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Concept

Marine Peel

Løsningen
Den første marine peelingen som er rik på syrer fra 

fermenterte alger, titrert til naturlig melkesyre. 
Hudkvaliteten fornyes gradvis og gir synlig resultat som 

vises allerede etter første behandling. 

Hvem passer det for?
For alle som ønsker synlig hudforbedring etter første behandling.

Hva skjer i huden?
Alder, miljø, forurensing, soleksponering, dårlig livsstil med usunt kosthold, røyking og alkohol
bidrar til at hudcellene fornyer seg saktere. Hudkvaliteten forverres gradvis og synlige
aldringstegn som at rynkene blir dypere, porene mer synlige og huden generelt sett blir grovere
og får mer ujevn pigmentering dukker opp. I tillegg mister huden elastisitet og blir slappere.

En fremtidsrettet og tilpasset metode i salongen

En behandling - 30 min
Lett dose
Styrke 1 

1 PEELING MARIN 
TREATMENT

§ Jevnere hud
§ Lysere hud
§ Fastere hud

2 ukers kur- 2 x 30 MIN
Medium dose
Styrke 1/2

2 PEELING MARIN 
TREATMENT COURSE

§ Mindre synlige rynker
§ Tettere porer
§ Bedre hudtone

3 ukers kur - 3 x 30 MIN
Sterk dose
Styrke 1/2/3

3 PEELING MARIN INTENSIVE 
TREATMENT COURSE 

§ Dype rynker
§ Jevnere hudtone
§ Mer spenst



Innovation
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Hero active ingredients

Fragrance
Signatur marine duften betegner både havet og den teknisk raffinerte formelen. 

Toppnote: Vannaktig blå korall
Midtnote: Sjøsprayblomster

Basenote: Sjøskum

SYRER FRA FERMENTERTE ALGER SOM 
ER OMGJORT TIL NATURLIG MELKSYRE

OPPRINNELSE

Oppnådd via en bioteknologisk prosess bestående av gjæring av en bakterie av 
typen Lactobacillus og et vannbasert, ufiltrert mikronisert marine algeekstrakt 
(45% fucus, 45% laminaria, 10% litothamnion). Ingen kjemiske løsningsmidler 
brukes i denne prosessen.

VIRKNING

§ Effektiv peeling som stimulerer til hudfornyelse fordi bindingene mellom
hudcellene svekkes.

§ Sterkt konsentrert med naturlige sporstoffer for optimal toleranse. (in vitro test)
Ingen kjemiske løsningsmidler brukes i prosessen.
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Clinical study under dermatological supervision conducted on 23 volunteers divided into 3 groups according to age and severity of the skin concerns, carrying out 1 to 3 Peeling Marin Treatments according to the Thalgo
Cosmetic protocol. Self-assessment by the volunteers, immediately after the 1st Treatment (by 23 volunteers)*, after the 2nd Treatment (by 18 volunteers)** and after the 3rd Treatment (by 13 volunteers)***. Instrumental
evaluation by taking skin prints, then analysis using Quantirides® software. (for 13 volunteers with deep wrinkles)****. Self-assessment by all volunteers after completing their respective treatment courses*****.

PEELING MARIN BEHANDLING
Mykgjøring: 96%*, Lysnende 100%* Plumping 87%*

PEELING MARIN TREATMENT COURSE
Mindre synlige rynker: 78%**, Mindre synlige porer: 78%**, Bedre hudetekstur: 78%**

PEELING MARIN INTENSIV BEHANDLINGSKUR
Dype rynker -10.2%***Jevnere hudtone: 85%***, Spenst 77%***

§ EN EFFEKTIV BEHANDLING: 96 %*****
§ En behagelig behandling: 100%*****

§ Vil anbefale behandlingen til en venn: 91 %*****

Følelsen av ny hud: 96%*

Fornyet hud: 92%***

Bevist effektivt



Professional and Retail Products

FOR 

SALONGER:
KT15046 – 100 ml

Aquatic Essence:
THALGOs signaturduft. Aromatisk kompleks med essensielle oljer.

