Koncentrovaná mořská péče

Moře, zdroj pokladů
Kosmetické péče THALAC čerpají svou sílu z břehů Středozemního moře. Toto zeměpisné a historické
umístění umožňuje značce THALAC využívat mořské bohatství a vybírat ty nejlepší mořské extrakty.
Péče původně vyvinuté pro potřeby thalasoterapeutických center se díky své účinnosti staly žádanými
v institutech krásy ve Francii i po celém světě.

Blahodárné účinky moře
Modré mořské řasy, lotos, sůl ze Středozemního moře, mořský elastin a kolagen, byly vybrány pro svoje
schopnosti pokožku chránit a regenerovat.
Inspirována přírodou, kosmetika THALAC neustále pokračuje v průzkumu mořského prostředí a také
rostlinného světa, aby dále vyvíjela nové kosmetické přípravky. Mnoho rostliných látek (Ginkgo Biloba,
Centella Asiatica, AHA, ...) obohacuje složení produktů THALAC, a tím se docílilo maximálních výsledků.

V rukou expertů
Manuální techniky jsou tradičně tím nejlepším způsobem jak ošetřit pokožku a ulevit jí od bolesti.
Masáže, tření, hnětení, hlazení kůže a další ruční metody a techniky v kombinaci se zkušenýma rukama
poskytují tu nejlepší péči.
Ověřená kosmetická značka THALAC, známá používáním přírodních metod, neustále vyvíjí nové ruční
techniky kombinující odborné znalosti thalasoterapie a kineziterapie s inovativními technikami.
Toto know-how THALAC předává kosmetičkám skrz exkluzivní péče a speciální školení v salonech krásy.
Tyto ruční techniky přinášejí okamžitý výsledek, uvolňují napětí a dodávají dlouhodobý pocit pohody.

Prodejní balení produktů: koncentrace aktivních složek
THALAC pro Vás sestavil kompletní škálu kosmetických produktů určených pro domácí péči. Obsahují
stejnou koncentraci účinných látek jako profesionální produkty v salonech krásy. Pokožka tak nadále
přijímá účinné složky z výrobků THALAC a zůstává krásná i mezi jednotlivými návštěvami salonu.

Professional
quality

SALONS

Kosmetická péče
Salons & Spas

Tajemství krásné pleti
Péče o pleť je trpělivý, precizní a dlouhodobý proces.
28 dní potřebuje pokožka k buněčné obnově, tak dlouho
probíhá životní cyklus buněk v lidském těle.
K hloubkové regeneraci pleti je zapotřebí minimálně měsíc,
abychom docílili znatelných výsledků. Čas je nezbytný k tomu,
aby receptory byly stimulovány a dokázaly reagovat na veškeré
účinné látky a aktivní složky.
THALAC Vás provede procedurami krásy krok za krokem, aby
Vám zajistil ty nejlepší výsledky.
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Symptomy
Oslabená kůže
Stres, kouření a další vnější vlivy jako UV záření,
znečištěné ovzduší atp., snižují odolnost vaší pokožky.
Výsledek: poškozená buněčná struktura, výrazné vrásky,
kruhy pod očima, mdlá barva pleti. Ošetřením
konkrétních oslabených míst cílenou péčí a pečlivým
postupem, získáte postupně obnovenou revitalizovanou pokožku. Obličej, oční kontury, rty, tělo: pro každou
oblast byla vyvinutá speciální péče.

Stárnutí kůže
Mezi známkami stárnutí kůže jsou nejobávanější
výrazové neboli mimické vrásky. Ty způsobují mimické
svaly, které se denně až patnáct tisíckrát napínají.
Ve skutečnosti se čtyřicet malých podkožních svalů
nepřetržitě napíná a uvolňuje podle rytmu našich
emocí. Metodické masáže a správná péče jsou
nezbytné pro zmírnění projevů stárnutí.

Kosmetická péče THALAC
Dlouholeté zkušenosti ve světě kosmetiky a estetiky umožňují THALACU vám nabídnout tu nejlepší a nejúčinnější kosmetickou péči
pro obličej a tělo. Pravidelné střídání a používání kosmetických produktů (séra, krémy, masky, ...) zaručují udržení krásné a zdravé
pokožky a zároveň odstraní různé nedostatky pleti. Taková péče přispívá k zachování mladistvého vzhledu pleti.

6 etap péče o obličej
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Etapa 1 - ráno a večer
Čištění a odličování

Etapa 4 - ráno a večer
Séra

Nepostradatelná pro odstranění nahromaděných
nečistot (znečištění, mikročástice, prach). Dobře
vyčištěná pleť lépe přijímá účinné látky.

Vysoká koncentrace aktivních látek v séru
umožňuje zvýšit účinnost pečujícího krému. Díky
své textuře, proniká sérum hlouběji do pokožky
než krém. Typ séra se vybírá podle požadovaného
výsledku: hydratující, liftingové, omlazující, ...

Etapa 2 - jednou týdně
Peeling
Odstraňuje odumřelé buňky z povrchu pokožky:
Pleť je hladká, sjednocená a zářivá. Tím se
usnadňuje absorpce aktivních složek. Pleť je
připravena na další péči.

