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RECUPERE O EQUILÍBRIO 
DA VIDA

A nossa principal motivação, são as suas necessidades. Vivemos em tempos incrivelmente intensos, 
cada dia é acompanhado pelo stress, cansaço e poluição ambiental. Além disso, o acesso a produtos 
naturais e de alta qualidade é difícil. O ritmo de vida acelerado torna mais fácil adquirir maus hábitos 
- refeições irregulares, pouco sono e falta de exercício físico. Por isso, fazemos tudo o que é possível, 
para que os suplementos alimentares NUTRICODE, o ajudem a recuperar o equilíbrio do seu corpo, 
apoiando o bom funcionamento do organismo.
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Porque a nossa preocupação é a sua forma e o seu bem estar, desenvolvemos novos e pioneiros 
suplementos alimentares. Queríamos que a suplementação do dia a dia, não só tivesse um 
excelente efeito na saúde, mas também fosse um doce prazer – é por isso que 7 deles têm uma 
forma inovadora em gomas: VIT-COMPLETE GUMMIES (pág. 30), PROPOLIS PRO GUMMIES 
(pág. 31), VIT-D3 GUMMIES (pág. 32), ENERGY KICK GUMMIES (pág. 36), STRONG MUSCLE 
GUMMIES (pág. 37), FIT LINE GUMMIES (pág. 38), FIBER GUMMIES (pág. 39). As suas defesas 
serão fortalecidas pelo COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY (pág. 8) – um sistema baseado no, 
extremamente rico, colostro. Pela primeira vez, à linha NUTRICODE, juntam-se 2 infusões de 
ervas, que combinam uma atuação eficaz com um excelente sabor – a DETOX e a SKINNY 
HERBAL INFUSION (págs. 14-15). Além disso, atualizamos as fórmulas DEPURCONTROL e ANTI-
CELLULITE. Procure-os no catálogo sob novos nomes – DRENA PLUS (pág. 16) e CELLUFIGHT 
(pág. 18).

NOVIDADES NUTRICODE 
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NOVIDADE
UMA COMPOSIÇÃO INOVADORA 
QUE MELHORA A IMUNIDADE:
• lactoferrina fornece nutrientes e garante proteção 

antibacteriana 

• peptídeos ricos em prolina (PRP) apoiam o 
desenvolvimento do sistema imunitário

• proteínas contêm aminoácidos essenciais, que são 
o "material de construção" do sistema imunitário

• imunoglobulinas aliviam o decurso de muitos 
distúrbios sistémicos e melhoram a imunidade 
ativa, na proteção contra infeções

• vitaminas B6, C e D e zinco contribuem para o 
normal funcionamento do sistema imunitário

• spirulina caracteriza-se por um alto teor de 
proteína completa, micronutrientes na forma 
orgânica, incluindo valioso ácido gordo γ-linolênico 
(GLA) e ferro biodisponível

COLOSTRUM EXTRA IMMUNITY
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• contém o primeiro leite de vaca (colostro) e spirulina 
extraída a partir de algas marinhas, que apoiam o 
normal funcionamento do sistema imunitário

• recomendado principalmente para pessoas expostas a 
stress mental e físico, sobrecarregadas, fatigadas e que 
querem obter uma melhora imediata da imunidade

 
Tomar 1 comprimido de manhã e à noite, com água.

2 x 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | SISTEMA PARA  
30 DIAS 
9,4+22,2 g | 801034

65,99 EUR
1586,30 EUR / 1 kg

NUTRICODE UM SUPLEMENTO ÚNICO NO MERCADO:
1. COMPRIMIDO PARA A MANHÃ 
Uma combinação perfeita de ingredientes para o início do dia

• guaraná, que possui quase 3 vezes mais cafeína do que 
o café, e o extrato de ginseng estimulam perfeitamente 
o metabolismo e o organismo. Dão também mais energia 
e vigor. Além disso, melhoram o humor e fortalecem o 
desempenho físico e mental

• vitamina B6 contribui para o normal metabolismo produtor 
de energia e para o normal funcionamento do sistema 
imunitário

2. COMPRIMIDO PARA A TARDE 
A força de ingredientes para um dia ativo

• extrato natural de bacopa auxilia o organismo em casos de 
perda de força e vitalidade – ajuda a melhorar a concentração, 
o bem-estar e faz com que recupere a energia

• ácido pantoténico contribui para um desempenho mental 
normal  e para redução da fadiga e do cansaço

3. COMPRIMIDO PARA A NOITE 
Um conjunto de ingredientes para uma noite tranquila 

• erva-cidreira e withania somnifera aliviam os estados de 
nervosismo, irritabilidade e stress. Acalmam, tranquilizam, 
ajudam a relaxar e a adormecer facilmente. Melhoram 
o humor e influenciam positivamente a regeneração do 
corpo, durante o sono

• vitamina B6 contribui para o normal funcionamento do 
sistema nervoso e para redução da fadiga e do cansaço 

MAGNESIUM 24 H SYSTEM TRIPLEX 
POWER
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• um sistema único para 30 dias, composto por 3 comprimidos 
diferentes para tomar durante o dia. 

• perfeitamente ajustado às diferentes necessidades do 
organismo ao longo de 24 horas

• com citrato e L-pidolato de magnésio, que segundo os estudos 
mais recentes, caracterizam-se por uma excelente absorção

• ingredientes selecionados para uma excelente forma, durante 
24 horas

 
Tomar 1 comprimido de manhã, à tarde e à noite, com água.

3 x 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | SISTEMA PARA 30 DIAS 
3 x 36 g | 801009

63,99 EUR
592,25 EUR / 1 kg
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VITAMINS FOR HER 
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• uma composição única de vitaminas e minerais criada 
especialmente para mulheres

• uma combinação única de nutrientes auxilia o bom 
funcionamento do organismo durante o dia 

• com ácido fólico que é fundamental para mulheres que 
planeiam engravidar 

 
Tomar 2 comprimidos por dia, um de manhã e à noite, com água. 
 
2 x 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | SISTEMA PARA 30 
DIAS 
33 g, 21,9 g | 801011

63,99 EUR
1.165,57  EUR / 1 kg

A RESPOSTA PERFEITA ÀS 
NECESSIDADES FEMININAS:
• tiamina, riboflavina e vitamina B12 

contribuem para o normal metabolismo 
produtor de energia 

• vitaminas A, C e E contribuem para 
o normal metabolismo produtor de 
energia, para a proteção das células 
contra as oxidações indesejáveis, para 
o normal funcionamento do sistema 
imunitário

• ácido fólico contribui para o 
crescimento do tecido materno durante 
a gravidez, e para o processo de divisão 
celular

• vitamina D e K contribuem para a 
manutenção de ossos normais

• crómio contribui para a manutenção de 
níveis normais de glicose no sangue 

NUTRICODE 

VITAMINS FOR HER 50+
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• um excelente apoio ao bem estar das mulheres em fase de 
menopausa

• graças à presença de extrato de trevo vermelho alivia, de uma 
forma natural, os incómodos sintomas da menopausa, tais como 
afrontamentos, suores nocturnos, irritabilidade e fadiga

• a combinação de ingredientes restaura o equilíbrio hormonal, 
melhora o humor e tem um efeito benéfico na saúde e bem 
estar, permitindo-lhe desfrutar plenamente da vida 

Tomar 3 comprimidos por dia, 1 de manhã e 2 à noite, com água.

30 e 60 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | SISTEMA PARA 30 DIASI 
33 g, 66 g | 801012

63,99 EUR
646,36 EUR / 1 kg

SUPLEMENTAÇÃO 
ESPECÍFICA PARA 
MULHERES MADURAS:
• extrato de trevo vermelho alivia com 

eficácia os sintomas da menopausa, tais 
como afrontamentos e alterações de 
humor

• ferro contribui para a formação 
normal de glóbulos vermelhos e de 
hemoglobina, bem como para o normal 
transporte de oxigénio no organismo e 
para a redução do cansaço e da fadiga

• zinco e cobre contribuem para a 
manutenção de cabelo, pele e unhas 
normais, protegem as células contra o 
stress oxidativo

• tiamina, niacina e biotina contribuem 
para o normal funcionamento do 
sistema nervoso e para uma normal 
função psicológica

• manganês contribui para o normal 
metabolismo produtor de energia e 
para a manutenção de ossos normais 
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A MELHOR RESPOSTA 
ÀS NECESSIDADES DO 
HOMEM:
• tribulus terrestris promove o desejo 

sexual e melhora o desempenho sexual

• zinco contribui para a manutenção do 
normal equilíbrio ácido-base e dos níveis 
normais de testosterona

• tiamina contribui para o normal 
funcionamento do sistema nervoso e 
do coração

• ácido pantoténico contribui para a 
diminuição do cansaço e de fadiga e 
para um desempenho mental normal

• vitamina D contribui para a normal 
absorção/utilização do cálcio e do 
fósforo, para a manutenção de ossos e 
dentes normais e para a manutenção do 
normal funcionamento muscular

VITAMINS FOR HIM
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• uma composição ideal de vitaminas e minerais que 
melhora a aptidão física e mental

• o extrato natural de tribulus terrestris regula os níveis de 
testosterona, aumenta a libido, desencadeia o desejo e 
influencia positivamente o desempenho sexual

• proporciona vitaminas e minerais da mais alta qualidade, 
essenciais para o bom funcionamento do organismo 

Tomar 2 comprimidos por dia, 1 de manhã e 1 à noite, com água.
 
