASK
Fyller ut – Plumper opp

+
TRIPPEL RYNKEKORREKSJON

3 hyaluronsyrer
og marine pro-collagen

. Plumper umiddelbart opp huden
. Glatter synlig ut rynker

. Fyller gradvis ut selv de mest etablerte rynkene

▼

§ Rynkene reduseres umiddelbart
med et resultat som varer hele dagen.

95.8%
Naturlige

ingredienser
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New

Disse profesjonell-inspirerte øye-patchene, ultra konsentrert i kryss-linket hyaluronsyre, plumper 
synlig opp rynker på 10 min og med et resultat som varer hele dagen.

TEKSTUR
Gjennomfuktede patcher som gir en frisk oppkvikkende følelse med filler effekt

Ergonomiske patcher av et mykt stoff som fester seg til øyekonturen, gjennomfuktet i en konsentrert og aktiv løsning

VT > Box of 8 pairs
KT > Box of 12 pairs

WRINKLE CORRECTING PRO EYE PATCHES
Fyller ut – Plumper opp

▼

§ Rynker rundt øynene reduseres umiddelbart, 
med en effekt som varer hele dagen

UMIDDELBAR OG VARIG 
PLUMPINGEFFEKT

Kryss-linket hyaluronsyre

“Plumper opp” linjer og rynker på overflaten med et 
resultat som varer hele dagen

+
TRIPPEL RYNKEKORREKSJON

3 hyaluronsyrer
og marine pro-collagen

. Plumper umiddelbart opp huden
. Glatter synlig ut rynker

. Fyller gradvis ut selv de mest etablerte rynkene

98.5%
Naturlige

ingredienser
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New

Formel
Ferdig og klar til å drikkes

Smelter i munnen, og med ny smak av fersken.
Kalori-fritt søtningsmiddel - sukralose, som ikke påvirker blodsukkeret.

1 dose pr. dag som inntas alene eller utblandet i et glass vann
Som intensivkur: 1 dose pr dag i 1 mnd

Som vedlikeholdsbehandling: 1 dose pr dag i 10 dager. Fornyes hver mnd.

RYNKEKORREKSJON
Ø 10,000 mg av marine collagen peptider – Patent

Fyller gradvis ut rynker og plumper opp huden ved å øke hyaluron- og
collagensyntesen I huden

Ø Zinc – 15% NRV*
Øker utjeningen av rynkene via dens involvering i celledelingsprosessen

En anti-age drikk fra havet, ultra konsentrert av patentert rent marine collagen,
for synlig utfylling av rynker fra innsiden.

VT > Box of 10 x 25ml single doses
KT > Sachet, 10 x 25ml single doses

§ Etablerte rynkes fylles ut fra innsiden
§ Huden blir synlig plumpet opp
§ Huden ser yngre ut

▼

ANTI-AGEING FIGHT
Selen – 15% NRV*

Beskytter mot oxidativt stress og
bidrar til en sunn glød i huden

+

EN AV DE MEST 

KONSENTRERTE 

FORMLENE PÅ 

MARKEDET

COLLAGENE 10 000
Fyller – Plumper

*Nutritional Reference Values
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KLINISK BEVIST EFFEKT
MED 10.000 MG COLLAGEN

Klinisk studie utført med Marine Collagen peptidene*

. -26% RYNKEDYBDE

. FOREBYGGENDE PÅ DYPE RYNKER

*Double-blind, placebo-controlled clinical study on 47 volunteers 
having consumed 10,000 mg of Peptan marine collagen peptides per day for 12 weeks.

New

COLLAGENE 10 000
Fokus på Patentert Pure Marine Collagen

VISSTE DU?

Studier på mennesker har bekreftet at de patenterte marine collagen peptidene er svært fordøyelige og
biotilgjengelige. Faktisk fordøyes hele 90 % av peptidene, og er tilgjengelige i vevet bare noen få timer etter

fordøyelsen. I huden er peptidene aktive i opptil 14 dager etter fordøyelse.
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I HJERTET AV EMBALLASJEN
En forpliktet øko-design 

+
2/ ENDA “GRØNNERE” METALL* 

Valg av metallisk papp fra bærekraftig forvaltede skoger, uten plastfilm på overflaten.