Etapa 3 - jednou týdně
Masky
Zbavují pleť drobných nedokonalostí (bledá pleť,
nežádoucí lesk, černé tečky, akné). Regulují
tvorbu kožního mazu, čistí póry a hydratují
pokožku. Maska se vybírá podle požadovaného
účinku: hydratační, čistící, anti-age, ...

Etapa 5 - ráno a večer
Péče o kontury očí a rtů
Kontury okolo očí a rtů jsou nejcitlivější zóny
obličeje a jako první jsou zasažené známkami
času. Vyžadují speciální péči, aby mohly být
odstraněny váčky a kruhy pod očima a oddálil se
vznik prvních vrásek a linek.

Etapa 6 - ráno a večer
Pleťové krémy
Nezbytné pro ochranu a regeneraci kůže.

Péče o tělo
Péče o tělo vyžaduje také několik důležitých kroků: tělový peeling 1 až 2 krát týdně a hydratovat/chránit vaši pokožku pravidelně každý den tělovými krémy
a případně další speciﬁckou péčí. Pro zeštíhlující/zpevňující účinek musí být aplikované speciální přípravky.
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Čištění a odličování

Odličování očí a rtů
Démaquillant Doux Yeux
Jemný odličovač očí a rtů
Gelová textura.
Jemný odličovač pro dokonalé odstranění
make-upu včetně voděodolného.

Důkladné čištění
Gel Nettoyant

Emulsion Fluide

Čistící gel
Jemný čistící gel, bez mýdla, oplachuje se.
Pro smíšenou až mastnou pleť. Při kontaktu
s vodou se gel přemění na jemnou krémovou
pěnu, která důkladně odstraní nečistoty
a zanechá pleť čistou, zdravou a svěží.

Emulzní odličovací mléko
Odličovací mléko pro všechny typy pleti.
Jemně odstraňuje líčení a veškeré nečistoty.
Ideální pro jakýkoliv make-up, dokonce i voděodolný.

nebo

T ip
Vyhněte se mytí obličeje příliš horkou
vodou, protože tím riskujete podráždění
a vysušení pokožky. Teplo rozšiřuje krevní
cévy, a to způsobuje zarudnutí pleti.

+
Lotion Marine
Mořské tonikum
Pleťová voda bez alkoholu, pro všechny typy pleti. Ideální k rannímu a večernímu
dočištění pleti, používá se po odličovacím mléku nebo čistícím gelu. Odstraňuje
poslední stopy nečistot včetně těch vápenatých, které po oplachování na obličeji
může zanechat voda z kohoutku. Dodá pleti zdravý a svěží vzhled.

7

2

Peelingy

ETAPA

Kosmetická péče, jednou týdně

Duo Vitaminé
Vitaminové duo
2 v 1 peeling a maska.
Ideální pro vytížené ženy. Inovativní složení kombinuje
jemné exfoliační částečky s bohatou vyživující maskou.
Pleť je po ošetření více okysličená, pružná a vláčná. Tón
pleti je sjednocený a zářivý.

Gommage Eclat
Rozjasňující gomáž
Obsahuje čistící a vyhlazující mikročástice.
Jemné krémové složení s exfoliačními zrníčky odstraňuje
veškeré nečistoty a odumřelé kožní buňky. Během několika
minut rozjasní tón pleti a zanechá pleť sametově jemnou.

PeelinGlycolic
Rozjasňující peeling
Nová generace peelingu bez zrníček. Efekt obnovené pleti
zaručen. Gelová textura.
Jemně odstraňuje odumřelé kožní buňky a nečistoty,
zjemňuje texturu pleti, vyhlazuje vrásky a sjednocuje tón
pleti.
Účinné látky: kyselina glykolová, A.H.A. (ovocné kyseiny) a
výtažek z papáji podporují buněčnou obnovu.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
Péče PeelinGlycolic
Pro regeneraci, revitalizaci a sjednocení pleti

1h

8

•
•
•
•

Vyhladí vrásky a jemné linky
Zlepšuje hutnost a pevnost pleti
Hydratuje a vyživuje
Projasní tón pleti

Exfoliační síla

ETAPA
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Masky

Agrume Masque
Citrusová maska
Póry jsou vyčištěné a stažené. Pro smíšenou až mastnou pleť. Gelová textura.
Tato maska čistí, odstraňuje nežádoucí lesk, zjemňuje strukturu pokožky a navrací jí
svěžest.
Účinné látky: Osvěžující účinky okurky, čistící vlastnosti citronu a pomeranče

Masque Remineralisant

Novinka
Remineralizační maska
Revitalizuje a reminalizuje pokožku. Krémová textura.
Tato jemná krémová maska je ideální pro unavenou pleť s nedostatkem minerálů.
Účinné látky: Hlavní aktivní složkou jsou oligoelementy obsažené v hnědé mořské řase.

Masque Tissu Anti-age

Novinka
Anti-age zpevňující maska
Pleť je vyhlazená a zpevněná. Jemná textilní maska na obličej a krk.
Připravená k použití, napuštěna gelem s bohatým obsahem aktivních látek proti stárnutí.
Kosmetický produkt je doporučován také jako doplňující péče po estetickém nebo
dermatologickém zákroku.
Účinné látky: Kombinace mořského kolagenu, který předchází tvorbě vrásek,
a rostlinného dermo-tenzoru, který vyhlazuje pokožku. Výsledný efekt: pokožka je
zpevněná a vyhlazená.