2 x 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | SISTEMA PARA 
30 DIAS 
2 x 33 g | 801010

63,99 EUR
969,54 EUR / 1 kg

NUTRICODE INGREDIENTES SELECIONADOS 
PARA MANTER O EQUILÍBRIO 
ÁCIDO-BASE DO ORGANISMO:
• extrato de flores de rosa centifólia apoia 

os processos fisiológicos de eliminação 
dos produtos metabólicos e ajuda a 
manter o equilíbrio ácido-base

• zinco contribui para o normal 
funcionamento do sistema imunitário 
e para a proteção das células contra as 
oxidações indesejáveis

• cálcio contribui para o normal 
metabolismo produtor de energia e para 
o normal funcionamento das enzimas 
digestivas

• magnésio e ferro contribuem para a 
redução do cansaço e da fadiga

• potássio e cobre contribuem para o 
normal funcionamento do sistema 
nervoso

• extrato de urtiga ajuda a eliminar a água 
do corpo

• extratos de erva-cidreira e de lúpulo 
facilitam o adormecer e proporcionam 
um sono de qualidade, contribuindo para 
uma melhor redução de acidificação do 
organismo.

INNER BALANCE
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• mantém o equilíbrio ácido-base
• é uma fonte de micronutrientes essenciais
• ideal para pessoas que têm um estilo de vida stressante, sofrem de 

fadiga e consomem produtos que acidificam o organismo, tais como 
o açúcar, café, álcool e alimentos altamente processados

Tomar o conteúdo de 1 saqueta, 2 vezes por dia, dissolvendo-o em 200 ml de água.

Tomar 2 cápsulas à noite, com água.

60 SAQUETAS + 60 CÁPSULAS |SISTEMA PARA 30 DIAS 
240 g + 30 g | 801001

65,99 EUR
244,41 EUR / 1 kg



 

WEIGHTLOSS 
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PLANTAS PRECIOSAS 
PARA A DEPURAÇÃO DO 
ORGANISMO:
• flor de hibisco auxilia o normal 

metabolismo e na remoção do excesso de 
água do organismo

• folha de chá verde é um excelente 
antioxidante, além disso, ajuda a atividade 
das enzimas digestivas

• erva de centelha asiática e baga de 
espinheiro-marítimo ajudam o sistema 
circulatório, influenciando positivamente o 
funcionamento do organismo

• bagas de arando vermelho apoia a 
depuração adequada dos produtos 
metabólicos desnecessários

NOVIDADE

DETOX HERBAL INFUSION
• auxilia perfeitamente os processos naturais de depuração 

do organismo (eliminação dos produtos metabólicos 
desnecessários). 

• cria uma infusão aromática, combinando um delicioso sabor 
com propriedades benéficas. 

Coloque num recipiente 1 scoop do produto (2 g), verta água 
quente (aprox. 150 ml), deixe em infusão durante 2 a 3 minutos. 
Beba 2 vezes por dia – depois do pequeno-almoço e depois do 
almoço, o mais tardar até às 18.00 horas. 

75 g | 801025 

16,99 EUR
226,53 EUR / 1 kg

NUTRICODE 

COM UM 
PRÁTICO 

DOSEADOR 
INCLUÍDO 

MISTURA DE ERVAS REPLETA 
DE DÁDIVAS DA NATUREZA:
• raiz de dente-de-leão auxilia no normal 

funcionamento do fígado e no decurso 
normal dos processos digestivos

• estigma de milho, raiz de rilha-boi e flor de 
hibisco ajudam na remoção do excesso de 
água do organismo e, juntamente com ela, 
dos produtos metabólicos desnecessários, 
ajudando nos esforços para alcançar uma 
silhueta elegante

• fruto da roseira é uma rica fonte da 
vitamina C

SKINNY HERBAL INFUSION
• uma mistura única de ervas que combina um excelente sabor, 

com propriedades que ajudam a manter a massa corporal 
adequada. 

• graças à presença de ingredientes naturais, melhora o 
funcionamento de todo o organismo. 

Coloque num recipiente 1 scoop do produto (2 g), verta água 
quente (aprox. 150 ml), deixe em infusão durante 2 a 3 minutos. 
Beba 2 vezes por dia – depois do pequeno-almoço e depois do 
almoço, o mais tardar até às 18.00 horas. 

75 g | 801026 

16,99 EUR
226,53 EUR / 1 kg

NOVIDADE

COM UM 
PRÁTICO 

DOSEADOR 
INCLUÍDO 
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COM UM 
PRÁTICO 

DOSEADOR 
INCLUÍDO 

DRENA PLUS
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• criado para pessoas que se debatem com o problema da retenção de 
líquidos no organismo

• com extratos cuidadosamente selecionados de plantas com 
propriedades diuréticas 

• promove o equilíbrio da água e a desintoxicação do organismo

Diluir15 ml do produto em 1,5 l de água. Beber ao longo do dia, até ao final da 
tarde.
 
SISTEMA PARA 30 DIAS 
480 ml | 801035

49,99 EUR
104,14 EUR / 1 l

DRENE DE FORMA 
NATURAL:
• extrato de pericárpio de Phaseolus 

Vulgaris auxilia na remoção do 
excesso de água do corpo e no bom 
funcionamento do trato urinário

• extrato de folha de bétula ajuda 
na eliminação dos produtos 
metabólicos desnecessários

• extrato de erva de cavalinha regula 
o equilíbrio de água do organismo

• folha de chá de Java é uma das 
ervas mais conhecidas na medicina 
popular, regula a remoção do 
excesso de água do organismo

• extrato de raiz de dente-de-leão 
promove o bom funcionamento 
do fígado e da vesícula biliar, 
melhora os processos digestivos e a 
remoção dos produtos metabólicos 
desnecessários

NUTRICODE 

NOVA FÓRMULA

NOVO NOME

COM UM 
PRÁTICO 

DOSEADOR 
INCLUÍDO 

ACTIVE BURN FAT KILLER
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• ingredientes perfeitamente combinados que permitem manter o peso 
corporal adequado, acelerando a queima de gordura

• apoia a síntese de colagénio e elastina, responsáveis pela firmeza, 
elasticidade e flexibilidade da pele

• forma líquida de alta absorção, proporciona não apenas uma atuação 
extremamente eficaz, mas também ajuda a combater a fome ao 
longo do dia e ajuda a ganhar um hábito positivo de beber água com 
frequência

Diluir 15 ml do produto em 1,5 l de água. Beber ao longo do dia, até ao final 
da tarde.
 
SISTEMA PARA 30 DIAS 
480 ml | 801015

49,99 EUR
104,14 EUR / 1 l

UM SUPLEMENTO ÚNICO, 
QUE FACILITA O PROCESSO 
DE PERDA DE PESO:
• L-carnitina é uma substância 

naturalmente presente no organismo, 
melhora a utilização da massa gorda 
como fonte de energia

• extratos de ananás, de papaia e de 
guaraná melhoram os processos 
digestivos através de um metabolismo 
adequado de gorduras e hidratos de 
carbono

• extratos de raíz de dente-de-leão e de 
sementes de cardo mariano auxiliam a 
remoção do excesso de água junto com 
os produtos metabólicos desnecessários 
para o organismo

• extratos de erva de centelha asiática 
e de uva apoiam a síntese de colagénio 
e elastina, responsáveis pela firmeza, 
flexibilidade e elasticidade da pele e vasos 
sanguíneos

• extrato de laranja amarga – fonte de 
potássio  e de sinefrina - mantém uma 
velocidade fisiológica adequada dos 
processos metabólicos. Promove a 
redução do tecido adiposo.
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CELLUFIGHT
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• uma resposta inovadora ao problema contemporâneo que afeta não 
só as mulheres, mas também os homens – a pele casca de laranja

• tem uma atuação dupla, pois tanto intervém na origem do problema, 
como atenua os efeitos visíveis 

• os extratos de plantas, cuidadosamente selecionados, ajudam a 
depurar o organismo dos produtos metabólicos desnecessários e a 
manter o metabolismo adequado de gorduras, contribuindo para a 
redução da celulite 

Tomar metade de 1 comprimido por dia, com água.  

