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Protocolo profissional & gama de cuidados diários

100%

Pele visivelmente 

mais firme*

Com o Roller Face Fitness



Com a idade, as rugas e a falta de firmeza intensificam-se. A tez torna-se mais baça, sem

frescura e sem tonalidade rosada. A pele perde sua firmeza e sustentação.

A nível fisiológico, o envelhecimento cutâneo induz um abrandamento do metabolismo basal

da pele e uma diminuição do nível de silício cutâneo, resultando em:

1• Perda de firmeza e tonicidade da pele, tecidos menos resistentes, falta

de sustentação.

O silício, um oligoelemento essencial para a pele, tem a capacidade de reticular

fibroblastos e fibras de sustentação, formando um cimento dérmico estruturante e tensor.

Uma carência de silício leva à desestruturação da matriz dérmica.

2 • As rugas tornam-se mais numerosas e aprofundam-se, a pele perde a

sua elasticidade e torna-se flácida.

Os fibroblastos, com a idade, produzem menos fibras de colagénio, de elastina e de

menor qualidade. A sua degradação oxidativa é acelerada pelo envelhecimento dos

mecanismos anti-radicalares.

3 • A pele parece mais fina e a tez fica com uma aparência baça e pálida.

Com o passar dos anos, as redesvasculares superficiais diminuem e a camada córnea fica mais espessa.

4 • Os músculos faciais perdem tonicidade e resistência. O rosto carece de

sustentação e estrutura.

As rugas aprofundam-se e os volumes reduzem.

SILICIUM & FACE FITNESS

Os 2 recursos anti idade fundamentais

THALGO desenvolve

SILICIUM LIFT
[ Silicium marin com os Roller Face Fitness ]

Cosméticos & protocolo profissional

inspirados do Face Fitness,

Para preencher as rugas, refirmar a pele e rejuvenescer a tez.

*Autoavaliação  em 23 voluntários que utilizaram o Roller Face Fitness duas vezes ao dia durante 28 dias (% de voluntários total ou parcialmente de acordo com a alegação).

Face Fitness = Fitness anti-envelhecimento

ZOOM INOVAÇÃO :

O silício & a pele

Este oligoelemento, componente importante da matriz dérmica, promove a

regeneração e revitalização celular. Estimula o crescimento de fibroblastos e

ativa a síntese de fibras dérmicas de elastina, colagénio e ácido hialurónico,

preservando-as dos ataques oxidativos. O silício tem a capacidade de interligar

fibroblastos e fibras de colagénio e elastina entre eles, criando um cimento

dérmico tensor e estruturante. É essencial para uma boa arquitetura cutânea,

bem como na firmeza e na tonicidade.



SILICIUM LIFT • 60 min

1º Protocolo profissional inspirado do Face Fitness

GAMA SILICIUM LIFT

5 cosméticos refirmantesdiários 

combinados com Roller Face Fitness

Mais do que uma simples gama,

SILICIUM LIFT

é um verdadeiro arquiteto de cuidados da pele

graças à combinação de Silicium Marin & os Roller Face Fitness.

O Face Fitness consiste em trabalhar os músculos do rosto, assim como definimos os

músculos em determinadas áreas do corpo.

Há quase 20 anos, a THALGO, precursora do Face Fitness, criou a massagem Energilift em

colaboração com um cirurgião plástico. Esta massagem exclusiva trabalha os músculos do

rosto e do pescoço em profundidade, um a um. Como um lifting manual, esta técnica

profissional modela naturalmente o rosto.

Em 2022, THALGO desenvolve

ROLLER FACE FITNESS

Um rolo de massagem exclusivo desenvolvido para maximizar a eficácia refirmante e lifting do

protocolo profissional SILICIUM LIFT.

A sua ergonomia exclusiva permite a estimulação mecânica das diferentes estruturas da pele,

a nível dérmico, muscular e vascular.

