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Naše ambice

KONCENTRACE PŘÍRODNÍ KRÁSY
Udělejte ze svého rituálu péče o pokožku okamžik
potěšení a pozvedněte svou přirozenou krásu.
Produkty Thalac Bio jsou vyráběny z přírodních výtažků
z rostlin, květin a ovoce. Naše certifikovaná přírodní nebo
organická kosmetika spojuje účinnost a pocit komfortu.

Původce mořských péčí Thalac, laboratoře Sicobel, se rozhodly vydat se ekologickým
směrem a založili značku Thalac Bio.
Thalac Bio se zrodila z velké touhy nechat se vyjádřit přírodou. Náš cíl : účinná
kosmetika, která spojí veškeré své přínosy s okamžikem pohody. Péče o obličej a tělo
Thalac Bio uspokojí i ty nejnáročnější klienty, protože nabízí zdravou krásu a vysoce
účinné produkty.

Naše odborné znalosti

V kombinaci s manuálními technikami
profesionálních kosmetiček jsou procedury
Thalac Bio vytvářeny tak, aby zaručovaly
viditelné výsledky a zároveň nabídly relaxační
rituál, díky kterému se můžete ponořit do srdce
přírody.
• Péče Anti-age kombinuje přirozenost
a účinnost, zmírňuje známky stárnutí,
vyhlazuje vrásky a zpevňuje pokožku.
• Péče Hydra’Bio poskytuje pleti pocit
pohody a dokonalého odpočinku
spojeného s hydratační lázní. Navrací
pokožce její hebkost, pružnost a jas.

«

Věřím v sílu přírody. Již kosmetika Thalac, obohacená o rostlinné a mořské aktivní
složky, je úzce provázána s využíváním přírodních zdrojů. Vytvořením kosmetiky Thalac
Bio jsem chtěla tomuto směru dát nový impuls nabídkou certifikované přírodní
a organické kosmetiky. Náš slib : stručně a jednoduše, poskytnout tu nejlepší péči vaší
pokožce.

»

Cécile Badel
Generální ředitelka
laboratoří Sicobel

ČIŠTĚNÍ A ODLIČOVÁNÍ
NAŠE ZÁVAZKY
Přírodní složení
Thalac Bio čerpá to nejlepší z přírody za účelem vyvinout vysoce účinné a zároveň
ekologické produkty. Každá surovina a aktivní složka jsou pečlivě vybírány tak, aby
vytvořily co nejúčinnější péče o pleť, které by měly jemnou texturu a delikátní vůni.
Mezi těmito aktivními látkami najdete arganový olej, květovou růžovou vodu, výtažek
z květů opuncie, olej z kamélie, aloe vera, bambucké máslo...
Například náš arganový olej pochází ze spravedlivého obchodu (fair trade) a zajišťuje
tak zaměstnancům a pěstitelům důstojné odměny. Olej z motýlí levandule byl vybrán pro
svou schopnost přilákat hmyz a podpořit opylování.

Certifikovaná přírodní kosmetika
Rozhodli jsme se dát přednost surovinám pocházejícím z ekologického
zemědělství. Všechny produkty Thalac bio mají ochrannou známku
COSMEBIO, což je první světová organizace zaměřená na přírodní
a organickou kosmetiku.
Tato certifikace zaručuje přírodní nebo organické složení našich produktů
a poukazuje na náš závazek k etickému a odpovědnému přístupu.

Francouzské know-how
Naše laboratoře sídlící ve Francii vyvíjejí, formulují a vyrábějí každý
produkt z řady Thalac Bio. Zaručujeme tedy sledovatelnost
a dohledatelnost produktů až k jejich původu.

Ekologické balení
S vědomím naší odpovědnosti za dopad na životní prostředí jsme vybrali
recyklovatelné obaly, které respektují přírodu. Zvolili jsme papírové obaly,
které pochází z trvale udržitelného obhospodařování lesů se sníženou
ekologickou stopou: certifikace FSC® a Imprim’Vert.

LAIT DÉMAQUILLANT DOUX / Jemné čisticí mléko
Ideální pro suchou a citlivou pleť. Pleťové mléko jemně odstraňuje make-up a veškeré
nečistoty. Bio květová růžová voda osvěžuje a zklidňuje pokožku. Rostlinný glycerin
předchází vysoušení pokožky a poskytuje tak velmi jemné odlíčení. Jeho sametová
textura zanechává pleť čistou, hebkou a s pocitem pohodlí.

EAU FRAÎCHE NETTOYANTE / Osvěžující pleťová voda
Tato voda obsahující tenzioaktivní látky rostlinného původu jemně odličuje a čistí obličej
a oční okolí. Květové vody dodávají pokožce okamžitý pocit svěžesti a komfortu. Organická
voda z heřmánku římského zklidňuje a zjemňuje pokožku, organická voda z ječmene
a levandule zanechává pleť čistou a svěží.