60 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | SISTEMA PARA 120 DIAS 
33,6 g | 801036

49,99 EUR
1487,80 EUR / 1 kg

O PODER DOS 
INGREDIENTES NATURAIS 
PARA UMA PELE FIRME E 
LISA:
• A curcuma melhora a depuração do 

organismo. Promove a manutenção 
do metabolismo adequado de 
gorduras, o que reduz os sinais de 
celulite e aumenta a sensação de 
saciedade

• extrato de centelha asiática ajuda a 
manter uma pele firme e elástica

• extrato de Coleus forskohlii contém 
forscolina, que, ao influenciar os 
processos metabólicos das gorduras, 
ajuda a manter a massa corporal 
adequada e influencia visivelmente a 
redução da pele casca de laranja

• extrato de meliloto e castanheiro-
da-índia promove a circulação que 
é uma das principais causas da pele 
casca de laranja

NUTRICODE 

NOVA FÓRMULA

NOVO NOME

IDEAL SHAPE
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• perfeito para complementar a dieta de quem quer manter uma 
silhueta elegante e cuidar da saúde. 

• os ingredientes cuidadosamente seleccionados influenciam 
positivamente o estado do organismo. Em conjunto com uma dieta 
baixa em calorias, ajuda a perder peso. 

Tomar 1 cápsula de manhã e à tarde durante a refeição, com água. 

60 CÁPSULAS | SISTEMA PARA 30 DIAS 
26,2 g | 801024

29,99 EUR
1144,66 EUR / 1 kg

UM ELIXIR NATURAL, FONTE 
DE JUVENTUDE E SAÚDE:
•  cada cápsula é uma bomba de vitaminas, 

aminoácidos e minerais:

• cevada jovem, graças ao alto teor de 
fibra reduz a absorção de gorduras e 
facilita o processo digestivo. É uma ajuda 
insubstituível, para o organismo, no processo 
de perda de peso e de manutenção de um 
peso adequado

• chá verde contribui para a melhoria da saúde 
no geral, mas também ajuda a perder peso 
pois contém altas concentrações de teína e 
de polifenóis do grupo de catequinas que 
aceleram a taxa metabólica, o que, por sua 
vez, permite queimar mais calorias

• colagénio marinho, altamente purificado e 
obtido em padrões farmacêuticos, dá firmeza 
à pele, reduz visivelmente as rugas, retarda 
o processo de envelhecimento da pele e 
melhora a hidratação, tornando-a macia e 
elástica

• zinco contribui para a manutenção de um 
metabolismo normal de hidratos de carbono 
e para o equilíbrio ácido-base, contribui 
também para manter cabelo, pele e unhas 
normais

SISTEMA PARA 4 MESES
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HAIR SKIN NAILS
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• recomendado para pessoas que querem fortalecer o 
seu cabelo e as unhas e ter uma pele bonita.

• com fórmula Pro-Beauty
• perfeito tanto para mulheres, como para homens 

Tomar 1 comprimido por dia, com água. 

56 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | SISTEMA PARA 56 
DIAS 
44,8 g | 801005

16,99 EUR
379,24 EUR / 1 kg

COMPOSIÇÃO 
PARA UM CABELO 
BRILHANTE, UMA PELE 
AVELUDADA E UNHAS 
SAUDÁVEIS:
• cobre contribui para a normal 

pigmentação do cabelo

• zinco contribui para a 
manutenção de unhas normais

• ferro contribui para a 
manutenção de um cabelo 
normal

• extrato de romã tem fortes 
propriedades antioxidantes

• biotina contribui para a 
manutenção de cabelo e pele 
normais

• levedura de cerveja contém 
preciosos aminoácidos 
sulfurados – metionina e cisteína

• vitaminas A, B2, B6, B12, C e E 
contribuem para a manutenção 
de cabelo, pele e unhas normais

SPIRULINA  
O SUPERALIMENTO VERDE 

COLAGÉNIO ATIVO  
O TESOURO DE OCEANO  

Uma alga única, entre os 10 
melhores super alimentos, 
contém 3x mais proteína do 
que a carne (aprox. 70%) e 
mais cálcio do que o leite. 
Umas das fontes mais ricas de 
clorofila, betacaroteno e ácidos 
nucleicos, de entre todos os 
alimentos animais e vegetais. 
Promove o bom funcionamento 
do fígado e dos rins, desacidifica 
o organismo e promove a 
redução dos níveis do “mau” 
colesterol. Graças ao teor de 
fenilalanina, melhora a digestão 
e ajuda a reduzir o apetite. O 
"ouro verde” puro para o nosso 
organismo.

Natural, o colagénio marinho 
obtido a partir de salmão 

selvagem – um ingrediente 
duma pureza e concentração 

excecionais, que garante 
uma redução na velocidade 
do envelhecimento da pele, 

melhora a hidratação e reduz 
visivelmente as rugas. Além 

disso, influencia a inibição das 
condições inflamatórias que 

podem provocar lesões, dor e 
perda de funcionalidade das 

articulações. Uma pele bonita, 
hidratada e visivelmente mais 
jovem e uma ótima condição 

das articulações – a partir 
de agora, esta combinação 
extraordinária, está ao seu 

alcance.

BEAUTY DETOX
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• Beleza e saúde numa cápsula
• combinação inovadora de spirulina e colagénio, 

permitirá cuidar tanto do bom estado do organismo, 
como da aparência.

• com extrato de frutos de acerola rico em vitamina C 

Tomar 2 cápsulas por dia, com água. 
  
60 CÁPSULAS | SISTEMA PARA 30 DIAS 
44,7 g | 801014

28,99 EUR
647,25 EUR / 1 kg

NUTRICODE 



22 23

VITALITY BOOST
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• a dose diária de energia para o corpo e mente
• uma fonte rica de vitaminas e minerais
• uma combinação de ingredientes, que promovem o fluxo de 

energia física e mental durante o dia e um melhor descanso 
à noite

• adequado a vegans 
 
Tomar 2 comprimidos à noite, com água.  
Tomar o conteúdo de 1 saqueta por dia.  

30 SAQUETAS + 60 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | SISTEMA 
PARA 30 DIAS 
300 g + 48 g | 801003

65,99 EUR
189,63 EUR / 1 kg

INGREDIENTES QUE DÃO 
RITMO À SUA VIDA:
• crómio contribui para a manutenção de 

níveis normais de glicose no sangue

• selénio contribui para a proteção das 
células contra as oxidações indesejáveis

• ferro contribui para o transporte 
normal do oxigénio no organismo

• piperina de pimenta preta apoia a 
digestão e absorção de nutrientes

• niacina, ácido pantoténico e 
riboflavina, reforçados adicionalmente 
com a cafeína proveniente do guaraná 
e a teína do chá verde, contribuem para 
a redução do cansaço e fadiga

• ácido pantoténico contribui para um 
desempenho mental normal

• vitaminas do complexo B contribui 
para o normal funcionamento do 
sistema nervoso 

• tiamina contribui para o normal 
funcionamento do coração

• vitamina E contribui para a proteção 
das células contra as oxidações 
indesejáveis

COLLAGEN PRO FLEX STRENGTH 
SYSTEM
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• uma combinação inovadora de ingredientes ativos, criada 
para pessoas que querem cuidar do seu bem estar físico

• ajuda o funcionamento das articulações de várias formas 
– tem um impacto positivo na cartilagem articular, nos 
músculos e nos tendões envolvidos no processo

• contém colagénio marinho de alta biodisponibilidade

Tomar 2 cápsulas por dia, com água.
2 x 30 CÁPSULAS | SISTEMA PARA 30 DIAS 
13,93 g, 15,22 g | 801018

67,99 EUR
2.332,41 EUR / 1 kg

UM SUPLEMENTO ALIMENTAR 
REVOLUCIONÁRIO PARA OSSOS E 
ARTICULAÇÕES SAUDÁVEIS:
• colagénio é o constituinte chave para tendões 

e cartilagens, que formam as articulações (no 
suplemento foi usado o colagénio marinho de 
alta qualidade, obtido respeitando parâmetros 
farmacêuticos)

• vitamina C contribui para a normal formação 
de colagénio, para funcionamento normal dos 
ossos e cartilagens

• scutellaria baicalensis é um potente 
antioxidante, auxilia a proteção das articulações, 
tendões e músculos

• vitamina D contribui para a manutenção do 
normal funcionamento muscular, que afeta a 
função articular

• cálcio contribui para a manutenção de ossos 
normais

• sulfato de glucosamina é um importante 
percursor de várias biomoléculas, incluindo 
a condroitina, que é um dos principais 
componentes da cartilagem articular

NUTRICODE 
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UM SHOT DE ENERGIA EM DOIS 
PASSOS:
NUTRICODE VITALITY BOOST  
– uma injeção de energia
• extrato de guaraná contém uma dose grande de 

cafeína, que tem um efeito estimulante, em caso 
de cansaço físico e mental. Dá mais energia, reduz 
a sonolência e fadiga, promove a concentração e a 
memória

• niacina, ácido pantoténico, riboflavina contribuem 
para o normal funcionamento do sistema nervoso, 
para uma normal função psicológica e para o normal 
metabolismo produtor de energia  

• extrato de chá verde é um antioxidante natural que 
auxilia no combate contra os radicais livres

NUTRICODE MAGNESIUM POWER  
– o equilíbrio ideal
• magnésio contribui para o equilíbrio dos eletrólitos, 

para o normal funcionamento muscular, para uma 
normal função psicológica e do sistema nervoso

• vitamina B6 é uma aliada do magnésio – aumenta 
a sua absorção, além disso, contribui para a normal 
função psicológica e para o normal metabolismo 
produtor de energia

VITALITY BOOST  
& MAGNESIUM POWER
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• a forma líquida, é assimilável facilmente. Garante uma melhor absorção 
dos ingredientes e uma atuação quase imediata

• desenvolvida de modo que todos os ingredientes se complementem 
entre si e reforcem as suas propriedades

• sabor delicioso e refrescante 

Beber uma vez por dia um Vitality Boost imediatamente depois de aberto e, depois de um 
intervalo de aprox. 2 horas, beber um Magnesium Power para complementar o nível de magnésio. 