Luxusní zkrášlující péče
S KAVIÁREM
Masque Caviar Anti-Age
Kaviárová maska
Pokožka je vyhlazená a zjemněná.
Pro suchou a citlivou pleť.
Luxusní anti-age péče s vysokou
účinností. Krémová maska zanechává
pleť hladkou, zregenerovanou a zářivou.

Masque Anti-Age Calcium
Kalciová Anti-age maska
Struktura pokožky je vyplněná,
vyhlazená a zregenerovaná. Vrásky jsou
redukovány. Maska s jemnou a výživnou
texturou posiluje, revitalizuje a vyživuje
pokožku.

Kaviár, bohatý na aminokyseliny, peptidy a oligoelementy, je
vyhlášený díky svým reparačním a vyživujícím vlastnostem.
Stimuluje buněčnou aktivitu a obnovuje pokožku.

Kaviárová maska
+
Kaviárový krém
proti vráskám

Zkrášlující péče
S KALCIEM
Vápník je jednou z hlavních látek pro udržení rovnováhy
pleti. Doplněním vápníku získává pleť opět svou hutnost
a pružnost..

Kalciová Anti-age Maska
+
Kalciový Anti-age balzám na oční okolí
+
Kalciový Anti-age krém
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Séra
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Serum Detoxiﬁant

Serum Hydratant

Detoxikační sérum
Pokožka je regenerovaná a zbavená
škodlivých látek. Ideální při změně ročního
období. Pro všechny typy pleti.
Booster stimulující buněčnou aktivitu je
vhodný k použití ráno a/nebo večer, nebo
jako týdenní intenzivní kúra. Pleti navrací její
přirozenou krásu, svěžest a dlouhodobý pocit
pohodlí.
Účinné látky: detoxikační koktejl z 8 aktivních
složek, mezi hlavními jsou vitamín E, výtažek
z okurky a kyselina hyaluronová.

Hydratační sérum
Pokožka je hydratovaná a vyplněná.
Toto sérum zaplaví pokožku vlnou hydratace
již po první aplikaci. Pleť je remineralizovaná,
vláčná a pružná. Navrací pokožce pocit
pohodlí.
Účinné látky: řasa Fucus, opravdový mořský
poklad, bohatý na minerální soli, oligoelementy, vitamíny, vlákninu. Ginkgo Biloba a
extrakt z borůvky mají tonizující účinky.

ETAPA

Kosmetická péče, ráno a večer
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Serum Apaisant

Serum Anti-age

Zkidňující sérum
Pleť je zklidněná s okamžitým pocitem úlevy
od pnutí. Zmírňuje začervenání pleti.
Dlouhodobý ochranný efekt (« efekt kokon »)
pro citlivou pleť. Gelovo-krémová textura.
Toto sérum okamžitě posílí citlivou pokožku
a zahalí ji do ochranného zklidňujícího pláště.
Pocity pnutí a nepohodlí jsou eliminovány
a začervenání je zmírněné.
Účinné látky: Spojení zklidňujících extraktů
a složek redukujících zarudnutí: Sepicalm™,
výtažek z květů leknínu, chrpy.

Omlazující sérum
Vyhlazená pleť. Maximální anti-age účinky.Den za dnem budou vrásky a jemné linky
pozvolna vyhlazovány a pleť získá mladší
vzhled. Výborná absorpce účinně přispívá k
celkovému omlazení.
Účinné látky: Unikátní spojení mořských
složek: hnědá řasa fucus, mořský kolagen a
elastin.

Účinnost produktu

Séra

*

100% : zklidněná pleť
100% : pocit komfortu
87.6% : zmírnění začervenání
*Sebehodnocení provedlo 16 dobrovolníků
po 21 dnech každodenního používání.

Serum Liftant

Serum Eclaircissant

Liftingové sérum
Zpevněná a vypnutá pleť.
Toto sérum dlouhodobě zvyšuje pružnost
pokožky díky obnově buněčné hustoty. Den
po dni bude textura pleti vyhlazenější,
jemnější a pevnější.
Účinné látky: Výtažek z aktivních mořských
složek: hnědých řas fucus a macrocystis.

Rozjasňující sérum
Sjednocená a rozjasněná pleť.
Toto sérum je možné použít na celý obličej
nebo lokálně. Pomáhá redukovat hnědé
skvrny a předcházet jejich vzniku. Pleť
postupně získává sjednocený tón a optimální
jas.
Účinné látky: významný přínos oligoelementů z hnědých mořských řas v kombinaci s
rozjasňující složkou Bio White®.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
Zklidňující péče pro suchou a citlivou pleť
Zklidňuje podráždění a chrání pokožku
• Zmírnění začervenání
• Vyživa, hydratace a ochrana pokožky
• Zajistí pleti okamžitý pocit komfortu a pohodlí

1h
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Kontury očí a rtů
+ speciﬁcká péče
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Soin Contour Yeux & Levres

Baume Anti-Age Calcium

Péče o kontury očí a rtů
Odstraňuje známky únavy. Předchází
prvním známkám stárnutí. Efekt druhé
kůže. Tato péče chrání pleť před negativními vnějšími vlivy a zároveň ji dodává
jemnost a pocit pohody. Známky únavy
jsou zmírněné a oblast okolo očí
hydratovaná a odpočatá.
Účinné látky: Kombinace aktivních
hydratačních a anti-age složek : komplex
Moist 24®, Algisium C2®, rostlinný tenzor.