Uma verdadeira sessão de fitness facial, está disponível em versão domicílio, para reforçar

diariamente a eficácia da cosmética SILICIUM LIFT. Os tutoriais, inspirados em movimentos

profissionais de «palper-rouler» músculo-dérmico, orientam os gestos a serem realizados em

casa, para uma massagem fácil e rápida.

INOVAÇÃO THALGO

Roller Face Fitness



INOVAÇÃO THALGO

Complexo Silicium Marin refirmante

[ Diatomácea + Bambu marinho + Vitamina C ]

A THALGO co-desenvolveu, em colaboração com uma empresa francesa

especializada no cultivo de microalgas frágeis, uma fonte de silício marinho

orgânico, de forma altamente absorvível e bioassimilável pela pele.

Uma fonte natural de silício marinho orgânico

Identificada e isolada na bacia mediterrânica, entre mais de um milhão de microalgas existentes,

Phaeodactylum tricornutum, microalga castanha, é uma Diatomácea com parede exterior

semicristalina, denominada “vitral”. Para solidificar a sua parede composta de exopolissacarídeos,

essa diatomácea captura silício mineral em seu ambiente de vida (contido no sal marinho num

formato pouco assimilável pela pele). Durante essa integração, a Diatomácea transforma o silício

mineral (inorgânico) em silício orgânico (ácido ortossilícico), uma forma ativa, assimilável e

biodisponível para a pele e principalmente para os fibroblastos.

Uma cultura em biorreator racional

O silício orgânico marinho é obtido por multiplicação em biorreator desta Diatomácea,

seguindo procedimentos patenteados de produção «verde». O seu cultivo é realizado em

tubos horizontais, oferecendo maior superfície de troca e um fluxo muito suave imitando a

rebentação, na presença de um meio nutriente rico em silício vindo do sal marinho. Esses

métodos de cultivo patenteados preservam as microalgas e moléculas ativas mais frágeis.

Um extrato de micro-algas concentrado em ingredientes ativos marinhos

As diatomáceas seguem então um processo exclusivo de extração «verde». O extrato

obtido, certificado COSMOS, está concentrado em silício orgânico refirmante e

reestruturante e em exopolissacarídeos hidratantes, altamente assimiláveis e ativos para a

pele.

ZOOM :

As micro-algas, verdadeiro tesouro marinho

Esses organismos unicelulares adaptogenos são capazes de produzir

uma riqueza única de moléculas: vitaminas, carotenoides, proteínas,

polissacarídeos, etc., e de concentrar nutrientes essenciais (minerais,

ómega 3,...).

Existem mais de 1 milhão de microalgas. Dotadas de fotossíntese,

capturam mais de 30% do CO
2

terrestre (a maior bomba de carbono

do oceano) e geram mais de 40% do oxigénio atmosférico.



SILICIUM E BAMBU MARINHO

Para refirmar & preencher as rugas

O extrato de diatomáceas, rico em silício orgânico marinho, está associado a uma

macroalga castanha apelidada de “Bambu Marinho”. Esta alga gigante, cuja estrutura,

flexibilidade e resistência evocam as fibras dérmicas, é rica em silício e fico-carotenoides.

Para uma pele mais firme e rugas preenchidas, este complexo de algas:

Renova a matriz dérmica ativando a síntese de colagénio, elastina e ácido hialurónico.

Consolida e reforça a estrutura cutânea, reticulando os fibroblastos e as fibras dérmicas

entre eles, para formar um cimento dérmico resistente e estruturado.

SILICIUM & VITAMINA C

Para tonificar e rejuvenescer a tez

A vitamina C, enxertada com silício, apresenta uma tripla ação cutânea, para uma pele

mais jovem, mais tonificada e mais radiante:

Poderoso anti-radical para proteger todas as estruturas da pele contra o envelhecimento

oxidativo.

Rejuvenesce a tez melhorando a microcirculação e a oxigenação dos tecidos.