3 x NUTRICODE VITALITY BOOST 
3 x NUTRICODE MAGNESIUM POWER 
6 x 25 ml | 801013

19,99 EUR
133,26 EUR / 1 l

IMMUNO
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• 100% de vitamina C natural
• fórmula com adição de zinco que contribui para o normal 

funcionamento do sistema imunitário
• ideal para pessoas que ficam constipadas muitas vezes, bem 

como para pessoas que praticam desporto e trabalham, 
esforçando-se fisicamente

• com sabor a acerola e cereja
• adequado a vegans
Tomar 2 pastilhas orodispersíveis por dia. Não mastigar. 
 

60 PASTILHAS ORODISPERSÍVEIS | SISTEMA PARA 30 DIAS 
72 g | 801004

15,99 EUR
222,08 EUR / 1 kg

SUPER CEREJA DOS BARBADOS
A vitamina C que provém exclusivamente de extratos naturais de acerola. A 
acerola, chamada de cereja dos Barbados, é uma superfruta, que tem 30 vezes 
mais vitamina C do que o limão. Por outro lado, a rosa selvagem é rica em 
bioflavonóides, que são antioxidantes naturais. A ingestão regular de vitamina 
C contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário e do sistema 
nervoso e para a manutenção de dentes, pele e ossos normais. Além disso, 
protege as células do stress oxidativo.

NUTRICODE 
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As pulseiras NUTRICODE serão o seu guia no caminho para uma silhueta de sonho. Combine o espírito desportivo, 
com uma tecnologia moderna para alcançar excelentes resultados. Ter um estilo de vida saudável nunca foi tão fácil.

PULSEIRA MULTIFUNCIONAL PREMIUM
FITNESS TRACKER PREMIUM

Foi projetada a pensar nas pessoas ativas. O aparelho dispõe das funções: medidor 
de pulsação cardíaca, relógio, contador de calorias queimadas e pedómetro.  
A comunicação do aparelho com o smartphone é realizada através da tecnologia 
Bluetooth. A pulseira é compatível com dispositivos com os sistemas Android e iOS.

920084 | Preta

59,99 EUR

PULSEIRA MULTIFUNCIONAL STANDARD
FITNESS TRACKER STANDARD

Foi projetada a pensar nas pessoas ativas. O aparelho dispõe das funções: relógio, 
contador de calorias queimadas e pedómetro. A comunicação do aparelho com o 
smartphone é realizada através da tecnologia Bluetooth. A pulseira é compatível 
com dispositivos com os sistemas Android e iOS.

920082 | Preta
920080 | Branca

49,99 EUR

UM SUPLEMENTO ALIMENTAR 
PARA A SILHUETA IDEAL
• glucomanano no âmbito de um 

regime alimentar de baixo valor 
energético, contribui para a perda de 
peso

• crómio contribui para a manutenção 
de níveis normais de glicose no sangue

• extrato de Garcinia cambogia é uma 
fonte do ácido hidroxicítrico (HCA), 
que desacelera a formação de gordura 
no organismo

• cálcio contribui para o normal 
funcionamento das enzimas digestivas

• vitamina C contribui para a normal 
formação de colagénio

• biotina e vitamina B2 contribuem 
para a manutenção de uma pele 
normal

NUTRICODE 

SLIM EXTREME
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• apoia o emagrecimento e a redução do apetite
• contém glucomanano com uma alta eficácia na perda de 

peso
• o exclusivo sistema “All day weight control”
• adequado a vegans

Tomar 2 comprimidos 3 vezes por dia, antes das refeições, com muita água (1 ou 2 
copos).
Tomar 1 comprimido efervescente por dia depois da refeição, dissolvendo-o em 200 
ml de água.

180 COMPRIMIDOS REVESTIDOS + 30 COMPRIMIDOS 
EFERVESCENTES | SISTEMA PARA 30 DIAS 
2 x 103,5 g + 2 x 67,5 g | 801002

65,99 EUR
192,95 EUR / 1 kg
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6 ETAPAS PARA UMA SILHUETA IDEAL 
Cada etapa corresponde a 30 dias. A duração do 
programa, depende do tempo que demora a atingir o 
seu objetivo. 

 ` Uma dieta inadequada promove o estado 
inflamatório. Esta primeira etapa ajuda a devolver ao 
organismo o equilíbrio natural.

 ` O objetivo da etapa 1, não se trata apenas de perda 
de peso. Tem também um efeito desintoxicante e 
depurativo, melhora o estado de saúde e bem-estar.

DESINFLAMAÇÃO

 ` Esta etapa está dividida em 4 sub etapas.

 ` O objetivo é a perda de massa gorda, enquanto se 
preserva a energia e vitalidade. 

 ` Graças aos suplementos alimentares NUTRICODE, 
garantimos um reforço de nutrientes essenciais. 
 

 ` A continuação do processo de depuração e 
desintoxicação, estimula positivamente o bem estar 
 

 ` Manutenção da massa magra (muscular), que impede 
a flacidez.

 ` Perda de peso sucessiva.

 ` Redução do aspeto da pele “casca de laranja” 
(celulite).

PERDA DE PESO

 ` Associado a exercício físico, promove o aumento de 
massa magra e a aparência de um corpo tonificado.

TONIFICAÇÃO

Atingiu o objetivo! Nesta etapa o objetivo é estabilizar o peso para 
manutenção dos resultados a longo prazo, prevenindo o efeito io-iô.

MANUTENÇÃO

PROGRAMA FIT6  

Sonha com uma silhueta ideal, mas é-lhe difícil encontrar tempo e motivação 
para fazer exercício com regularidade? Talvez não saiba como equilibrar a sua 
dieta, o que comer e o que não? Já pode deixar de se preocupar com isso. 
Criámos um programa que mudará a sua vida, de uma vez por todas. O FIT6 é 
um programa de perda de peso com caraterísticas únicas no mundo. Resultou 
de uma profunda compreensão do estilo de vida no século XXI. É um sistema 
cujo objetivo é reduzir o tecido adiposo e adelgaçar a silhueta através de 
uma dieta saudável e equilibrada e dos inovadores suplementos alimentares 
NUTRICODE. O programa visa, não só a perda de peso, mas também 
melhorar a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar.

Finalmente o sonho da silhueta ideal torna-se realidade.

INGREDIENTES NUTRITIVOS NECESSÁRIOS
O emagrecimento é um processo difícil para o organismo, 
mesmo que não o sinta fisicamente. Por isso, o programa FIT6 
visa fornecer ao corpo nutrientes, de elevada qualidade, em 
forma de inovadores suplementos alimentares NUTRICODE. 
Um conjunto diferente de produtos é atribuído a cada etapa de 
emagrecimento, respondendo às necessidades do organismo 
em cada passo.

APOIO PROFISSIONAL
Durante toda a duração do programa FIT6, cada participante 
poderá beneficiar de aconselhamento de um nutricionista 
clínico, através do nosso serviço de apoio gratuito. O apoio é 
fornecido por email e serve para esclarecer as dúvidas relativas 
ao programa. 

FALE CONNOSCO
Sabemos como são importantes o apoio e a motivação. Pela 
ausência desses fatores, muitas vezes, damo-nos por vencidos e 
retornamos com resignação e sensação de impotência a antigos 
hábitos, pouco saudáveis. Com isso em mente, juntamente 
com o programa, foi criado um departamento de apoio – um 
email em que quem dá resposta são as nossas nutricionistas. 
Este serviço está ao dispor de todos os participantes. 
apoionutricode@pt.fmworld.com 

ATINJA O SEU OBJETIVO
Utilize um método saudável e eficaz na perda de peso. 
Garantimos que o programa equilibrado, com 6 etapas, 
permitir-lhe-á perder os quilos a mais e com segurança. Graças 
ao programa FIT6, poderá desfrutar não apenas de uma 
silhueta esbelta mas também de uma excelente saúde e uma 
ótima sensação de bem estar.