Kalciový Anti-Age balzám na oční okolí
Zregenerované a vyhlazené oční kontury.
Pro zralou pleť. Jemná a svěží textura.
Tato péče speciálně vyvinutá pro citlivou a
jemnou kůži okolo očí, pomáhá redukovat
jemné linky, vrásky a vějířky kolem očí.
Balzám obohacený o vápník navrací pleti
hustotu a pružnost. Váš pohled bude
vypadat den ode dne mladší.
Účinné látky: Vápník je jednou z hlavních
látek pro udržení rovnováhy pleti.

Patchs anti-poches, anti-rides
Polštářky proti váčkům a vráskám pod očima
Váčky zmírněné a kontury očí vyhlazené.
Polštářky z jemné textilie.
Vysoká koncentrace přírodních látek zvyšuje
účinnost polštářků a okamžitě rozjasní
pohled. Díky jemné textilii se aktivní látky
vstřebávají do hloubky, rovnoměrně a
účinně. Celkový vzhled je svěží a odpočatý.
Účinné látky: Spojení mořského kolagenu a
rostlinných složek : voda z květů chrpy,
ginkgo biloba.

Soin des Levres Novinka
anti-age, repulpant

* Národní výzkumné centrum a Národní přírodovědné muzeum

Péče o kontury očí a rtů
pro redukci vrásek, váčků a kruhů pod očima

40min
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• Podporuje zpevnění kožních tkání
• Zpomaluje první známky stárnutí
• Dodává svěží a odpočatý vzhled

Polštářky THALAC mají odlišné účinky podle
způsobu použití a poždovaného efektu :
• Okamžité rozzáření: kdykoliv jednorázově
• Udržovací kúra: 1x týdně po celý rok
• Intenzivní kúra: 1x denně po dobu 6 až 12 dní

Účinnost produktu *

Anti-age vyplňující péče na rty
Péče na rty s trojím účinkem:
- Omlazení: vyhlazenější, pevnější a mladší rty
- Vyplnění: rty jsou pružnější a jejich kontury
jsou zřetelnější
- Ochrana: rty jsou dokonale hydratované a
chráněné
Účinné látky: Biocrystal®: bio-minerální výtažek
z mořské perleti. Mezinárodní patent.
CNRS / MNHN*

Cílená péče

Ochrana: 85% po 15 dnech používání
Vyplnění: 75% po 15 dnech používání
(85% po 4 týdnech)
Omlazení: 70% po 15 dnech používání
*Autoevaluační test

Vyzkoušejte ošetření v salonu

ETAPA
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Kontury očí a rtů
+ speciﬁcká péče

Okamžité zkrášlení
Lift Otox
Liftingový efekt do 2 minut.
Dlouhodobý a cílený účinek.
Ideální pro okamžité prozáření pleti.
Jedna kapka na oční kontury postačí, aby
byly váčky i kruhy pod očima do 2 minut
zmírněny. Tato péče se může použít
i na vrásky na čele a okolo rtů.
Účinné látky: Argireline snižuje výskyt
mimických vrásek, zatímco kyselina
hyaluronová vyplňuje pokožku.

Výsledky klinické studie

*

100% : vypnutější pleť
95% : vrásky a linky okolo očí jsou viditelně
redukovány
90% : zmírnění kruhů pod očima
**Klinická studie, 20 dobrovolníků, 45 - 60 let, jedna aplikace

Speciﬁcká péče
Soin Lifting

Gel Sebocorrecteur

Liftingový gel
Okamžitý zpevňující efekt pro kontury obličeje
a krku. Jemná textura. Tato péče bojuje proti
prvním známkám povadlé pokožky na obličeji
a krku. V rekordním čase pleť viditelně vypne,
zpevní a vyplní.
Účinné látky: Výtažek z modrých mořských řas
v kombinaci s ginkgo bilobou a zpevňující
složkou Osilift® bio.

Sébokorekční gel
SOS ošetření nedokonalostí.
Vysušující gel pro lokální ošetření zanícených
pupínků. Gel pomáhá odstranit nedokonalosti
díky neutralizačním a zklidňujícím účinkům.
Účinné látky: Kombinace 2 aktivních složek:
Ac net® a Givobio®, které čistí a regulují tvorbu
kožního mazu.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
Liftingová péče
Lifting efekt, relaxace a vyhlazení pleti
• Viditelné vypnutí kůže
• Vyhlazuje vrásky a jemné linky
• Zpevní a remodeluje kontury obličeje

1h
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Pleťové krémy

Kosmetická péče, ráno a večer
ETAPA

Základní krémy

6

Pleťové krémy

Emulsion Matiﬁante
Matující emulze
Pleť je zmatněná a sjednocená. Pro smíšenou až mastnou pleť. Dlouhotrvající
účinek. Ideální jako podkladová báze pod make-up. Jemná a svěží textura.
Po aplikaci je pleť čistší, póry jsou stažené a pokožka je zmatněná. Redukuje
nežádoucí lesk na T-zóně (čelo, nos, brada).
Účinné látky: Obsahuje mikročástice, které absorbují mastnotu. Pleť je ihned
po aplikaci sametově zmatněná.