Fortalece a estrutura dérmica estimulando a síntese de colagénio.

FILTRAT D’ALGUES PATENTEADO THALGO

Para revitalizar

O Filtrat d’Algues patenteado pela THALGO completa este núcleo de ingredientes ativos

SILICIUM LIFT, para uma pele revitalizada diariamente:

Remineraliza e protege com a sua riqueza em 9 minerais essenciais e oligoelementos e

moléculas antioxidantes.

Fortalece e energiza graças à sua concentração de aminoácidos restauradores e vitaminas

energizantes.

[ VITAMINA C ]

[ EXTRATO DE DIATOMÁCEA

RICA EM SILICIUM MARIN ]

[ BAMBU MARINHO ]



A THALGO criou um novo protocolo facial, o primeiro cuidado profissional,

inspirado no Face Fitness para refirmar a pele, preencher rugas e rejuvenescer a

tez em 60 minutos. O Silicium Lift combina o poder antienvelhecimento do silício

e da vitamina C com uma técnica exclusiva de estimulação dérmica realizada com

Face Fitness Rollers. Este protocolo profissional ocorre em 4 etapas principais:

Imergir

O Silicium Lift inicia com a massagem Éveil à la Mer, uma verdadeira fase de desconexão

onde a pressão relaxante liberta a mente das suas tensões e relaxa a pele.

Seguida de uma desmaquilhagem profunda e do Creme Resurfaçante, esta massagem

desperta a recetividade da pele às ativações anti-idade seguintes.

Dinamizar

Mergulhada numa atmosfera marinha, a epiderme é estimulada pela energização da

digitopressão combinada com os minerais concentrados nos Embruns Vivifiants

Remineralisants.

Corrigir

Receptivo, todo o rosto recebe o Sérum Intensif Lift-Fermeté superativado em silício

marinho e vitamina C para refirmar e «liftar» intensamente a pele. Depois de aplicar o

Baume de Massage Dermastim+ no rosto e pescoço, é realizada a massagem Dermastim+

com o Duo Face Fitness Rollers, seguindo as 5 técnicas de estimulação músculo-dérmica:

lifting facial, alisamento de rugas zona a zona, lifting de 3 zonas, Lift tensor e Lift zona a

zona.

SILICIUM LIFT • 60 MIN

SILICIUM LIFT

Duração : 60 min

1 32 4 5



Depois vem a aplicação da dupla máscara Cryo-Lift :

Na parte inferior é aplicada a Masque Cryo Lift Fermeté:

Esta máscara crio-lifting oferece um efeito lift tensor de longa duração no oval do rosto,

tonifica a pele e restaura o rejuvenescimento e a tez rosada.

Na parte superior do rosto, é aplicada a Masque Marin Lift Fermeté:

Em celulose vegetal e fibras de algas marinhas, esta máscara impregnada de silício e

vitamina C, refirma o contorno dos olhos e preenche as rugas do frontal e pés de galinha.

Durante os 15 min. de intervalo, as rugas do frontal são trabalhadas zona a zona com o

Duo Rollers Face Fitness, sobre a máscara. Os movimentos em 8 suavizam o contorno dos

olhos.

É realizada uma massagem de relaxamento nas mãos, antes da remoção desta dupla

máscara, para reforçar o efeito relaxante e bem-estar do protocolo,

Revelar

A massagem Réveil à la Mer convida a mente a reconectar-se com o mundo exterior através

de gestos suaves inspirados no oceano: mar de areia, balanceamento e pressão

reconfortante.

Para uma eficácia anti-envelhecimento IN&OUT, o Creme e Cuidado de Olhos Lift-Fermeté,

bem como o suplemento alimentar THALGO Collagène 10.000 são recomendados.

O Ritual Silicium Lift, inspirado do Face Fitness,

refirma a pele, preenche as rugas & rejuvenesce a tez 

em 60 minutos.