PROGRAMA FIT6 – INOVAÇÃO NO MUNDO DO EMAGRECIMENTO – perda de peso natural, sem o 
efeito io-iô.

VEJA AS METAMORFOSES ESPETACULARES, DAS PESSOAS QUE PERDERAM PESO, COM O NOSSO 
PROGRAMA EM: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FIT6FMWORLDPORTUGALOFICIAL/



30 31

PROPOLIS PRO GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• apoia a imunidade de crianças e adultos e ajuda a aliviar 
os sintomas de gripes e constipações

• uma deliciosa fórmula com própolis, vitamina C e 
uma combinação especial de extratos herbáceos de 
sabugueiro e de echinacea purpurea

• adequado a vegans
 
Crianças com mais de 4 anos de idade: Tomar 1 goma por dia. 
Adultos: Tomar 2 gomas por dia.

30 GOMAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS COM SABOR  
A FRAMBOESA 
60 g | 801027

20,99 EUR
349,83 EUR / 1 kg

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• leite

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• conservantes

PARA QUEM?   
Para crianças e adultos que querem fortalecer a imunidade 
do organismo, especialmente no outono e inverno, quando 
o risco de infecção aumenta significativamente.

PAREDE PROTETORA NATURAL 
O própolis é uma substância produzida por abelhas que a utilizam 
para proteger a colmeia de convidados indesejados. Devido às suas 
propriedades, desempenha um papel análogo no corpo humano. O 
própolis é rico em vitaminas (B1, B2, B5, B6, C, D, E), minerais (entre 
outros, magnésio, zinco, potássio, cálcio, manganês, ferro), flavonóides, 
terpenos e ésteres aromáticos. Tem propriedades antivirais, antifúngicas e 
bactericidas o que faz com que ajude a fortalecer a imunidade e ajude na 
regeneração do organismo.

 
INGREDIENTES EXCECIONAIS PARA 
APOIAR A IMUNIDADE:
• própolis é uma substância de origem natural, 

graças ao alto teor de vitaminas, minerais e 
compostos bioativos, ajuda a aumentar a imunidade 
do organismo e também auxilia o tratamento de 
infeções

• sabugueiro é um ótimo antioxidante, contém, entre 
outros, flavonóides, ácidos fenólicos, esteróis, 
taninos e sais minerais, auxilia os processos da 
depuração do organismo

• Echinacea purpurea apoia o normal funcionamento 
do sistema imunitário e o trato respiratório superior, 
ajuda a aliviar os sintomas de gripes e constipações

• vitamina C contribui para o normal funcionamento 
do sistema imunitário e na proteção das células 
contra o stress oxidativo. Contribui ainda, para a 
redução do cansaço e da fadiga

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• leite e açúcar adicionado

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• conservantes

UMA “BOMBA” DE VITAMINAS EM 
FORMA DE SABOROSAS GOMAS:
• vitamina C contribui para o normal funcionamento 

do sistema imunitário

• vitamina B3 contribui para uma pele normal

• vitamina B5 contribui para uma normal função 
psicológica

• vitamina B6 contribui para a regulação de atividade 
hormonal 

• vitamina B12 contribui para a formação normal de 
glóbulos vermelhos

• ácido fólico contribui para o crescimento do tecido 
materno durante a gravidez 
 
Todos estes ingredientes, contribuem para a redução 
do cansaço e fadiga, aumentando a qualidade de vida 
de crianças, adolescentes e adultos.

NOVIDADE

PARA QUEM?   
Para crianças e adultos que querem complementar a 
sua dieta diária com vitaminas do complexo B, que são 
imprescindíveis para o bom funcionamento do organismo. 

VIT-COMPLETE GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• repleto de nutrientes para toda a família
• apoio no normal funcionamento do organismo
• excelente fonte de vitaminas para vegans 

Crianças com mais de 4 anos de idade: Tomar 1 goma por dia. 
Adultos: tomar 2 gomas por dia

30 GOMAS MULTIVITAMÍNICAS PARA CRIANÇAS E 
ADULTOS COM SABOR A ANANÁS, MORANGO E 
LARANJA 
60 g | 801029

20,99 EUR
349,83 EUR / 1 kg

NUTRICODE NOVIDADE
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PARA QUEM?   
Para pessoas que querem suplementar a dieta com os 
ácidos gordos insaturados ómega-3, fortalecer a imunidade 
e ajudar o funcionamento do sistema nervoso e circulatório.

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• gelatina suína

• amendoins, soja e leite

• corantes, aromas e conservantes artificiais

• açúcar adicionado

 
OS ÁCIDOS OMEGA-3 SÃO 
IMPRESCINDÍVEIS PARA UM BOM 
FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO:
• melhoram a função do sistema nervoso e ajudam a 

manter acuidade mental

• contribuem para a manutenção de uma boa visão

• ajudam a cuidar do sistema circulatório, incluindo o 
funcionamento do coração

• ajudam a regular o nível de colesterol no sangue

• fortalecem o sistema imunitário

O! MEGA-3 GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• apoio o funcionamento normal do organismo
• contém ácidos ómega-3, provenientes do óleo de 

linhaça
• adequado a vegans
Crianças com mais de 4 anos de idade: Tomar 1 goma por dia.
Adultos: Tomar 2 gomas por dia.

30 GOMAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS COM SABOR  
A LARANJA 
120 g | 801021

29,99 EUR
249,92  EUR / 1 kg

O ácido alfa-linolénico (ALA) pertence aos ácidos gordos 
essenciais insaturados, do grupo ômega-3. Além disso, é 
transformado no organismo nos ácidos: EPA e DHD, que são 
extremamente importantes para a saúde.

PARA QUEM?   
Para crianças e adultos que querem suplementar a vitamina 
D, fortalecer a imunidade e cuidar do sistema ósseo e 
muscular.

VIT-D3 GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• ajuda a combater a deficiência da chamada vitamina 
do sol, necessária para o normal funcionamento do 
organismo

• adequado a vegans 

Crianças com mais de 4 anos de idade: Tomar 1 goma por dia.
Adultos: Tomar 2 gomas por dia. 

30 GOMAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS COM SABOR  
A MORANGO 
75 g | 801028

20,99 EUR
279,87 EUR / 1 kg

NOVIDADE

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• leite

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• conservantes

 
A PRECIOSA VITAMINA DO SOL
A vitamina D não contribui apenas para a manutenção 
de ossos e dentes normais, mas também, para o normal 
funcionamento dos músculos e do sistema imunitário. 
A sua deficiência, a longo prazo, pode perturbar o 
equilíbrio fisiológico do organismo e levar a sérios 
distúrbios. A principal fonte da vitamina D é a síntese da 
pele sob a influência dos raios solares. É por isso, que 
no outono e no inverno, e mesmo durante todo o ano, 
em terrenos com pouca luz solar, a sua suplementação 
é crucial.

NUTRICODE 
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O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• amendoins, soja e leite

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• corantes, aromas e conservantes artificiais

PARA QUEM?   
Para crianças que ainda estão a crescer e precisam de 
fortalecer os dentes e ossos, bem como para adultos que 
querem suplementar a vitamina D.

 
QUAIS OS BENEFÍCIOS DA VITAMINA D?
• nível adequado de cálcio no sangue

• ossos fortes e dentes saudáveis

• funcionamento eficiente dos músculos

• bom funcionamento do sistema imunitário

• agilização do processo de divisão celular

• absorção adequada de cálcio e fósforo

HEALTHY BONES GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• suplementação para toda a família
• uma excelente fonte de vitamina D
• para dentes saudáveis e ossos fortes
• com um delicioso sabor a citrinos 

Crianças com mais de 4 anos de idade: Tomar 1 goma por dia.
Adultos: Tomar 3 gomas por dia.

30 GOMAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS COM SABOR  
A LIMÃO 
66 g | 801019

21,99 EUR
333,18 EUR / 1 kg

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• amendoins, soja e leite

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• corantes, aromas e conservantes artificiais

• açúcar adicionado

Cada goma contém 2,5 biliões de unidades da estirpe 
identificada de bactérias probióticas Bacillus coagulans. 
São resistentes ao suco gástrico, e não sendo digeridas, 
melhoram o funcionamento do sistema digestivo. 
São particularmente úteis como coadjuvantes no 
tratamento de prisão de ventre ou diarreia.

PROBIOTIC GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• reposição da microflora intestinal 
• múltiplos benefícios para o organismo, especialmente 

para o sistema digestivo
• adequado a vegans
Crianças com mais de 4 anos de idade: Tomar 1 goma por dia.
Adultos: Tomar 1-2 gomas por dia.