3 v 1 : odličuje, čistí a tonizuje pleť

MOUSSE NETTOYANTE
EFFET PEAU NEUVE /

Čisticí pleťová pěna

Čistící pěna odstraňuje odumřelé kožní buňky a vytváří
efekt nové pleti již po prvním
použití. Ovocné
a květové
kyseliny spojené
s výtažky
z borůvek, pomerančů a ibišku poskytují pleti přírodní
mikropeeling. Díky tomuto
složení bude pleť krásnější,
hladší a krásně projasněná.

Okamžitý efekt „nové pleti“

CRÈME GOMMANTE /
Pleťový peeling
Exfoliační krém jemně odstraňuje nečistoty a odumřelé
kožní buňky. Mandlový pudr
velmi šetrně čistí pokožku
a navrací jí hebkost a projasněný vzhled. Výtažek z vrby
bílé díky svému exfoliačnímu
účinku poskytuje pleti buněčnou regeneraci,
zjemňuje
texturu pleti a zanechává ji
rozzářenou a hebkou.

PÉČE O OBLIČEJ

PÉČE O OBLIČEJ

FLUIDE PURETÉ MATIFIANT / Matující pleťová emulze
Čistící péče je určena pro smíšenou a mastnou pleť. Výtažek z vrbovky rostoucí
vysoko v horách absorbuje přebytečný kožní maz a stahuje póry. Aloe vera je
známá pro své mnohonásobné účinky, zejména pro hydratační a zklidňující. Tato
emulze s lehkou texturou zanechává pleť krásně čistou a dlouhodobě zmatněnou.
Tip: Používejte v kombinaci s Čistící pleťovou pěnou, abyste docílili dokonalého
vyčištění a zbavili pleť všech nečistot.

CRÈME FRAÎCHEUR DÉSALTÉRANTE /
Osvěžující pleťový krém

SÉRUM BOOSTER D'HYDRATATION /
Hydratační pleťové sérum
Hydratační pleťové sérum obsahuje komplex dvou doplňujících se typů kyseliny
hyaluronové a výtažek z opuncie. Pleť je okamžitě a dlouhodobě hydratovaná
a chráněná. Toto sérum s přírodním složením a pudrovým efektem je ideální
péčí pro dehydratovanou a citlivou pleť.
Tip: Hydratační pleťové sérum je možné použít nejen na obličej, ale
také na oční okolí.

Osvěžující krém s lehkou texturou obohacený o hydratační a matující aktivní
složky je ideální péčí pro normální a smíšenou pleť. Výtažek ze slézu jemně čistí
pokožku a Aloe vera jí poskytuje dlouhodobou hydrataci. Tato péče o obličej
obsahuje také matující minerální prášek, který zanechá pleť hladkou, jemnou
a čistou.
Tip: Pro kompletní hydratační péči aplikujte nejprve Hydratační pleťové
sérum a poté naneste Osvěžující pleťový krém.

CRÈME NUTRITION INTENSE / Výživný intenzivní krém
Krém s výživnou a jemnou texturou okamžitě dodá suché pleti dlouhotrvající pocit
pohodlí. Bambucké máslo a kyselina hyaluronová posilují hydrolipidový film,
zlepšují hydrataci a výživu pokožky. Poskytuje pleti intenzivní hydrataci po dobu
12-ti hodin.

MASQUE ECLAT EFFET PEAU NEUVE /
Peelingová pleťová maska
Maska detoxikuje, odstraňuje odumřelé kožní buňky a podporuje buněčnou
regeneraci. Složení na bázi jahodových zrníček a oleje z kamélie zbavuje
pokožku od znečišťujících látek a umožňuje pleti získat znovu svou jemnost,
pružnost a pocit pohodlí. Textura masky se po opláchnutí přemění na krémové
mléko a zanechá pokožku proměněnou a zářivou. Efekt nové pleti v rekordním
čase.

Péče s efektem nové pleti : postupně se proměňující textura

PÉČE ANTI-AGE
PÉČE SPA
THALAC BIO

SÉRUM BOOSTER LISSANT / Vyhlazující pleťové sérum
Sérum se svěží lehkou texturou přináší okamžitý efekt vyhlazení jemných linek
a vrásek. Unikátní složení na bázi kyseliny hyaluronové a květové růžové vody
vyplňuje pokožku a viditelně redukuje známky stárnutí. Gelová fluidní textura se
rychle vstřebává do pokožky a zajišťuje tím okamžitý účinek.

Kyselina hyaluronová reaguje jako houba, má schopnost absorbovat
vodu o objemu až 1000 krát větším než je její váha.

CRÈME INTENSIVE ANTI-ÂGE /
Intenzivní Ant-Age krém
Tento přírodní krém v bio kvalitě pleť vyživuje a zmírňuje známky stárnutí.
Výtažek z motýlí levandule dodává pleti vyhlazující efekt a ovocné kyseliny
podporují obnovu buněk. Díky aktivním složkám proti stárnutí a fondánově jemné
textuře bude pleť každým dnem pružnější, hladší a pevnější.

