
NOVA DIMENSÃO DE EXPERIÊNCIAS DE LUXO
A marca de luxo UTIQUE nasceu do sonho onde prevalece a perfeição e a                                            
harmonia, entre o corpo e o espírito. Agora, aos perfumes exclusivos e aos óleos preciosos 
juntam-se novas e singulares composições de fragrâncias, assim como produtos únicos 
para os cuidados do corpo. Os nossos perfumes mais recentes: VIOLET OUD, BUBBLE e 
AMBRE ROYAL representam a quinta-essência do luxo carimbada com uma                           
pitada de paixão. Estas maravilhosas fragrâncias oferecer-lhe-ão uma viagem sensual às                            
profundezas da alma, tornando-se uma experiência única. Por sua vez, os novos GÉIS DE 
DUCHE e BÁLSAMOS CORPORAIS de luxo UTIQUE, farão com que sinta o toque da 
perfeição na sua pele. Estas obras-primas, autênticos cosméticos de luxo, são uma fonte de 
pele bonita e saudável, que transformarão os cuidados diários num prazer indescritível. A 
qualidade excecional tem um nome excecional. Chama-se UTIQUE!



UTIQUE GEL DE BANHO 
DE LUXO GRAPEFRUIT & 
ORANGE BLOSSOM
Toranja refrescante, 
harmoniza primorosamente 
com a sensual flor de laranja. 
Deixe a sua pele sentir  
uma frescura excecional  e 
uma sensação de energia 
imediata!

502015.01
200 ml 

24,99 EUR

FEROMONAS

UTIQUE GEL DE BANHO 
DE LUXO FIG LEAVES
As invulgares folhas de 
figueira, envolverão a sua 
pele numa rede aliciante de 
notas de fragrâncias... A sua 
pele nunca foi tão suave!

502016.01
200 ml 

24,99 EUR

UTIQUE GEL DE BANHO 
DE LUXO AMBER
Baunilha combinada com 
patchouli e canela criam uma 
composição extraordinária 
de fragrância que cativa 
com a sua doçura. Ofereça à 
sua pele uma nutrição como 
nunca teve! 

502020.01
200 ml 

24,99 EUR

UTIQUE GEL DE BANHO 
DE LUXO OUD & ROSE
Feche os olhos e deixe-se 
levar por uma combinação 
magnética de oud com notas 
de rosa. É um banquete 
para a sua pele que lhe 
será grata pela aparência  
deslumbrante.

502014.01
200 ml 

24,99 EUR

UTIQUE GEL DE BANHO 
DE LUXO SANDALWOOD 
& PATCHULI
O sensual sândalo roda 
na dança com as notas 
relaxantes de patchouli... 
É uma composição, que irá 
proporcionar o mellhor ao 
seu corpo

502013.01
200 ml 

24,99 EUR

UTIQUE BÁLSAMO 
CORPORAL DE LUXO  
GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM
Uma toranja refrescante e uma 
laranja sensual, oferecerão à sua 
pele uma dose de revitalização, 
graças à qual a sua pele irá seduzir 
e encantar, como se tivesse 
usufruido de um tratamento 
energético no melhor spa.

502019.01
200 ml 

24,99 EUR

UTIQUE BÁLSAMO 
CORPORAL DE LUXO 
AMBER
Uma doçura combinada, com 
baunilha, patchouli e canela 
transporta-nos a uma terra 
especial de fragrâncias, onde 
cada pessoa se sente serena. 
A sua pele nunca esteve tão 
maravilhosamente hidratada e 
regenerada!