DUFTPYRAMIDE SALGSPOENG BRUKSANVISNING

§ Toppnote: Grapefrukt
§ Midtnote: Marinealge
§ Basenote: Musk

§ Varmduftende kluter
§ Skånsom rens
§ Avsluttende touch for

renseritualet

§ SALONGER: Fortynn 1 ml Aquatic
Essence i 1 liter vann. Dypp
klutene i, vri dem opp og legg dem
i varmeskapet.

FOR 

SALONGER:
KT18028 –

6 enkle 
brukerdoser

Styrke 1 peel:
Den første marine peelingen med mikroniserte algesyrer kombinert med glykolsyre for optimal hudforbedring. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTAT BRUKSANVISNING

§ [5%] Fermenterte syrer fra
mikroniserte marine alger.

§ [20%] AHA/PHA kompleks
(Glykolsyre og glykonsyrer)

§ Mykgjørende
§ Hudlysnende
§ Fastere hud

§ SALONGER: 1 enkel dose til
behandling. La virke i 3 til 5
minutter. Beskytt hendene dine
med å bruke hansker.

FOR 

SALONGER:
KT18026 – 100 ml

Pre-Peel Cleanser:
En  2 i 1- rens som gjør huden klar for peeling

AKTIVE INGREDIENSER RESULTAT BRUKSANVISNING

§ [1.5%] fermenterte syrer fra 
mikroniserte marinealger. 

§ [1%] Enzymbasert eksfoliering
utvunnet av Papaya.

§ Bedre hudtekstur
§ Huden er myk og ren og klar 

for å ta i mot peelingen. . 

§ SALONGER: Emulger 2 ml med
vann over ansikt og hals og rens
av med en fuktig klut.
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FOR 

SALONGER:
KT18030 –

6 enkle 
brukerdoser

Styrke 3 Peel:
Den første marine peelingen med mikroniserte algesyrer kombinert med glykolsyre for optimal hudforbedring. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTAT BRUKSANVISNING

§ [15%] Fermenterte syrer fra
mikroniserte alger

§ [30%] AHA/PHA kompleks
(Glykolsyre og glykonsyrer)

§ Dype rynker
§ Jevnere hudtone
§ Mer spenst

§ SALONGER: 2-trinns påføring,
Bruk halvparten av engangsdosen
per påføring. Total virketid: 5
minutter, 2 minutter for første
påføring og 3 minutter for 2.
påføring. Beskytt hendene med
hansker.

FOR

SALONGER:
KT18029 –

6 enkle 
brukerdoser

Styrke 2 peel
Den første marine peelingen med mikroniserte algesyrer kombinert med glykolsyre for optimal hudforbedring. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTAT BRUKSANVISNING

§ [10%] Fermenterte syrer fra
mikroalger

§ [20%] AHA/PHA kompleks
(Glykolsyre og glykonsyrer)

§ Reduksjon av fine linjer og 
rynker
§ Reduksjon av synlige porer
§ Jevnere hudtone

§ SALONGER: 2-trinns påføring.
Bruk halvparten av engangsdosen
per påføring. La virke i fem
minutter totalt. 2 minutter for
første påføring og 3 minutter for
andre påføring. Beskytt hendene
med hansker.

FOR 

SALONGER:
KT18027 – 50 ml

Post-Peel Neutraliser:
Dobbeltvirkende løsning etter peeling: Nøytraliserer pH verdien i huden og virker beroligende. 