30 GOMAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS COM SABOR  
A MORANGO E LARANJA 
60 g | 801020

29,99 EUR
499,83 EUR / 1 kg

 
UM APOIO PARA A SAÚDE DO SEU 
INTESTINO
A mudança de ambiente e da alimentação, afeta 
negativamente, a flora bacteriana intestinal. Os 
distúrbios deste equilíbrio, ou seja a disbiose resulta em 
problemas digestivos, desconforto no tubo digestivo 
e intolerância a alimentos ingeridos. A aplicação do 
PROBIOTIC GUMMIES durante as viagens, reduzirá 
o risco de aparecimento desses sintomas e para além 
disso, facilitará a digestão de pratos locais, permitindo 
desfrutar deles ao máximo.

NUTRICODE 

AGORA TAMBÉM PARA CRIANÇAS
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O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• leite e açúcar adicionado

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• conservantes

PARA QUEM?   
Para desportistas e pessoas ativas fisicamente que querem 
garantir qualidade adequada dos treinos e dos seus efeitos.

 
SUPLEMENTAÇÃO EXCELENTE PARA 
UMA SILHUETA ATLÉTICA
Quando os efeitos dos exercícios no ginásio não 
são satisfatórios, aparece o BCAA para ajudar – um 
complexo de três aminoácidos (L-leucina, L-isoleucina 
e L-valina numa proporção de 2:1:1), que ajudam a 
construir e restaurar o tecido muscular. Como nenhuma 
destas substâncias é auto-produzida pelo corpo, vale 
a pena fornecê-las em forma de suplemento alimentar 
para apoiar o processo de aquisição de uma silhueta 
atlética.

NOVIDADE

STRONG MUSCLE GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• baseado em aminoácidos BCAA
• excelente apoio para desportistas e pessoas ativas 

fisicamente
• auxilia a eficácia do treino e a recuperação após o 

exercício
• adequado a vegans 

Tomar 2 gomas por dia.

30 GOMAS PARA ADULTOS COM SABOR A LARANJA 
114g | 801032

37,99 EUR
333,25 EUR / 1 kg

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• leite e açúcar adicionado

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• conservantes

PARA QUEM?   
Para pessoas que precisam de um aumento de energia 
durante o exercício físico. Para pessoas que pretendem 
reduzir a massa gorda.

NOVIDADE

ENERGY KICK GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• uma excelente fonte de energia para pessoas ativas
• ajuda a resistência durante exercícios físicos
• apoia os processos de regeneração pós-treino
• ajuda a manter uma silhueta elegante
• adequado a vegans 

Tomar 2 gomas por dia.

28 GOMAS PARA ADULTOS COM SABOR A MIRTILO 
117 g | 801030

37,99 EUR
324,70 EUR / 1 kg

 
GORDURA QUE SE TRANSFORMA EM 
ENERGIA
No ENERGY KICK GUMMIES incluímos L-carnitina, 
responsável pelo transporte de ácidos gordos às 
mitocôndrias, onde são transformados em energia. 
Graças às suas propriedades, é tão popular entre 
desportistas, que querem melhorar a resistência durante 
os treinos e agilizar os processos de regeneração após 
os exercícios. É também útil, em processos de perda de 
peso. Acelera a utilização do tecido adiposo.

NUTRICODE 
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PARA QUEM?   
Para quem quer ajudar o normal funcionamento do sistema 
digestivo.

NOVIDADE

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• leite e açúcar adicionado

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• conservantes

 
FIBRA COM MUITAS PROPRIEDADES 
A inulina é um açúcar natural, baixo em calorias, 
produzido durante o processo de tratamento da raiz 
de chicória. Como não é digerida pelo estômago, 
desempenha o papel de fibra alimentar. Tem muitos 
benefícios para a saúde:

• apoia o funcionamento do intestino, de uma forma 
natural

• tem efeito prebiótico – contribui para a manutenção 
do equilíbrio bacteriano nos intestinos

• ajuda a depuração do corpo das toxinas

• ajuda a controlar a quantidade de ingestão de 
alimentos, dando uma sensação de saciedade

• Regula a absorção de hidratos de carbono e lípidos.

FIBER GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• com inulina que apoia o normal funcionamento do tubo 
digestivo

• adequado a vegans 

Tomar 2 gomas por dia durante ou depois da refeição.

30 GOMAS PARA ADULTOS COM SABOR A MAÇÃ 
30 g | 801033

26,99 EUR
183,61 EUR / 1 kg

PARA QUEM?   
Para pessoas fisicamente ativas, que fazem dieta e querem 
melhorar a sua vitalidade.

NOVIDADE

FIT LINE GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• baseado em ácido linoleico conjugado (CLA)
• apoia o trabalho pela silhueta elegante
• adequado a vegans 

Tomar 1 goma por dia.

30 GOMAS PARA ADULTOS COM SABOR A CEREJA 
117 g | 801031

37,99 EUR
324,70 EUR / 1 kg

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• leite e açúcar adicionado

• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• conservantes

 
A CAMINHO DE UMA SILHUETA PERFEITA
O ácido linoleico conjugado CLA é comumente usado 
por pessoas que praticam desporto e fazem uma dieta 
para diminuição do peso, porque auxilia a queima de 
gordura e tem um efeito multifacetado na saúde. Em 
conjunto com treinos regulares e hábitos alimentares 
saudáveis tornar-se-á o seu aliado no caminho para uma 
figura perfeita.

NUTRICODE 
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PARA QUEM?   
Para pessoas que querem cuidar da sua visão. Ideal para 
quem passa muito tempo à frente do ecrã, quem está 
exposto à luz artificial, quem sente desconforto relacionado 
com fadiga ocular.

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• amendoins, soja e leite

• corantes, aromas e conservantes artificiais

• açúcar adicionado

 
DELICIOSAS GOMAS PARA UMA BOA 
VISÃO:
• A luteína e a zeaxantina são os principais pigmentos 

encontrados na mácula lútea, que, entre outros, 
melhora a acuidade visual e protege a retina dos 
danos causados pela luz azul

• O zinco contribui para a manutenção de uma visão 
normal e para o normal metabolismo da vitamina A

• As vitaminas E e C contribuem para a proteção das 
células contra as oxidações indesejáveis 

EYE PROTECT GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• uma composição perfeita de ingredientes ativos que 
contribuem para uma boa visão

• com luteína e zeaxantina
• adequado a vegans 

Tomar 1 goma por dia.

30 GOMAS PARA ADULTOS COM SABOR A LARANJA 
90 g | 801022

29,99 EUR
333,22 EUR / 1 kg

PARA QUEM?   
Para quem quer, de maneira natural e agradável, perder 
peso e ganhar mais saúde.

PERFECT SLIM GUMMIES
SUPLEMENTO ALIMENTAR

• com extratos naturais para uma silhueta perfeita
• adequado a vegans 

Tomar 2 gomas por dia. 

28 GOMAS PARA ADULTOS COM SABOR A MAÇÃ 
90 g | 801023

38,99 EUR
348,125 EUR / 1 kg

O SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO 
CONTÉM:
• gelatina suína (criado à base de pectinas)

• amendoins, soja e leite

• corantes, aromas e conservantes artificiais

• açúcar adicionado

 
O CAMINHO NATURAL PARA A 
BELEZA
Graças aos extratos de plantas cuidadosamente 
selecionados, as gomas PERFECT SLIM ajudarão a 
alcançar uma silhueta bonita e elegante.

•  O ácido clorogénico, presente no extrato de café 
verde, reduz a acumulação de reservas de hidratos 
de carbono e gordura, no organismo e favorece 
a redução do tecido adiposo. Este efeito é ainda 
reforçado pela cafeína, que estimula o metabolismo

• extrato de Garcinia cambogia, que é uma fonte de 
ácido hidroxicítrico (HCA), reduz a produção de 
gordura pelo organismo

NUTRICODE 



UM MUNDO DE LUXO
Parta connosco numa viagem para o incrível mundo UTIQUE, onde reinam 

composições ricas, óleos preciosos e as melhores receitas. É precisamente aqui, 
onde se unem a classe e a sofisticação, criando uma experiência acariciante aos 

sentidos. As fragrâncias idealmente compostas refletem beleza, harmonia e energia 
vital. Os requintados cosméticos, formam uma fusão inesquecível de subtileza 

e de ação intensiva. Deixe-se enfeitiçar pela magia do mundo UTIQUE.
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NOVIDADES UTIQUE
À excecional marca UTIQUE, juntam-se novos e excelentes produtos. Os géis de banho de luxo (págs. 
60-61) e os bálsamos corporais de luxo (págs. 62-63) com os deslumbrantes aromas dos perfumes 
únicos UTIQUE, transformarão o seu cuidado diário num prazer indescritível. Os quatro sabonetes de 
mãos de luxo (págs. 58-59) irão encantar com uma textura aveludada, repleta de ingredientes preciosos 
e com uma fórmula sofisticada. Com os óleos de luxo para massagem (págs. 64-65), irá viver momentos 
de relaxamento maravilhosos, que não só farão com que se esqueça das preocupações quotidianas, mas 
também deixarão a sua pele sedosa, macia e agradável ao toque. O perfume AMERGRIS (págs. 46-47) 
deslumbrará com acordes aquáticos, condimentados com uma pitada de sedução.