EFICÁCIA COMPROVADA LOGO APÓS A 1 ª SESSÃO*

100% : Rosto mais firme

100% : Tez visivelmente mais rejuvenescida

EFICÁCIA MAXIMIZADA COM OS ROLLERS FACE FITNESS

100% : A pele é duas vezes mais liftada com o Duo Rollers Face Fitness

*Autoavaliação em 23 voluntários que utilizaram o Roller Face Fitness duas vezes ao dia durante 28 dias (% de de voluntários total ou parcialmente de acordo com a afirmação).

Face Fitness = = Fitness anti-envelhecimento



Para prolongar os benefícios do

SILICIUM LIFT,

THALGO declina as suas fórmulas 

profissionais em 5 cuidados diários 

podendo ser acompanhados pelo Roller Face 

Fitness.

SILICIUM LIFT

UMA GAMA QUE RESPEITA 

A PELE E O MAR

Compromisso

Clean Beauty

Fórmulas veganas, 

incluindo entre

91% e 95% de 

ingredientes de origem 

natural

e isento de ativos 

controversos

Compromisso

Green Pack

Boiões com recarga 

ecológica

e embalagens 

metalizadas recicláveis, 

provenientes de florestas 

sustentáveis.



Teste de utilização realizado em 23 voluntários após 28 dias de uso.

EFICÁCIA COMPROVADA APÓS 28 DIAS

100% : A pele é mais firme & mais tónica

100% : As rugas e rídulas são visivelmente reduzidas

UM RITUAL DIÁRIO SUAVE E RELAXANTE

Concebido em liga metálica para um efeito crio-lifting e descongestionante imediato, este

rolo oferece um ótimo manuseamento, facilidade e rapidez de utilização. A sua forma

ergonómica adapta-se aos contornos do rosto, olhos e pescoço, para uma eficácia zona a

zona. O seu toque ultra-suave descontrai e relaxa os traços instantaneamente.

FACE FITNESS NO DOMICÍLIO

Refirma - Levanta

Para beneficiar diariamente da estimulação lifting-firmeza do Roller Face Fitness, a

THALGO desenvolveu uma versão DOMICÍLIO. Acompanhado de tutoriais de aplicação,

inspirados no método profissional Face Fitness THALGO, este acessório de modelagem

aumenta a eficácia de cada cosmético da gama SILICIUM LIFT. Essas técnicas de aplicação

ultrarrápidas podem ser descobertas digitalizando o código QR associado a cada produto.

UM DESEMPENHO REFIRMANTE & DE LIFTING 

EM 5 MIN. CRONO!

O Roller Face Fitness realiza um suave «palper-rouler» músculo-dérmico pelo amassamento

mecânico, guiado pelas 2 esferas móveis, imitando o efeito da massagem profissional.

Aumenta a microcirculação da pele para uma ótima oxigenação dos tecidos e estimulação

da renovação da matriz dérmica.

Uma verdadeira sessão diária de condicionamento facial, o desempenho refirmante e lifting

do Roller Face Fitness é demonstrado :



SÉRUM INTENSIF LIFT-FERMETÉ

Refirma - Levanta

Este soro «lifting», duas vezes mais concentrado em silício e vitamina C, oferece uma

eficácia nas rugas e na firmeza a partir de 14 dias.

O Sérum Intensif Lift Fermeté é superativado com extrato de Pelvetia canaliculata, uma

alga castanha que protege as fibras de elastina e ativa a síntese de colagénio III e ácido

hialurónico. Em apenas 14 dias, a pele fica mais firme, tonificada, as rugas reduzidas e a

tez mais rejuvenescida.

CRÈME & CRÈME RICHE LIFT-FERMETÉ

Refirma - Hidrata/Nutre

Estes 2 cremes de dia «liftantes» difundem diariamente silício e vitamina C para uma pele 

revitalizada e gradualmente mais firme, rugas preenchidas e uma tez mais rejuvenescida.