Emulsion Seboregulatrice
Séboregulační emulze
Pleť je vyčištěná a zklidněná. Pro smíšenou až mastnou pleť. Lehká textura.
Tato péče reguluje tvorbu kožního mazu, napomáhá obnovit rovnováhu pleti
a zjemňuje její strukturu. Každým dnem vypadá pleť zářivější a zdravější.
Účinné látky: Speciální složka Ac net® a esenciální oleje citrónu a rozmarýnu.

Creme Confort Vitaminee
Pečující vitamnový krém
Pokožka je hydratovaná a chráněná. Pro normální pleť. Sametově jemná a lehká
textura. Tato péče přináší okamžitý pocit úlevy a pohodlí ihned po aplikaci. Pocity
pnutí ustupují, pleť je pružná, vláčná a hebká.
Účinné látky: Vitamíny A, E, F, které mají
Účinnost produktu *
energizující, vyživující a tonizující vlastnosti.
+ 50.8%* zvýšená hydratace pokožky 4h po aplikaci
*měřeno korneometrem na 20ti dobrovolnících

Nutri Therma
Nutri Therma krém
Pokožka je vyživená a chráněná. Pro suchou a/nebo citlivou pleť.
Tato relipidační péče je opravdovou lázní pro vaši pleť. Pokožka je vyživená
do hloubky, remineralizovaná a chráněná.
Účinné látky: Kombinace modrých mořských řas a rostlinných olejů.

Creme Nutritive Hydractif
Výživný hydratační krém
Pokožka je vyživená a zklidněná. Pro suchou až velmi suchou pleť.
Lehká textura, delikátně provoněná květinovými tóny růže. Tato péče vyživuje
a intenzivně hydratuje suchou pleť a pomáhá jí navrátit pružnost a dlouhodobý
pocit pohodlí.
Účinné látky: Výtažek ze slézu a heřmánku
Účinnost produktu *
mají zklidňující a zjemńující vlastnosti.
+ 63.1%* zvýšená hydratace pokožky 1h po aplikaci
*měřeno korneometrem na 10ti dobrovolnících
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Kosmetická péče, ráno a večer

6

ETAPA

Pleťové krémy

Vysoce účinné krémy

lnnovation Jeunesse
Omlazující krém Innovation Jeunesse
Prevence proti stárnutí. Gelová textura.
Tato péče působí jako ochranný štít, který zpomaluje a oddaluje stárnutí pokožky
způsobené vnějšími vlivy (znečištěné prostředí, slunce, životní styl ...). Udržuje
a prodlužuje mladistvý vzhled. Posiluje obranyschopnost pleti. Pokožka je hydratovaná,
vyhlazená a posílená.
Účinné látky: Spojení oligopeptidu Rigin®, modrých mořských řas a Algisia®.

Účinnost produktu

Hydra Prodige
Hydra Prodige krém
Hydratovaná a vyplněná pleť. Hedvábně jemná
textura. Tato jedinečná péče intenzivně hydratuje
pokožku a odstraňuje pocity pnutí. Zabraňuje
vzniku vrásek spojených s dehydratací.
Účinné látky: Kyselina hyaluronová nasaje a udržuje
vodu v tkáních jako houba. Brání dehydrataci tím,
že na sebe váže vodu a to až v tisícinásobku své
vlastní hmotnosti.

*

86% : žen ocenilo Hydra Prodige
po 4 týdnech používání
91% : Hydratovaná pleť
92% : Jemná pleť
87% : Pocit pohodlí
*Autoevaluace 24 žen, které používaly Hydra Prodige
po dobu 7 dnů dvakrát denně.

Actif Rides Caviar
Kaviárový krém proti vráskám
Obnovená a zklidněná pleť. Bohatá textura.
Luxusní vysoce účinná péče proti vráskám. Rychle viditelné výsledky: vrásky se vyhlazují,
kontury obličeje jsou zřetelnější. Pleť je zklidněná, projasněná a zpevněná.
Účinné látky: Kaviár, bohatý na aminokyseliny, peptidy a oligoelementy, vyhlášený
díky svým reparačním a vyživujícím vlastnostem. Stimuluje buněčnou aktivitu
a obnovuje pokožku.