AKTIVE INGREDIENSER RESULTAT BRUKSANVISNING

§ 5%] Alkalisk løsning
§ [10%] Beroligende kompleks: 

Marine / Glyserin kildevann

§ Komfortabel hud
§ Beroliget hud

§ SALONGER: Påfør 1 ml for grad 1
og 2, og 2 ganger 1 ml for grad 2
og 3. Beskytt hendene dine med
hansker.
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FOR 

SALONGER:
BT15013 – Set of 2 
Gentle Cleansing 

Brushes

Gentle Cleansing Brushes:
Disse ultramyke kostene – signatur til Eveil à la Mer Ritualet – renser huden perfekt

INNEHOLDER RESULTATER BRUKSANVISNING

§ 2 Gentle Cleansing Brushes i
én kartong

§ Sørger for dyp rens og fjerner
forsiktig sminke og urenheter

§ SALONGER: Vask i såpevann og
desinfiser før- og etter bruk. La
tørke flatt.

FOR 

SALONGER:
BT19003 Size S
BT19002 Size M

VINYLHANSKER:
Komfortable vinylhansker som reduserer risikoen for allergier.

INNHOLD RESULTATER BRUKSANVISNING

§ Eske med 100 hansker § Optimal beskyttelse av
hendene

§ SALONGER: Bruk hanskene for å
beskytte hendene dine når du
behandler med syrepeeling.
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Professional and Retail Products

FOR

SALG:
VT18028 – 50 ml

SALONGER:
KT18033 – 150 ml

Soothing Repairing Balm:
Denne balsamen roer, nærer og gir nytt liv til huden

AKTIVE INGREDIENSER RESULTAT BRUKSANVISNING

§ [34%] Nutri-soothing complex
§ [2%] Marine mesolift

§ Huden får næring, blir fuktet 
og føles komfortabel : 
100%*

§ Huden føles lindret: 92%*
§ Den idelle etter-peel-

behandlingen 100%*

§ SALG: Påfør et tynt lag om
kvelden etter salongbehandling på
renset og ren, tørr hud på ansikt
og hals

§ SALONGER: Påfør et tynt lag. La
virke i ti minutter.

FOR 

SALG:
VT18027 – 50 ml

SALONGER:
KT18032 – 50 ml

Sunscreen SPF50+:
Solbeskyttelse som gir huden usynlig og optimal beskyttelse. 

AKRTIVE INGREDIENSER RESULTAT** BRUKSANVISNING

§ [1%] SUN'YTOL® Marine sun
filter

§ 5 Naturlige solfiltre

§ Optimal beskyttelse:
100%**

• Usynlig beskyttelse av huden:
100%**

§ Verken fet eller blank finish:
77%**

§ SALG: Påfør ansikt og hals om
morgenen etter din vanlige
hudkrem. Anbefales også etter
peeling og før soleksponering.

§ SALONGER: Påfør 1 ml etter en
peelingbehandling.
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*Clinical study under dermatological supervision conducted on 23 volunteers (women, aged 33-65, all skin types, with wrinkles/pores/dull and/or uneven complexion, skin lacking tone) divided into 3 groups according to age
and severity of the skin concerns. According to the groups, 1 to 3 Peeling Marin Treatments were carried out according to the Thalgo Cosmetic protocol and an at-home beauty routine (Sunscreen SPF 50+ (1x/day in the
morning after the day cream) and Soothing Repairing Balm (1x/day in the evening)) between each treatment or for at least one week after the last treatment. Evaluation of the skin by volunteers’ self-assessment at the end of
the study, among the 3rd group (13 volunteers) who had had courses of 3 treatments.

**Clinical study under dermatological supervision conducted on 22 volunteers (women, aged 22-69, combination to oily skin types), who had used Sunscreen SPF 50+ over the entire face and neck, applying it in the morning
after their usual day cream and again at midday. Evaluation under dermatological supervision of skin tolerance and comedogenic potential. Self-assessment of the product by the volunteers after 28 days' use (% of volunteers
who agree and mostly agree with the claim).