1/ EMBALLASJEN ER VALGT PGA. DENS GJENVINNBARHET*

Gjennomsiktig glass som ikke forstyrrer produktets andre liv. 
Tuber og singeldoser I teknisk resirkulerbar plast.

*Except pebble jar, pump and sachet complex 
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PLASSERING



4

360° SUPPORT
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Produktbilder
Bildene er tatt ved den Franske Rivieraen og er tilgjengelig på vår nettside
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Produktbilder- Inspirasjon, stemningsbilder
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Modellbilder – Produktene i bruk

Intensive Wrinkle-Correcting Serum Collagen 10,000

Booster Roller nr. 1 Booster Roller nr. 2 Booster Roller nr. 3 Booster Rollers mini video
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Produktbilder - packshots



Testere, prøver, promotions

2 Discovery produkter
Wrinkle Correcting Pro Eye Patches (1 pair) & Intensive 

Wrinkle-Correcting Serum (10 ml tube)

4 prøvetuber4 Testere

Wrinkle Correcting Starter Kit - In & Out
Wrinkle Correcting Pro  Eye Patches (1 pair), Collagène 10 000 (1 dosis), 
Intensive Wrinkle-Correcting Serum (10 ml tube), Wrinkle Correcting Rich 

Cream (15ml tube) & Wrinkle Correcting Pro Mask (10 ml tube)

43
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PROMOTIONAL VIDEO
BILDE 

TIL BORDDISPLAY

KIT MED 3 PANEL

Panel, display, video

A4 PLAKAT
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TRAINING VIDEO 

Lastes ned på

www.skinthal.no

KURSMANUAL MEMO SHEETS 

Kursmanual, memo sheets, film

Hyalu-Procollagène Wrinkles-
Correcting Treatment 

Training video

Hyalu-Procollagène
Kursmanual

Hyalu-Procollagène
Mémo sheets Kit 
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NØKKELFAKTORER FOR 
SUKSESS
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HVORDAN ANBEFALE PRODUKTER

FORDELER: Synlig reduksjon av rynker etter 14 dagers bruk

AKTIVE INGREDIENSER: Retinol-lignende ingrediens fra plante som hjelper med å fjerne
døde hudceller og stimulerer cellefornyelsen

HVORDAN DET BRUKES: Påfør serum på nyrenset hud morgen og kveld, 1-2 pump til ansikt
og hals.

BAH: Fordeler – Aktive ingredienser – Hvordan bruke det

Bruk Thalgo sin BHA-metode
Tre enkle steg for å effektivisere salg av produkter

Få klienten intressert i hjemmeprodukter

Intensive Wrinkle-Correcting Serum

Intense wrinkle correcting serum
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SKIN SOLUTIONS

EXPERT ANTI-AGEING CARE

PRODIGE DES OCÉANS

Global Premium

Prodige Des Océans Face Treatment - 90 min
Prodige Des Océans Body Ritual - 120 min

PREMIUM

Lumière Marine Brightening Treatment – 60 min

LUMIÈRE MARINE

Dark Spots, Complexion

SPIRULINE
BOOST

1st Wrinkles 
& Radiance

Smoothing DetoxifyingTreatment – 30/60 min

HYALU-
PROCOLLAGÈNE 
RANGE NEW

Hyalu-Procollagène Wrinkles-CorrectingTreatment
NEW - 60 min

SILICIUM 
MARIN

Wrinkles
& Firmness

Silicium Marin Super Lift Treatment -
75 min

EXCEPTION 
MARINE

Sagging, Density

Exception Marine Redensifying Treatment - 90 min

PURETÉ MARINE

Purity Matteness

Pureté Marine Purifying Treatment – 60 min

SOURCE MARINE

Hydration Radiance

Source Marine Moisturising Treatment – 60 min

COLD CREAM MARINE

Nourishment Relief

Cold Cream Marine Comforting Treatment – 60 min
Cold Cream Marine Nourishing Treatment – 60 min

PEELING MARIN

New Skin Effect

Peeling Marin Treatment – 30 min

PREVENTIVE ANTI-AGEING CARE

OVERSIKT - ANSIKT 

Anti-wrinkle
& smoothing