Creme Anti-Age Calcium¨
Kalciový Anti-Age krém
Pružná a vyplněná pleť.
Tato péče posiluje soudržnost buněk a tím pokožce rychle navrací hutnost a pružnost.
Pleť je hloubkově oživená zevnitř i navenek.
Účinné látky: Vápník je jednou z hlavních látek pro udržení rovnováhy pleti. Doplněním
vápníku získává pleť opět svou hutnost a pružnost.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
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Hydratační péče Hydra-pro
hydratuje, vyplňuje pleť a předchází vzniku prvních vrásek
způsobených dehydratací

1h

Regenerační péče proti stárnutí pleti
Bojuje proti povadnutí kůže a zvyšuje hutnost pleti

1h

Kaviárová Anti-age péče
Bojuje proti vráskám, obnovuje a vyživuje pokožku

30 min

Kosmetická péče, ráno a večer
ETAPA

Speciﬁcké krémy

6

Pleťové krémy

Noční péče
Bi Nocturne
Bi Nocturne krém
Nejdůležitějsí část buněčné regenerace probíhá v noci mezi půlnocí
a 1h ranní, ve 4h je kožní absorpce nejvyšší.
Tato unikátní péče působí v průběhu noci, kdy pokožka nejlépe přijímá
regenerační a reparační složky. Po probuzení bude pleť odpočatá,
svěží a plná vitality.
Účinné látky: Delikátní spojení mořského elastinu a hnědé mořské řasy.

Barevný tón pleti
CC Cream
CC krém
Zkrášlující tónovací krém s SPF 15. Ideální samostatně i jako báze pod make-up.
Dodává pleti přirozený vzhled. Ultra jemná textura.
Během několika minut bude pleť rozjasněná a oživená. Zakryje drobné nedostatky a stopy únavy. Lehce se nanáší a krásně splyne s pletí. Jedním tahem bude pleť
hydratovaná, sjednocená, upravená a chráněná.
Účinné látky: Vysoká koncentrace CC pigmentů «Color Control», které sjednocují
barevný tón pleti a dokážou se přizpůsobit různým typům a odstínům pleti. Tyto
zapouzdřené pigmenty se uvolňují až při aplikaci.
Krém získal ocenění ZLATÝ POHÁR Incheba
na veletrhu Interbeauty Prague 2014 v kategorii
nejlepší inovativní produkt pro domácí použití.

Creme Solaire
Opalovací krém SPF 50
Vysoký ochranný faktor SPF 50.
Tento opalovací krém účinně chrání pokožku před negativními vlivy slunečního
záření jako jsou spálení, pigmentové skvrny a předčasné stárnutí kůže.

Novinka
Krém na pigmentové skvrny
Tento lehký krém redukuje hnědé skvrny, rozzáří pleť a zanechá ji krásně
hydratovanou a chráněnou. Jemná nemastná textura s pudrovým efektem je
vynikající i jako podkladová báze pod make-up.
Účinné látky: Kombinace výtažků z Wakame, který viditelně snižuje zbarvení
melanocytů a lékořice, která zpomaluje syntézu melaninu.

Creme Anti-taches

Účinnost produktu

*

• Redukce intenzity hnědých skvrn(1)
• Sjednocená barva pleti(1)
• Dlouhodobá hydratace(2)
(1) Klinická studie na 22dobrovolnících po 2 měsících
používání
(2) Korneometrická metoda po prvním použití
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TĚLO

1 až 2 krát týdně

Tělové
peelingy

Gel Sel Peeling
Gelový peelng s mořskou solí
Obohacený o relipidační složky na bázi mořských
řas. Tento peeling s mořskou solí jemně čistí
a zanechává pleť vláčnou, pružnou, s pocitem
komfortu. Zjemňuje texturu pokožky a sjednocuje
celkově její vzhled. Pleť je během chvilky krásně
hebká a jemná.

Gel Exfoliant au Miel
Gelový peelng s medem
Peeling na bázi medu s krystalky cukru jemně
odstraňuje odumřelé buňky a ztvrdlou kůži.
Pleť je po ošetření jemná a krásně voňavá.
Peeling je možné využít také na ruce nebo
chodidla. Výsledkem je hedvábně jemná
a delikátně provoněná pokožka.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
Relaxační hydratační rituál
Peeling a relaxační masáž

1h
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• Celkové uvolnění, pocit pohody
• Ulevuje od pocitu napětí
• Vyživuje, hydratuje a reminalizuje pokožku

Ráno a večer

Hydratační
a vyživující péče
Soin Velours

Baume Hydratant

Sametová péče
Vživující tělové mléko.
Tato péče zanechává na pokožce
delikátní voňavý závoj. Pokožka je
sametově jemná a dokonale
hydratovaná po celý den.
Účinné látky: složka Aquaxyl® zajišťuje
intenzivní hydrataci a výtažek ze
zeleného čaje dodává pocit svěžesti.

Hydratační tělový balzám
Speciálně vyvinutý pro velmi suchou
pleť. Ideální po opalování.
Velmi bohatá textura. Tento delikátně
provoněný balzám se rychle vstřebává
a zanechává pokožku sametově
hebkou a vláčnou. Pokožka je
zregenerovaná, hladká a hydratovaná.
Účinné látky: spojení bambuckého
másla a rostlinných olejů

Huile Sublime

Creme Mains

Luxusní pěstící olej
Multifunkční suchý olej. 3 v 1 : tělo,
obličej, vlasy. Ideální pro intenzivní
výživu pleti, zvýraznění opálení
a k ochraně suchých vlasů se sklonem
k lámání.
Účinné látky: vzácné rostlinné oleje:
brutnák lékařský, jojoba, šípek.