Retail Products

FOR

SALG:
VT18025 – 30 ml

Intensive Resurfacing Night Serum:
Dette serumet inneholder en høy dose syrer fra mikronoiserte alger (MMA) samt glykol og glyconsyre som gir synlig 

hudforbedrende effekt etter 7 dager **. 

AKTIVE INGREDIENSER BRUKSANVISNING

§ [5%] Fermenterte syrer fra mikroniserte alger
§ [10%] AHA/PHA Kompleks

(Glykol og glykonsyre)

§ SALG: Påfør 10 dråper over ansikt og hals om
kvelden. La de trekke inn noen minutter før du
påfører nattkrem. Brukes som en 21-dagers kur.

FOR

SALG:
VT18026 – 125 ml

Micro-Peeling* Water Essence:
Vannessens med peelingeffekt for en gradvis hudforbedring.

AKTIVE INGREDIENSER BRUKSANVISNING

§ [3%] Fermenterte syrer fra mikroniserte alger.
§ [1.5%] AHA/PHA Kompleks
(Glykol & Glykonsyre)

§ SALG: Påføres ren hud på ansikt og hals hver
morgen. Bruk fingertuppene eller en bomullspad.
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**Clinical study under dermatological supervision conducted on 22 volunteers (women, aged 39-64, all skin types except sensitive, with wrinkles/pores/dull and/or uneven complexion, skin lacking tone) having used a skincare
routine for 21 days consisting of Micro-Peeling Water Essence (1x/day in the morning), Hydra-Marine 24H Gel-Cream (2x/day, morning and evening), Sunscreen SPF 50+ (1x/day in the morning) and Intensive Resurfacing
Night Serum (1x/day in the evening). Self-assessment of the product by the volunteers after 21 days' use (% of volunteers who agree and mostly agree with the claim).

*Superficial peel

“HUDFORBEDRINGPROGRAM:
Morgen: MICRO-PEELING* WATER ESSENCE 

Kveld: INTENSIVE RESURFACING NIGHT SERUM

RESULTATER

DAGEN ETTER
Mykere hud: 100%**

ETTER 7 DAGER
Synlig hudforbedring: 100%**

ETTER 21 DAGER
Reduksjon av rynker: 96%**
Jevnere hudtekstur: 96%**
Jevnere hudtone: 96%**
Friskere og mer spenstig hud: 95%**

+



Preparation for the treatment
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§ Atmosfæren i behandlingsrommet:
Et rent, innbydende behandlingsrom som inspirerer til ro og avslapning.
Velg musikk som passer til behandlingen.

§ Sett klart
+ 1 liten skål med THALGO cleansers
+ 1 liten skål med 2 ml Pre-Peel Cleanser
+ 1 liten skål med 8 ml Soothing Repairing Balm
+ 1 liten skål med 1 ml THALGO end of treatment cream
+ 1 liten skål med 1 ml Sunscreen SPF 50+ 

§ På arbeidsbordet:
Express Make-up Remover
Peel, valgt i henhold til behandlingen
Post-Peel Neutraliser
Deeply Nourishing Hand Cream

§ I Varmeskapet:
3 fuktige kluter dynket i Aquatic Essence (brukes til å rense av Pre-Peel Cleanser, Post-Peel Neutraliser og
Soothing Repairing Balm)

Bruk 15 minutter på å utføre en hudanalyse før du starter en Peeling Marin behandling.
Dette gir deg informasjon om hvilken type peel du skal bruke for å gi kunden optimalt resultat. 

Informer kunden om at det er helt normalt at huden føles stram og tørr etter peelingen. Anbefal alltid bruk av 
solbeskyttelse under behandlingskuren og unngå soleksponering. Anbefal også passende fuktighetsgivende 

og beroligende produkter.
Informer også om behandlingens kontraindikasjoner.