A textura fina e fundente do Crème Lift Fermeté é enriquecida com um complexo de alginato e 

ácido hialurónico para uma ação hidratante imediata e duradoura.

O Crème Riche Lift Fermeté nutre e suaviza a epiderme, graças à sua textura cremosa, repleta 

de óleos de sementes de framboesa e groselha.

*
Teste de utilização realizado em 20 voluntários após 14 dias de uso.

**
Teste de utilização realizado em 22 voluntários após 28 dias de uso do CrèmeLiftFermeté

Frasco doseador em vidro reciclável 30ml

Boião infinitamente recarregável 50ml

EFICÁCIA COMPROVADA LOGO APÓS 14 DIAS
*

95% : Pele mais firme & mais tónica como que «liftada»

95% : Tez mais rejuvenescdia

Esta emulsão fina leitosa ultraconcentrada derrete em contato com a

pele. Aplicar de manhã e à noite antes dos cuidados habituais. Em

seguida, realizar a massagem Face Fitness com o acessório Roller e o

tutorial associado.

EFICÁCIA APÓS 28 DIAS 
**

100% : Pele mais tónica

90% : Rugas & rídulas visivelmente reduzidas

Aplicar de manhã após o Sérum Intensif Lift Fermeté. Em seguida, realizar a 

massagem Face Fitness com o acessório Roller e o tutorial associado.

Tutorial

Método Pro



SOIN DE NUIT LIFT-FERMETÉ

Refirma - Remodela

Este cuidado noturno, concentrado em silício marinho e vitamina C, é enriquecido com

extrato de Clorella, para estimular a crono-reparação da pele.

Esta microalga verde apresenta um alto teor de proteína (60%) e aminoácidos essenciais,

que compõem as proteínas de ancoragem e a matriz dérmica. A clorella é também uma

fonte de açúcares energéticos, potenciadores de vitaminas e polissacarídeos hidratantes.

Noite após noite, a pele fica mais firme, as rugas são visivelmente reduzidas e a tez fica

rejuvenescida ao acordar.

SOIN REGARD LIFT-FERMETÉ

Refirma – Papos & Olheiras

Este cuidado específico para os olhos oferece tripla eficácia para rugas, papos, olheiras,

combinando silício e vitamina C, um extrato de um microrganismo da Salicornia (planta

marinha). A estimulação da microcirculação linfática e venosa ajuda a reduzir os papos e

as olheiras. Estas últimas sendo também atenuadas por regulação da pigmentação desta

zona fina e muito frágil.

O Soin Regard Lift Fermeté reduz rugas, papos e olheiras para um contorno de olhos

mais firme e um olhar mais rejuvenescido.

*
Teste de utilização realizado em 23 voluntários após 28 dias de uso.

**
Teste de utilização realizado em 20 voluntários após 28 dias de uso.

Boião infinitamente recarregável  50ml

Boião em vidro reciclável15ml

EFICÁCIA REFORÇADA NOITE APÓS NOITE
*

91% : A pele está mais firme, mais elástica e mais tónica

91% : Os traços alisam-se mais facilmente

A sua textura generosa permite uma massagem envolvente Face Fitness

seguindo o tutorial do método profissional. Aplicar à noite após o Sérum

Intensif Lift Fermeté

EFICÁCIA REFORÇADA APÓS 28 DIAS
**

95% : O contorno dos olhos fica mais firme e tonificado

85% : As rugas & rídulas parecem visivelmente reduzidas

A sua textura fundente, formulada especificamente sem perfume, é

adequada para olhos sensíveis. É aplicado de manhã e à noite com

suaves movimentos do canto interno para o externo. Em seguida,

realizar a massagem Face Fitness com o tutorial associado.

Tutorial

Método Pro

Tutorial

Método Pro



www.thalgoportugal.pt