Krém na ruce
Tato výživná péče okamžitě uleví
namáhané pokožce rukou a dlouhodobě ji
chrání před vysušením. Ruce budou jemné
a hydratované po celý den.
Účinné látky: výtažek z Aloe a
vitamín E, které mají hydratační a
zvláčňující účinky.

Parfém
Miss T
Tento parfém probudí Vaše smysly a pohladí duši něžnou harmonií tónů
ovoce (černý rybíz a broskev), květin (jasmín a růže), a dřevin (pačuli).
Oslnivý, nadčasový parfém podtrhující ženskost.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
Péče pro krásné ruce
Pro jemné a hydratované ruce
• Chrání, zjemňuje a vyživuje ruce a nehty
• Zpomaluje stárnutí, zmírňuje hnědé skvrny

30 min
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1 - 2 krát denně

Zeštíhlující a
zpevňující péče

Cryo-Actif
Zeštíhlující Cryo-gel
Zeštíhlující remodelační gel. Ideální pro «pomerančovou kůži».
Intenzivní svěžest.
Tento vysoce účinný gel pomáhá odstraňovat celulitidu a rychle
zdokonalovat postavu.
Účinné látky: Jedinečné spojení mořských řas a extraktu z břečťanu,
cesmíny a kofeinu.

Gel Minceur – Tenseur
Zeštíhlující a zpevňující gel
Ideální pro partie ztrácející svou pevnost. Tvarující a zeštíhlující efekt.
Nepostradatelná péče pro štíhlou a pevnou postavu. Tento speciální
gel pomáhá modelovat postavu a zlepšovat kvalitu kůže, vyhladit jí
a posílit. Redukuje tukové polštářky a tonizuje pokožku.
Účinné látky: Efektivní kombinace kofeinu, mentolu a zpevňujících
rostlinných složek.

Serum Tenseur
Zpevňující sérum na poprsí
Ideální pro dekolt, poprsí a paže.
Jedinečné složení se zpevňujícím efektem. Tento remodelační gel
zlepšuje podporu a pevnost tkání.
Účinné látky: Zpevňující efekt Osiliftu® Bio a mořského kolagenu.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
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Zeštíhlující zábal
Celkové zeštíhlení

1h

Péče pro ploché břicho
Zeštíhlení a zpevnění bříška

40min

Péče pro zeštíhlení boků a hýždí
Zeštíhlení lokální : pas, boky, hýždě

35min

Speciﬁcká
péče o tělo

Complexe Stri-Repair
Komplex proti striím
Ideální v období puberty, po těhotenství, po úbytku na váze.
Toto sérum pomáhá redukovat strie díky zvýšení pružnosti pokožky.
Strie jsou méně viditelné, pokožka hladká a pružná.
Účinné látky: Obsahuje výtažek z pupečníku asijského (centella asiatica)
a Algisium®.

Frigic Jambes
Chladivý gel pro unavené nohy
Osvěžující péče pro unavené nohy. Gelová textura. Ihned
po aplikaci se dostaví intenzivní pocit úlevy, svěžesti
a pohodlí. Dlouhotrvající relaxační efekt.
Účinné látky: Svěžest mentolu v kombinaci s uvolňujícím
a povzbuzujícím účinkem červeného vína a kaštanu.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
Péče pro krásné nohy
Úleva pro unavené nohy
• Stimuluje krevní oběh a okamžitě ulevuje od pocitů pnutí
• Předchází vzniku celulitidy a křečovým žílám

30 min
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PÉČE PRO MUŽE

Péče pro muže
Le Gommage
Čistící gelový peeling pro muže
Čištění – Detoxikace
Tento jemný gelový peeling čistí do hloubky a zanechává pleť svěží a zářivou.
Odstraňuje nečistoty, toxiny, přebytečný kožní maz a odumřelé buňky. Textura
pleti je jemnější, vousy jsou napřímené a připravené ke snadnějšímu holení.
Účinné látky: Exfoliační účinky AHA kyselin a výtažek z lopuchu s čistícími
účinky.

L‘Apres-rasage
Zklidňující emulze po holení
Zklidnění - Ochrana
Tato zklidňující emulze přináší pocit pohody a jemnosti. Textura ihned proniká
do pokožky a zanechává ji dokonale vláčnou bez pocitu mastnoty. Pleť je svěží
a chráněná.
Účinné látky: Kombinace zklidňujících a reparačních složek: extrakt z pupečníku
asijského a bakopy drobnolisté.

Le Soin Visage
Regenerační krém pro muže
Vyživuje - Energizuje
Tento regenerační krém 3 v 1 (obličej, oční kontury a krk) je ideální pro muže,
kteří chtějí dosáhnout maximálního výsledku. Pleť zanechává bez nežádoucího
lesku a bez lepkavého pocitu.
Účinné látky: efektivní spojení rostlinných výtažků, které mají zklidňující
a regenerující vlastnosti, s hydratačním účinkem kyseliny hyaluronové
a AquaxyluTM

Vůně
Eau de Thalac Homme
Eau de Thalac pro muže
Elegantní parfém s nádechem mořské svěžesti a květinovo-dřevitou
vůní spojenou s jemnými podtóny limetky a vetiveru.