Forberedelse før behandling



1. FORBEREDELSE
Eveil à la Mer Massasje Kortversjon
Express Make-up Remover (1 ml)

§ Rens av øyne og lepper
THALGO cleansing ritual i henhold til hudtype
Pre-Peel Cleanser (2 ml)

5 min

Dynk klutene i Aquatic Essence (1 ml før du starter behandlingen

3. KORRIGERING
Peel* med valg av 3 styrker i henhold til økten:

§ ØKT 1 - Styrke 1 Peel*
- Påfør hele brukerdosen
- La virke: 3 or 5 minutter, 3 minutter for sensitiv hud

§ ØKT 2 Styrke 2 Peel*
- To trinns påføring. Bruk halve brukerdosen per påføring.
- La virke : 2 minutter ved første påføring og 3 minutter ved andre påføring.
(Total virketid: 5 minutter for begge påføringene)

§ ØKT 3 Styrke3 Peel*
- To trinns påføring. Bruk halve brukerdosen per påføring.
- La virke: 2 minutter ved første påføring og 3 minutter ved andre påføring.
(Total virketid: 5 minutter for begge påføringene)

§ Utfør håndmassasje – se teknisk manual

Post-Peel Neutraliser (grad 1: 1 ml, dobbel påføring for grad 2 og 3: 2 ml)
Soothing Repairing Balm (8 ml)

§ La virke i ti minutter, rens av alt produkt med to bomullspads dynket i 
Beautifying Tonic Lotion

§ Utfør Deeply Nourishing Håndmassasje de 15 minuttene balmen er på huden.

19 min

1 min 4. AVSLUTNING
THALGO avslutningskrem i henhold til hudtype (1 ml)
Solbeskyttelse SPF 50+ (1 ml)

Peeling Marin Treatment
25 min
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2. KLARGJØRING
Dette trinnet blir ikke utført i denne behandlingen

0 min

Peeling Marin Intensiv 
Behandlingskur: 

Økt 1: Styrke  1 Peel
Økt 2: Styrke  2 Peel
Økt 3: Styrke 3 Peel 

*Overflatepeel

Utfør en behandling i uken:

Peeling Marin Treatment: 
Økt 1: Styrke 1 Peel

Peeling Marin Behandlings-
kur: 

Økt 1: Styrke 1 Peel
Økt  2: Styrke 2 Peel



Prepare

Eveil à la Mer Massasje

1. Spray lett og diffust Reviving Marine Mist over
klientens ansikt for å skape den riktige marine-
atmosfæren.

2. Dra nytte av dette øyeblikket for å få klienten til å
puste dypt og slappe av. Hold et kontrollert trykk på
klientens panne med venstre hånd, og litt lettere med
høyre hånd på solar plexsus. Gjenta 3 ganger.

3. Utfør deretter The Sea of Sand. Bevegelsene gjengir
lyden av bølgene som kommer og går på stranden.
Dette er en sakte og forsiktig bevegelse som utføres på
håndkleet ved klientens ører. Gjenta 3 ganger.

4. Legg hendene på klientens skuldre og press 3
ganger.

5. Hold samme tempo og trykk på trapezius 3 ganger

14

3. 4.

5.

1. 2/22.

3. 4.

5.



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

2. Utfør THALGOs renseritiuale i henhold til hudtypen

3. Ta på litt Pre-Peel Cleanser, emulger med vann og
påfør hele ansikt og hals. Unngå øyeområdet. Masser
med sirkulerende bevegelser og rens av med en fuktig
klut.
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Make-up fjerning

1. 2.

3.

1. 2.

3.



Correct

Peel grade 1, 2 or 3

Velg Peel* i henhold til behandlingsøkten og beskytt
hendene dine med hansker:

ØKT 1 - Styrke 1 Peel*: Legg peelen rett på huden og
glatt det ut med hånden din for å spre det jevnt ut. Start
med halsen og kinnene, deretter pannen og avslutt med
nesen og smilerynkene.
La virke : 3 eller 5 minutter 3 minutter for en mer
sensitiv hud. Bruk timer.