502017.01
200 ml 

24,99 EUR

FEROMONAS 16
120016.01 / 120016.02

FEROMONAS 20
120020.01 / 120020.02

FEROMONAS 413
120413.01 / 120413.02

FEROMONAS 436
120436.01 / 120436.02

FEROMONAS 457
120457.01 / 120457.02

FEROMONAS 472
120472.01 / 120472.02

FEROMONAS 473
120473.01 / 120473.02

Feromonas Femininas Feromonas Masculinas

DISPONÍVEIS 
NO TAMANHO DE 30 ml E 50 ml 

INTENSE
DISPONÍVEIS 

NO TAMANHO DE 30 ml E 50 ml 

Femininas Masculinas

INTENSE 16
110016.01 / 110016.02

INTENSE 20
110020.01 / 110020.02

INTENSE 413
110413.01 / 110413.02

INTENSE 436
                 110436.01 / 110436.02

INTENSE 457
110457.01 / 110457.02

INTENSE 472
110472.01 / 110472.02

INTENSE 473
110473.01 / 110473.02

PURE
DISPONÍVEIS 

NO TAMANHO DE 30 ml E 50 ml 
ORIENTAIS FLORAIS

AMADEIRADO

FM 237
100237.01 / 100237.02
Caráter:    provocante, sedutor
Notas olfativas: 
Cabeça:    frutas exóticas, groselha 
                  preta
Coração:  peónia, jasmim, ameixa
Base:         baunilha, almíscar, âmbar, 
                  cinzento

FM 239
100239.01 / 100239.02
Caráter:    vibrante, intenso
Notas olfativas: 
Cabeça:    cardamono, pimenta rosa,
                  tangerina
Coração:  lírio, campanula, chá de Celião
Base:         cedro, vetiver, almíscar 

FM 241
100241.01 / 100241.02
Caráter:    sedutor, desinibido, cheio de charme
Notas olfativas: 
Cabeça:    bergamota
Coração:  ylang-ylang, lírio Casablanca, flor de laranjeira
Base:         madeira de sândalo, resina de âmbar, baunilha

    
UTIQUE                      
AMBRE ROYAL

Caráter:    sensual, charmoso, com  
                  um toque de nota 
                  misteriosa

Notas olfativas: 
Cabeça:    bergamota, laranja, maçã,  
                  canela
Coração:  cravo, tabaco, cedro
Base:         patchouli, fava tonka, 
                  mirra, almíscar

UTIQUE 100 | 502008.01 
UTIQUE 15 | 502008.02

79,99 EUR 100 ml

20,99 EUR 15 ml

UTIQUE            
BUBBLE 

Caráter:    encantador, 
                  deleitoso, leve 

Notas olfativas: 
Cabeça:     bergamota, 
                   cardamomo, lima, 
                   pimenta               
Coração:    lírio-do-vale, flor 
                   de laranjeira, jasmim, 
                   magnólia, rosa, 
                   hortelã
Base:          árvore de guaiaco, 
                   almíscar, musgo, 
                   cedro

UTIQUE 100 | 
502009.01

79,99 EUR

UTIQUE BÁLSAMO 
CORPORAL DE LUXO 
OUD & ROSE
A rosa e o oud, são um dueto 
que provoca um alvoroço 
aromático!  A quinta-essência 
rosada da feminilidade 
mistura-se com o oud firme e 
incensador, deixando a pele 
com um toque aveludado!

502018.01
200 ml 

24,99 EUR

UTIQUE  VIOLET 
OUD

Caráter:    magistral, 
                  deslumbrante 

Notas olfativas: 
Cabeça:     rosa, camurça, 
                   flor de açafrão              
Coração:   framboesa 
                   congelada, couro, 
                   rosa selvagem, 
                   cypriol 
Base:          madeira de argão, 
                   almíscar branco, 
                   liquidâmbar

UTIQUE 100 | 502012.01 
UTIQUE 15 | 502012.02

79,99 EUR 100 ml

20,99 EUR 15 ml

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

19,90 EUR
398,00 EUR/1 l

Capacidade: 30 ml

15,50 EUR
516,66 EUR/1 l

PERFUME
Capacidade: 50 ml

22,70 EUR
454,00 EUR/1 l

Capacidade: 30 ml

17,80 EUR
593,33 EUR/1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

Capacidade: 30 ml

13,99 EUR
466,33 EUR/1 l



Os produtos FM GROUP são produtos originais do FM WORLD. 
Informações detalhadas sobre os produtos podem ser encontradas no catálogo de produtos e em 
www.pt.fmworld.com 

© FM GROUP World Artur Trawiński Sp. z o.o. Sp. k., 2017

 
RECARGA DE SOMBRAS
Graças a um sistema especial, as 
recargas são muito fáceis de enroscar 
e desenroscar. Quando acabarem, 
poderá, sem qualquer problema, 
trocá-las por novas. Divirta-se, 
combine, crie!