Motýlí levandule patří mezi medonosné rostliny, které podporují
opylování.

Koncept věnovaný přírodě
v salonech krásy a spa.

a

profesionálům

Péče s přírodním a organickým složením
v kombinaci s ručními technikami profesionálně
vyškolených kosmetiček vám poskytne jedinečný
smyslový prožitek. Objevte péče o pleť Thalac Bio
a užijte si relaxační zážitek, který vám pomůže
dosáhnout viditelných a dlouhotrvajících výsledků.
Sníte o tom ponořit se do nitra přírody? Rituály péčí
Thalac Bio poskytují vaší pokožce koktejl přírodních
aktivních látek: odlíčení obohacené o růžovou vodu,
jemný peeling s mandlovým pudrem, projasňující
maska s jahodovými zrníčky…
Péče Hydra’bio dodává pleti pocit pohody
a odpočinku spojeného s hydratační lázní. Navrací
pokožce její hebkost, pružnost a jas. Nechte se
svést květinovými a ovocnými tóny a pociťte
blahodárné účinky, díky kterým bude pleť zjemněná,
hydratovaná a sametově hebká.
Hydratuje a revitalizuje
Zjemňuje a projasňuje
• Vyhlazuje jemné vrásky způsobené
dehydratací
•

SOIN ACTIF CONTOUR DES YEUX / Aktivní oční krém
Péče o oční okolí 3 v 1 vyhlazuje vrásky, redukuje váčky pod očima a zjemňuje
tmavé kruhy. Kyselina hyaluronová a výtažek z ovsa účinně bojují proti jemným
mimickým vráskám a linkám kolem očí. Výtažek z chlorelly a fytosteroly jsou
vyhlášeny svou schopností odstraňovat otoky a kruhy pod očima a současně
dodávají pleti projasněný a rozzářený vzhled.

3 v 1 : vrásky, váčky, kruhy pod očima

•

Péče Anti-age spojuje přirozenost a účinnost, jejím
cílem je zmírnění známek stárnutí, vyhlazení vrásek
a zpevnění pokožky. Tento rituál naplněný vysoce
koncentrovanými aktivními látkami
viditelně
redukuje vrásky, jemné linky a vyhlazuje rysy
obličeje. Pleť je rozzářená !
Vyhlazuje a zpevňuje
Revitalizuje a regeneruje
• Zmírňuje známky stárnutí
•
•

PÉČE O TĚLO
BAUME RICHE FONDANT / Výživný tělový balzám
Balzám s jemnou fondánovou texturou je tou pravou vyživující péčí pro suchou
pleť. Bambucké máslo a kokosový olej dodávají pokožce hebkost a pocit pohodlí.
Balzám se výborně roztírá, rychle se vstřebává a zanechává pokožku sametově
hladkou a krásně provoněnou.

Jemná fondánová textura, delikátní vůně

NAŠE HODNOTY
Potěšení a účinnost:

SOIN PIEDS ET JAMBES, NOURRISSANT
ET RELAXANT /
Výživný relaxační krém na nohy
Výživná péče s jemnou krémovou texturou poskytuje suchým a unaveným nohám
pocit pohody. Složení je obohaceno o komplex esenciálních olejů z citrónu, máty,
lavandinu a cypřiše, které mají osvěžující a relaxační vlastnosti. Esenciální olej
z motaru přímořského je vyhlášený pro své zklidňující účinky. Díky této relaxační
péči získají chodidla a nohy opět svou hebkost, vláčnost a pocit komfortu.

Okamžitý pocit svěžesti

HUILE DE BEAUTÉ / Pěsticí olej
Pěstící olej je obohacen o vzácné aktivní složky speciálně vybrané pro výživu
a zlepšení pokožky a vlasů. 100% čistý arganový olej v bio kvalitě regeneruje,
zpevňuje, vyživuje a chrání před stárnutím. Výtažek z květů opuncie zjemňuje
a vyživuje. Suchý olej zahalí pokožku do neodolatelné letní vůně a zanechá ji
krásně jemnou.

Arganový olej pochází ze spravedlivého obchodu (Fair Trade)
Fairtrade je označení pro certifikovaný způsob obchodu. Certifikát Fairtrade na výrobku znamená, že lidé, kteří

se podíleli na jeho výrobě, případně produkci surovin potřebných pro jvýrobu, dostali za svou práci spravedlivou odměnu,
která jim umožní důstojné životní podmínky a rozvoj jejich komunity.

Vysoce účinné péče o pleť s hedvábně jemnou texturou a delikátní vůní.

Bezpečnost a etika:
Produkty certifikované NATURAL nebo ORGANIC Cosmos jsou vyráběné ve Franci
a splňují přísná ekologická a enviromentální kritéria pro výrobu a kvalitu přírodní
kosmetiky.

Odbornost a k n o w - h o w :
Více než 20 let zkušeností s výrobou kosmetických produktů.

Zájem a angažovanost:
Profesionální tým motivovaný zlepšovat péči o pokožku každý den.
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