ØKT 2 - Styrke 2 Peel*: Legg halvparten av peelen rett
på huden og glatt det ut med hånden din for å spre det
jevnt ut. Start med halsen og kinnene, deretter pannen
og avslutt med nesen og smilerynkene. La virke i 3
minutter før du påfører resten av peelen og lar det virke
i 2 minutter.
Total virketid for begge påføringene: 5 minutter. Bruk
timer.

ØKT 3 - Styrke 3 Peel*: Følg samme prosedyre som
ØKT 2.

For å sikre et optimalt resultat er det viktig å starte med
den mildeste styrken og så øke på etter hvert.

*Overflatepeel
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1. Elting av skuldre

2. Strekking av nakken

3. Hodebunnsmassasje med blkksprutfingre
Form hendene som en blekksprut og massér
hodebunnen med fingertuppene.

4. Hårfestet
Start midt på pannen. Bruk tomlene og stryk hele veien
til baksiden av hodet. På dette tidspunktet tar de fire
fingrene over og fortsetter ned til nakken. Bruk jevne,
sirkulære bevegelser.

5. Trippellinjer på halve hodet
Den samme bevegelsen på alle 3 linjene. 1. linje i en
bue rundt øret, 2. linje (startpunkt: slutten av øyenbryn),
3. linje (startpunkt: midt øyenbrynspunkt).6.

6. Harmonisering
Ved å elte de hevede delene av hodet, over hele
hodebunnen. x1.

Hodemassasje
Massasje inspirert av Shirotchampi-teknikken for å få tankene over på noe annet når syrene
jobber i huden.
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1. 2.

3. 4.

5. 6.



7. Simanta punkt
Med den ene tommelen over den andre på toppen av
hodet og peke- og langfingeren ved ørene utfører du
energigivende sirkulære bevegelser. x1.

8. Gre i bølger
Kjør fingrene gjennom håret i en stor bølgebevegelse
fra røttene til tuppene. x1.

Når tiden er ute tar du på hansker og emulgererdirekte
på huden med Post-Peel Neutraliser. Masser
produktet godt inn, konsentrer deg nøye om områder
med linjer og furer. Gjør enda en påføring med styrke 2
or 3 peels*. Rens godt med en våt kald klut.

Hodemassasje

18

7. 8.



Soothing Repairing Balm 

Påfør Soothing Repairing Balm i et tynt lag over
ansikt og hals. La virke i 10 minutter.

Mens balmen er på utfører du håndmassasje med
Deeply Nourishing Hand Cream.

Rens godt av Soothing Repairing Balm med to
bomullspads dynket i Beautifying Tonic Lotion.
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Deeply Nourishing Hand Massage

Part 1: Massage of the top side
1. Comforting stroking movements
Hands flat, perpendicular to your client's hand, make
stroking movements to the hand and arm moving
upwards, then downwards with one hand on top and
the other one underneath, enveloping the arm and then
the hand.

2. Smoothing of the arm
Thumbs together, smooth the hand and forearm moving
upwards, open fingers out in a fan shape above the
elbow, and then move downwards sliding flat hands on
the sides without pressure.

3. Smoothing of the wrist
Coming back down from the previous manoeuvre, take
your client's wrist in your hands and then smooth the
wrist with circular movements simultaneously with both
thumbs.

4. Relaxing stretches
Simultaneously crush the top of the hand with your
thenar eminences, moving from right to left to work on
all inter-metacarpal spaces.

5. Relaxing stretching of the fingers
Make 2 swirls on each joint starting from the proximal
phalanx to the distal phalanx and continue by stretching
the finger.
To move to the next finger make a transition manoeuvre
by sliding under the finger with your thumb and
forefinger so as not to lose contact.
Same on each finger

1. 2.

3. 4.

5. 5.
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1. 2.

3. 4.

5.