Vyzkoušejte ošetření v salonu
Péče o pleť pro muže
Pro čistou a zářivou pleť
• Vyčištění, relaxace a obnovení přirozené rovnováhy pleti
• Vyživení, zjemnění a ochrana pokožky
• Zpevnění a vyhlazení textury pleti

1h
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OBLIČEJ
Čištění a odličování
Jemný odličovač očí a rtů
Čistící gel
Emulzní odličovací mléko
Mořské tonikum

Kontury očí, rtů a speciﬁcké
7
7
7
7

Peelingy
Vitaminové duo
Rozjasňující gomáž
Rozjasňující PeelinGlycolic

TĚLO

8
8
8

Péče o kontury očí a rtů
Kalciový Anti-Age balzám
Polštářky proti váčkům a vráskam
Anti-age vyplňující péče na rty
Lift Otox
Liftingový gel
Sébokoekční gel

Tělové peelingy
12
12
12
12
13
13
13

Pleťové krémy
Základní

Masky
Citrusová maska
Anti-age zpevňující maska
Kaviárová maska
Kalciová Anti-Age maska

9
9
9
9

Matující emulze
Séboregulační emulze
Pečující vitaminový krém
Nutri Therma krém
Výživný hydratační krém

15
15
15
15
15

Vysoce účinné

Séra
Detoxikační sérum
Hydratační sérum
Zklidňující sérum
Omlazující sérum
Liftingové sérum
Rozjasňující sérum

10
10
11
11
11
11

Krém Innovation Jeunesse
Hydra Prodige krém
Kviárová krém proti vráskám
Kalciový Anti-Age Krém

16
16
16
16

Gelový peeling s mořskou solí
Gelový peeling s medem

20
20

Hydratace a výživa
Sametová péče
Hydratační tělový balzám
Luxusní pěstící olej
Krém na ruce
Dámská vůně Miss T

21
21
21
21
21

Zeštíhlení a zpevnění
Zeštíhlující Cryo-gel
Zeštíhlující a zpevňující gel
Zpevňující sérum na poprsí

22
22
22

Speciﬁcká tělová péče
Komplex proti striím
Chladivý gel pro unavené nohy

23
23

Speciﬁcké
Bi Nocturne krém
CC Krém
Opalovací krém
Krém na pigmentové skvrny

17
17
17
17

MUŽI
Péče pro muže
Peeling
Po holení
Péče o pleť
Vůně pro muže
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25
25
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PÉČE V SALONECH KRÁSY
Maximálně zaměřené na techniku a výkon, protokoly péčí Thalac jsou přizpůsobeny vašim potřebám a přáním.
Inovativní a manuální péče pro obličej a tělo, pro viditelné a dlouhotrvající výsledky.

Protokoly péče pro obličej

Protokoly péče pro tělo

Základní
• Čistící

Zeštíhlující
1h

• Okysličující

1h

Stimuluje buněčnou respiraci a podporuje
buněčnou aktivitu

• Zklidňující

1h
1h

Revitalizuje, zdokonaluje pleť a zmírňuje
známky únavy

• Hydratační Hydra Pro

1h

Hydratuje, vyplňuje a přináší pleti pocit
komfortu a jemnosti

• Pro muže

1h

Čistí, navrací rovnováhu a hydratuje pokožku
mužů

1h

• Boky a hýždě

35 min

Uvolňuje a remodeluje tvary boků a
hýždí

Speciﬁcké
• Thalac spa

1h

Remineralizační a detoxikační zábal
z mořských řas

30 min

• Krásné ruce

30 min

Relaxační
• Relaxační hydratační rituál
1h

Sjednocuje a rozjasňuje pleť

15 min až 1h30

Individuální péče, absolutní relaxace
a pocit pohody

• Relaxační péče o klouby

30 min

Uvolňuje stresové body

Expresní
30 min

Čistí, odstraňuje nečistoty a hydratuje pleť

• Anti-age kaviárová

40 min

1h

Speciﬁcké

• Okamžité rozzáření

• Ploché břicho

Hydratuje, chrání a zmírňuje hnědé skvrny

Vyhlazuje, omlazuje a zklidňuje pleť

• Rozjasňující

1h

Celkové zeštíhlení zaměřené na ztrátu
centimentů. Zmírňuje celulitidu
a vzhled «pomerančové kůže»

Ulevuje od pocitu unavených nohou
a redukuje vzhled «pomerančové kůže»

Omlazuje a zpevňuje pleť

• Liftingová

• Zeštíhlující zábal

• Krásné nohy

Anti-Age
• Regenerační

1h

Zeštíhlení a zpevnění abdominální oblasti

Zmírňuje začervenání a zklidňuje podráždění
citivé pokožky

• Zdokonalující Sublimateur

• Zeštíhlující mořská péče
Celkové zeštíhlení postavy pocením

Navrací pleti rovnováhu a bojuje proti
nedostatkům

30 min

Revitalizuje a regeneruje pleť

Tělové Extra
• Ošetření strií

10 min

Zmírňuje strie a posiluje pružnost pokožky,
doplňková péče pro tělo

Obličejové Extra
• Kontury očí a rtů

40 min

Redukuje kruhy a váčky pod očima, zpevňuje
kožní tkáně, doplňková péče pro obličej
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