UTIQUE 100 
502048

UTIQUE 15 
502048.02

46 47

NOVIDADE
O âmbar cinza à deriva das ondas de um oceano agitado 
e encantado com o deslumbrante perfume AMBERGRIS, 
que fascina com acordes aquáticos, envolvidos com uma 
pitada de sedução. Um autêntico cruzeiro secreto ao pôr 
do sol, que não termina com o amanhecer. Uma história 
misteriosa sobre o poder de atração nunca antes visto.

UTIQUE

Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

Caráter:   profundo, misterioso, absoluto
Notas olfativas:
Cabeça:   bergamota, pimenta vermelha, sementes de  

  cominho, cardamomo
Coração:    jasmim selvagem, lírio-do-vale, ilangue-  

  ilangue
Base:    âmbar cinza, fava tonka, láudano, couro, musgo,  

  patchouli, almíscar
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Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

FLAMINGO é uma fragrância de um paraíso ainda 
por descobrir. É a quintessência da inocência e classe. 
É uma história colorida e maravilhosa. Uma aventura 
inesquecível, onde se misturam todos os sentidos. 
Experimente-o e não passará desapercebida.

Uma aragem de elegância e uma intensidade de experiências 
únicas, mergulhadas no frasco do perfume BUBBLE trazem 
à mente as memórias estiváis mais bonitas. Basta fechar 
os olhos e pulverizar esta fragrância para sentir uma aura 
refrescante, como se tratasse de um toque de uma varinha 
mágica, que a levará a sentir momentos de uma serenidade 
maravilhosa.

Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

UTIQUE 100 
502007

UTIQUE 15 
502007.02

UTIQUE 100 
502009

UTIQUE 15 
502009.02

UTIQUE

Caráter:   charmoso, sedutor como um fruto proibido 
Notas olfativas:
Cabeça:    rosa rubiginosa, sorvete de amora, notas verdes
Coração:   rosa de damasco, jasmim, alperce
Base:   notas amadeiradas, acorde cristalino de rosa, almíscar

Caráter:   cativante, delicioso
Notas olfativas:
Cabeça:    bergamota, cardamomo, lima
Coração:   lírio do vale, jasmim, hortelã
Base:   madeira guaiac, almíscar, cedro
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Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

MUFFIN é uma tentação impossível de resistir. A doçura 
e o requinte num só. Uma combinação extraordinária 
de riqueza e classe. Mergulhe no mundo colorido desta 
aliciante fragrância, que a cada momento se transformará 
numa experiência inesquecível.

UTIQUE 100 
502006

UTIQUE 15 
502006.02

SEXY CASHMERE é uma explosão de desejo  e uma paixão 
desenfreada. Num primeiro momento deslumbra com acordes 
fortes e hipnotizantes, que se transformam lentamente em 
notas macias e quentes, envolvendo o corpo como um cachecol 
de caxemira. É uma composição cheia de contradições, que 
aquece a sua imaginação, trazendo os seus desejos mais 
profundos.

Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

UTIQUE 100 
502034

UTIQUE 15 
502034.02

UTIQUE

Caráter:   intrigante, nobre, inesquecível
Notas olfativas:
Cabeça:    limão, rosa, açafrão
Coração:   notas amadeiradas, peônia, amyris, notas a couro
Base:   âmbar, oud, baunilha

Caráter:   desinibido, ambíguo, que desperta desejo
Notas olfativas:
Cabeça:    ameixa
Coração:   íris, violeta, ilangue-ilangue, cedro, patchouli
Base:   sândalo, resina de benjoim, baunilha, almíscar
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Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

RUBY desperta os sentidos e envolve a pele como 
um chiffon delicado. Magnetismo, paixão, sedução e 
maravilhosas emoções seladas em vidro. Seduz, domina 
e estimula desejos. É uma fuga à vida quotidiana e uma 
viagem mística ao interior da alma humana.

UTIQUE 100 
502003

UTIQUE 15 
502003.02

VIOLET OUD possui um elemento místico que é o início 
de uma nova viagem ao desconhecido. Majestosa, nobre, 
imprevisível. Pulverize à sua volta a magia e mergulhe nas 
profundezas violeta da imprevisibilidade.

Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

UTIQUE 100 
502012

UTIQUE 15 
502012.02

UTIQUE

Caráter:   magnético, atraente, sedutor
Notas olfativas:
Cabeça:    árvore de caxemira, jasmim, cistus
Coração:   baunilha, árvore de âmbar, notas balsâmicas
Base:   oud branco, almíscar preto, madeira seca

Caráter:   magistral, deslumbrante
Notas olfativas:
Cabeça:    rosa, camurça, flor de açafrão
Coração:   framboesa congelada, rosa selvagem, cypriol
Base:   pau-de-ágar, almíscar branco, liquidâmbar
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Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

GOLD é uma fragrância deslumbrante como o ouro e 
requintada como as jóias artesanais. Majestoso, essencial e 
inspirador. É a essência do esplendor oriental. Espalhe à sua 
volta uma névoa encantadora de sensualidade.

UTIQUE 100 
502002

UTIQUE 15 
502002.02

BLACK dá um significado especial a cada momento.  
É intenso, cativante e encantador. É um perfume  
misterioso, onde o calor se mistura com a sofisticação. 
Deixe-se envolver pelo aroma da elegância negra.

Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

UTIQUE 100 
502001

UTIQUE 15 
502001.02

UTIQUE

Caráter:   luxuoso, requintado
Notas olfativas:
Cabeça:    pimenta vermelha, árvore de cedro, noz-moscada
Coração:   íris, açafrão, vetiver
Base:   cyperus scariosus, patchouli, almíscar branco, âmbar

Caráter:   elegante, sofisticado, misterioso
Notas olfativas:
Cabeça:    notas de madeira, açafrão, stirax
Coração:   vetiver, âmbar, baunilha
Base:   couro, madeira de sândalo, árvore de âmbar
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Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml

21,99 EUR
1.466,00 EUR / 1 l

PERFUME
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml

85,99 EUR
859,90  EUR / 1 l

AMBRE ROYAL é uma composição real, que deslumbra 
como uma jóia preciosa e surpreende como a primeira chuva 
estival. Descubra como a cada momento, liberta e encanta 
com a riqueza das extraordinárias notas olfativas. 

UTIQUE 100 
502008

UTIQUE 15 
502008.02

KIT BRANCO
WHITE SET | 502011

O requinte branco numa bela caixa.  
O kit contém dois perfumes intrigantes – 
FLAMINGO e MUFFIN de 15 ml. Quer 
oferecê-lo a alguém? Ou talvez queira mantê-
lo para si para que todos os dias, dependendo 
do seu estado de ânimo, seja envolvida por 
uma diferente fragrância? Seja que opção for, 
ambas são opções ideais.

Concentração: 20%
Capacidade: 2 × 15 ml

41,98 EUR
1.399,65 EUR / 1 l

KIT NEGRO
BLACK SET | 502010

Entre no mundo da elegância onde reinam três 
sensuais fragrâncias: RUBY, GOLD e BLACK. 
O kit contém três frascos de perfumes de 
15 ml envolvidos por uma elegante caixa. A 
solução perfeita para quando quer oferecer 
um presente a uma pessoa especial ou 
simplesmente quando quer gozar de uma 
maravilhosa seleção de cativantes fragrâncias.

Concentração: 20%
Capacidade: 3 x 15 ml

62,98 EUR
1.399,55 EUR / 1 l

Os perfumes UTIQUE estão disponíveis não só em frascos mais pequenos e cómodos de 15 ml, mas 
também em elegantes kits. As fragrâncias mais deslumbrantes numa elegante caixa. No nosso mundo 
mágico de perfumes, oferecemos-lhe possibilidades ilimitadas.

UTIQUE

Caráter:   sensual, charmoso, com um toque de mistério
Notas olfativas:
Cabeça:    bergamota, laranja, maçã, canela
Coração:   cravo, tabaco, cedro
Base:   patchouli, fava tonka, mirra, almíscar
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As mãos são o seu cartão de visita mais importante. Merecem o cuidado da mais alta qualidade. Os sabonetes de 
mãos de luxo UTIQUE impressionam com uma fórmula requintada e aromas cativantes. Envolvem as mãos com 
uma maravilhosa espuma aveludada, que as limpa suavemente e não seca a pele. Além disso, o complexo inovador 
Biohydration Plus®, especialmente selecionado para a FM WORLD, proporciona uma agradável sensação de 
hidratação. As quatro deslumbrantes composições de aromas, deixam as mãos com um aroma tentador de 
acordes, que relaxam os sentidos.