Deeply Nourishing Hand Massage

Part 2: "Mirror" hand massage

6. Relaxing smoothing movements
With your thumbs, make alternating smoothing
movements on the wrist towards the base of the fingers,
from right to left and left to right.

7. Stretching of the wrist and fingers
One hand exerts gradual pressure on the fingers
towards the arm to stretch the wrist and fingers, while
the thumb of the other hand makes circular movements
on the palm and the thenar eminence.

Part 3: Massage of the palm side

8. Transition manoeuvre
Close your hand around the thumb, then turn your
client's hand to the palm side.

9. Warming kneading
With your thenar eminences, knead the fingers and the
palm of the hand from right to left and left to right.

10. Localised kneading
Position your little finger between the thumb and
forefinger and your second finger between the little
finger and ring finger to open your client's hand. Make a
deep circular movement with your thumb at the base of
the index finger and then shift the base of each finger to
finish at the base of the little finger.
Come back with a smoothing movement. Start again
with deep circular movements at the base of the thenar
eminence, smooth the thenar eminence and do the
same on the hypothenar eminence. Finish with a
pressure point on the solar plexus.
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6. 7.

8. 9.

10.

6. 7.

8. 9.

10.



Deeply Nourishing Hand Massage

11. Overall kneading
Make alternating circular movements on the whole
hand, placing emphasis on the thenar eminences.

12. Drainage movements
With your thumbs, make alternating circular movements
starting from the wrist, moving up to the elbow and then
make a fan shape on the arm before moving back, your
hand flat along the sides.

13. Transition manoeuvre
At the end of the previous manoeuvre, move back down
with one hand below the other in order to turn over your
client's hand.

14. Big stretch
Hands flat perpendicular to your client's hand, stroke
their hand and forearm moving upwards then back
down, with thumbs together, stretching the forearm,
hand and fingers.

15. Comforting stroking movements
Repeat the 1st manoeuvre.

Carry out the same movements on the other hand.

22

11. 12.

13. 14

11. 12.

13. 14.

15.



Optimise

THALGO end of treatment cream
Sunscreen SPF50+

Påfør THALGOs avslutningskrem i henhold til
hudtype.
Avslutt med Sulbeskyttelse SPF 50+.
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Mémo Techniques Manuelles

§ Elting av skuldre
§ Strekking av nakken
§ Hodebunnsmassasje med blekksprutfingre
§ Hårlinje
§ Trippellinjer på halve hodet
§ Harmonisering
§ Simanta punkter
§ Gre i bølger

2. Hodemassasje

Part 1: Massage of the top side 
§ Comforting stroking movements
§ Smoothing of the arm
§ Smoothing of the wrist
§ Relaxing stretch
§ Relaxing stretching of the fingers

Part 2: "Mirror" position
§ Relaxing smoothing movements
§ Stretching of the wrist and fingers

Part 3: Massage of the palm side
§ Transition manoeuvre
§ Warming kneading
§ Localised kneading
§ Overall kneading
§ Drainage
§ Transition manoeuvre
§ Big relaxing stretch
§ Comforting stroking movements

3. HAND MASSAGE

§ Sea of Sand
§ Skuldre
§ Trapesius
§ Nakke
§ Sea of Sand

1. EVEIL À LA MER MASSAGE
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APPENDICES – Active ingredients glossary

AHA/PHA kompleks (Glykol- og glyconsyre)
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Glykolsyre Syntetisk opprinnelse
(AHA, alpha-hydroxy syrer)

§ Glykonsyre av bioteknologisk
opprinnelse (PHA, polyhydroxy syre)

§ Forstyrrer intercellulære bindinger av
celler på hudoverflaten. NB:
Gluconsyre er et dobbelt så stort
molekyl som glykolsyre

Sève Bleue des Océans
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Dette skjønnhetsvannet er hentet fra dypet av
havets hjerte. Det inneholder 14 ganger mer
silisium, 12 ganger mer mangan og 8 ganger mer
sink enn sjøvann.