0,8 g | 606055.01

8,30 EUR
 

LÁPIS CRIADOR DE OLHOS
Este é um lápis multifuncional 
para pintar os olhos que caberá 
em qualquer estojo de cosméticos! 
Contém dois aplicadores diferentes 
aos quais se pode juntar uma 
recarga de sombras! Escolha as 
cores de sombras mais adequadas 
para si e desfrute deste inovador 
cosmético. Seja a criadora da beleza 
deslumbrante do seu olhar.

606066.01

13,49 EUR

PURE HOME

BÁLSAMO CORPORAL 
HIDRATAÇÃO INTENSIVA
Bálsamo para o corpo, 
com uma fórmula 
composta por, entre 
outros, óleo de amêndoa, 
óleo de coco, pantenol, 
alantoína e bisabolol, 
hidrata intensivamente, 
dá elasticidade e nutre a 
pele. O bálsamo suaviza 
perfeitamente a superfície 
áspera e seca da pele, 
deixando-a macia e suave.

501003.01
250 ml 

10,90 EUR

RECARGA DE SOMBRAS 
PARA SOBRANCELHAS
Escolha uma das três 
tonalidades e junte-a ao lápis 
criador de sobrancelhas.

    0,8 g | 606055.01

  8,30 EUR

MÁSCARA À PROVA DE 
ÁGUA 
Dá um volume inacreditável às 
pestanas. A escova com a forma   
perfeita, permite espalhar a máscara 
uniformemente desde a raiz até às 
pontas, garantindo o efeito de 
alongamento. O silicone volátil 
contido na composição assegura 
durabilidade.

8 ml | 607108.01 

12,99 EUR

LÁPIS CRIADOR DE OLHOS
Escolha uma sombra que combine com 
o seu tipo de beleza e junte-a ao lápis 
criador de sobrancelhas. 

607025.01                              

13,49EUR

GEL DE BANHO 
CREMOSO 
Limpa delicadamente 
o corpo, deixando uma 
sensação de suavidade. 
Adequado para todos os 
tipos de pele, incluindo a 
pele de crianças a partir dos 
3 anos de idade. Contém 
óleo de amêndoas, que 
previne a desidratação 
da pele, hidrata e suaviza. 
Possui pantenol e alantoína 
que têm propriedades 
calmantes.

501002.01
250 ml 

7,90 EUR

 
VERNIZ
A fórmula ultra-brilhante com 
efeito de acabamento em gel.

11 ml 

10,90 EUR

 VIOLETAS 
TRENDY 2018

BATOM CLÁSSICO 
COLOR INTENSE
Contém óleo nutritivo de chia 
na composição, que faz com que 
o batom não seque os lábios. 
Por isso, ficam com um aspeto 
fabulosamente macio e sedutor. 
Uma cor duradoura, que sem 
secar os lábios é o sonho de  
todas as mulheres.

 4,2 g | 604220.01

9,40 EUR       

  

AMBIENTADORES EM 
STICKS HOME RITUAL
Todos os dias, graças ao ambientador, 
pode realizar um invulgar ritual 
aromático na sua própria casa.  
Mime-se com um pouco de luxo, 
através de extraordinárias fragrâncias 
fechadas numa belíssima embalagem.

100 ml

36,99 EUR 
* DISPONÍVEL EM VÁRIAS 
FRAGRÂNCIAS

     TOALHITAS ULTRA-ABSORVENTES DE   
     LIMPEZA
Primorosamente adequadas para limpeza de diferentes tipos 
de superfícies num espaço doméstico. A sua estrutura única, 
com sistema de perfuração, facilita a absorção de água, 
substâncias oleosas, detergentes e tintas.

34 unidades (23 x 39 cm) | 710011.01
9,99 EUR

1
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     TOALHITAS SEM FIAPOS PARA SUPERFÍCIES 
      LISAS      
Insubstituíveis tanto em casa como em estabelecimentos, 
onde é exigido manter um elevado nível de higiene (por 
exemplo, na indústria: farmacêutica, médica, elétrica, 
automóvel e de impressão). 

34 unidades (23 x 39 cm) | 710012.01
9,99 EUR
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PINCEL  ILUMINADOR N.º 409

608409.01 | 13,99 EUR
PINCEL PARA LABIOS N.º 407

608407.01 | 6,99 EUR
PINCEL PARA BLENDING DE   
SOMBRAS N.º 410

608410.01 | 8,50 EUR
PINCEL BILATERAL PARA SOMBRAS    
E RISCOS N.º 408

608408.01 | 9,79 EUR

OS TONS MAIS TRENDY