§ Remineraliserer
§ Øker hudens motstand og forhindrer vanntap ved

å stimulere syntesen av epidermale lipider.

Nutri-Soothing Complex
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Planteopprinnelse: voks av (jojoba,
solsikke, mimosa) og lipider (shea
smør, mandelolje og ximenia olje)

§ En ikke-okkslusiv film som tilfører fettsyrer direkte
på huden og støtter helingen av en svak
epidermis. For revitalisert, smidig og behagelig
hud.

Ensymbasert eksfoliant utvunnet fra Papaya
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Syntetisk og naturlig opprinnelse § Papaya bryter ned proteinet som
binder cellene på hudoverflaten og
fremskynder peelingprosessen.
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ANNEXES – Glossaire actifs

Marine Mesolift: 34 næringsstoffer*, 1 Hyaluronsyre**, 1 Nukleotid***
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Plantemineral, kjemisk*, syntetisk**
og bioteknologisk*** opprinnelse

§ Polyrevitalisering.
§ Øker cellemetabolismen.

Reaktiverer hudens ungdommelige
funksjoner.

Alkalisk løsning
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Naturlig mineral § Syrene skaper en kjemisk reaksjon
(en syre-base-reaksjon) som fører
til nøytralisering av sure molekyler
og produksjon av karbondioksid
(CO2). CO2 er ansvarlig for
skumdannelsen/bruset du kan se,
noe som betyr at den kjemiske
reaksjonen finner sted.

SUN'YTOL®  Marine Sun Filter
OPPRINNELSE VIRKNING

§ Plante- (mikroalge) og bioteknologisk
(røde makroalger) opprinnelse

§ Meget effektiv absorpsjon av en del
UVA / UVB-stråler, som gir
hudcellene beskyttelse mot skade
forårsaket av UV-stråler.
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APPENDICES – Active ingredients glossary

KONTRAINDIKASJONER

Gravide og ammende

Åpne sår

Sensitiv, tynn og reaktiv hud

Kronisk hudsykdom (Eksem, Psoriasis, Urticaria)

Herpesutbrudd

Pigmenterte, tykke, progressive og erytematøse solkratoser

HIV positiv

Insulinavhengig diabetes

Mennesker som har hatt en laserbehandling: følg laserprodusentens instruksjoner

Personer som nylig har hatt kosmetisk kirurgi: følg legens instruksjoner

Nylig behandling med isotretinoin (Accutane) er en midlertidig kontraindikasjon i 6 til 12 måneder: følg 

legens instruksjoner

Vent 3 måneder for brukere av reseptbelagt aknemedisin

Historie med strålebehandling
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ANNEXES – Recommandations

RECOMMENDATIONS

Postpone: 
§ If the customer has planned long term or intense exposure to the sun: Sailing, skiing, cruise, beach, etc.
§ Wait a minimum of 7 days before exposure and never have prolonged exposure.

Before treatment:
§ During the week before the peel session avoid waxing and exfoliation.
§ Stop a local treatment with vitamin A.

First 24 hours following treatment:
§ A slight stinging or hot sensation may be felt, especially on applying cosmetic products.
§ Slight redness of the skin is normal.
§ Avoid saunas, hammam, swimming pool, seawater based treatments and whirlpool baths (heat,

chlorine, etc.).

For the duration of the cure:
§ Absolutely no exposure to the sun or sunbeds.
§ Apply Sunscreen SPF50+ when you go out (reapply every 2 hours).
§ Wear a hat and stay in the shade.
§ Apply Thalgo moisturising products regularly, as recommended by your therapist (Soothing Repairing

Balm, the Source Marine range, L’Océane) and as often as necessary.
§ Make sure you drink enough water.
§ There may be some peeling during the 3rd and 4th day following the treatment. The peeling effect

decreases after a few treatments.
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