AMBER | 502035

A doce união de 
acordes de baunilha, 
patchouli e canela, 
seduzirá com 
sensações sofisticadas. 
O cheiro profundo e 
ambíguo, impressiona 
com um bouquet rico 
em acordes.

SABONETE DE MÃOS DE LUXO
LUXURY HAND WASH  | 300 ml

20,99 EUR
69,96 EUR / 1 l

GRAPEFRUIT  
& ORANGE 
BLOSSOM | 502036

Uma composição 
aromática que cativa 
com notas de uma 
refrescante toranja 
e a sensual flor de 
laranjeira. Uma fusão 
original de acordes, 
que dá energia e uma 
agradável sensação de 
bom humor.

OUD & ROSE | 502037

Uma combinação 
excecional de acordes 
da magnética oud com 
a sensual rosa. Esta 
fragrância misteriosa, 
transporta-o para 
um deslumbrante 
jardim real repleto de 
esplendor.

FIG LEAVES | 502038

O acorde 
multifacetado 
de folhas de figo, 
envolve as mãos 
com uma fragrância 
sublime, onde uma 
incrível frescura é 
complementada 
pelas melancólicas 
notas nobres. É um 
verdadeiro prazer 
para os sentidos.

INSPIRADO EM PROCESSOS NATURAIS DE HIDRATAÇÃO DA PELE 
O Fator de Hidratação Natural NMF (Natural Moisturizing Factor) consiste num grupo de substâncias presentes na pele. 
A sua função é manter o nível adequado de hidratação do estrato córneo da pele. O sabonete de mãos de luxo UTIQUE 
foi enriquecido com o complexo único Biohydration Plus®, que imita perfeitamente o NMF, deixando a pele das mãos 
sedosamente macia e suave ao toque.

UTIQUE

NOVIDADE



60 61

Os géis de banho de luxo UTIQUE transformam o seu banho numa experiência fascinante, que acaricia 
os sentidos. Graças aos seus inovadores ingredientes, melhoram a condição da pele, deixando-a 
sedosa e macia. As deslumbrantes composições de aromas, acalmam os sentidos e proporcionam uma 
sensação de relaxamento. Ofereça a si própio momentos inesquecíveis de prazer.

 1   RUBY  |  502039 

 2  MUFFIN  |  502040 
 

 3  BUBBLE  |  502041
 
 4  BLACK  |  502042 

 3   4   5   6   7  10  11  12   8  9   1   2  

 5  GOLD  |  502043
 
 6  VIOLET OUD  |  502044 

 7  FLAMINGO  |  502045

Uma ótima maneira de prolongar a durabilidade de um perfume e intensificar a fragrância é aplicá-lo em camadas. Ao usar as 
maravilhosas composições dos perfumes UTIQUE em géis de banho de luxo, poderá ter certeza de que a deslumbrante fragrância 
permanece na sua pele durante todo o dia.

NÉCTAR REGENERADOR DE INGREDIENTES PRECIOSOS

• Biohydration Plus®  é uma fórmula única, especialmente selecionada para a FM WORLD, que proporciona à pele uma hidratação imediata e 
duradoura. Graças à tecnologia avançada, atua de forma integral, oferecendo à pele uma regeneração instantânea e um alívio imediato. Para além 
disso, previne a perda de água, protegendo a pele da secura.

• WhitesenseTM é um valioso extrato de flores brancas de rosa centifolia (Rosa centifolia L.), jasmim (Jasminum officinale L.) e margaridas (Bellis 
perennis L.) que proporcionam à pele um toque aveludado e uma suavidade incrível. A presença do WhitesenseTM nos géis de luxo UTIQUE 
garante uma série de experiências sensoriais, que proporcionam boa disposição a qualquer um de nós.

 8  GRAPEFRUIT & ORANGE 
BLOSSOM  |  502015 
 

 9  FIG LEAVES  |  502016

10  AMBER  |  502020
 

11  OUD & ROSE  |   502014 

 12  SANDALWOOD & PATCHOULI  |  502013

GEL DE BANHO DE LUXO 
LUXURY SHOWER GEL  | 200 ml

24,99 EUR
124,95 EUR / 1 l

UTIQUE

NOVIDADE



 3  4  5 1  2
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Os bálsamos corporais de luxo UTIQUE são o sinónimo de cuidados profissionais, selados com uma 
pitada de delicadeza. Graças aos seus ingredientes valiosos e à textura sedosa, os nossos bálsamos 
envolvem o corpo com uma fragrância maravilhosa, e oferecem uma hidratação, maciez e suavidade 
perfeitas. Graças a eles, sentir-se-á como uma deusa num jardim repleto de aromas sensuais.

 1   FLAMINGO   |  502046 

 2  BUBBLE   |  502047

Os harmoniosos acordes dos perfumes UTIQUE 
e os bálsamos corporais de luxo, permitem 
intensificar as sensações aromáticas e prolongar a 
sua durabilidade. Descubra as suas composições 
preferidas num estilo completamente novo.

UM NUTRITIVO COCKTAIL DOS MELHORES INGREDIENTES 

• Revitaoils Supreme® selecionado especialmente para a FM WORLD, é um complexo inovador que revitaliza a pele e cujo segredo são os seus 
ingredientes de origem natural. É composto por uma extraordinária mistura de óleos de macadâmia, abacate, azeitona, coco, linho, girassol e argão, 
que constituem uma fonte insubstituível de vitaminas e ácidos gordos insaturados para a nossa pele.

• HydromanilTM é um princípio ativo altamente valioso, oriundo das sementes da planta peruana Tara. Graças à tecnologia avançada funciona em 
dois níveis: melhora o nível de hidratação do estrato córneo e regula o processo de esfoliação da epiderme, levando à melhoria da aparência da pele.

 3  AMBER   |  502017 

 

 4  GRAPEFRUIT & ORANGE BLOSSOM  | 502019 

  5  OUD & ROSE  |  502018 

BÁLSAMO CORPORAL DE LUXO
LUXURY BODY BALM  | 200 ml

24,99 EUR
124,95 EUR / 1 l

UTIQUE

NOVIDADE
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Nos óleos de luxo para massagem, encontrará fórmulas sofisticadas e aromas deslumbrantes que 
acalmam os sentidos. Todos contêm uma excelente combinação de ingredientes da mais alta qualidade, 
que garantem sensações excecionais e melhoram a firmeza e a elasticidade da pele. Estas receitas 
preciosas, incluem óleos ricos em ácidos gordos e vitaminas, entre outros - o óleo de argão, rosa, jojoba, 
abacate, arroz, onagra e calêndula, que nutrem e suavizam a pele, restaurando o seu brilho saudável. 

O óleo de luxo para massagem FIRMING 
RITUAL, não só aumenta as sensações mais 
sensuais, como também melhora a aparência 
da pele. Contém um ingrediente único de óleo 
à base de extrato de gengibre, que auxilia 
extraordinariamente no processo de redução 
do tecido adiposo, deixando a pele mais lisa e 
mais firme.

 ` auxilia na redução do tecido adiposo e 
ajuda a combater a celulite

 ` com óleo de eucalipto que influencia 
positivamente o bem estar

 ` o cómodo dispensador facilita a dosagem 
do produto

ÓLEO DE LUXO PARA MASSAGEM FIRMING RITUAL  
FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 ml   |   502049

156,00 EUR
780,00 EUR / 1 l

TRATAMENTO REAL PARA A PELE E PARA OS SENTIDOS

Uma massagem com os óleos UTIQUE não será apenas um 
momento de descanso, que lhe permitirá esquecer-se das 
preocupações do dia-a-dia. É um tratamento que deixará a sua 
pele sedosamente macia, suave e agradável ao toque. Graças aos 
ingredientes cuidadosamente selecionados, os óleos são ideais 
para massajar o corpo e recomendados para todos os tipos de 
pele, especialmente a mais seca e sensível.

ÓLEO DE LUXO PARA MASSAGEM RELAXING RITUAL 
RELAXING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL  | 200 ml   |   502050

156,00 EUR
780,00 EUR / 1 lUTIQUE

O óleo de luxo para massagem RELAXING 
RITUAL, graças às suas propriedades 

aromaterápicas, transforma a massagem num 
prazer aprazível, melhorando maravilhosamente 

o humor. Contém óleo de erva-príncipe, 
que relaxa otimamente fazendo com que 

este cosmético seja ideal para massagens de 
relaxamento.

 ` fragrância muito relaxante
 ` cuida perfeitamente da pele

 ` com um dispensador prático para uma 
dosagem precisa

Os óleos de massagem 
UTIQUE possuem 
fragrâncias cativantes graças 
aos óleos voláteis naturais.

NOVIDADE NOVIDADE
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Uma riqueza de ingredientes para a sua pele. Os insubstituíveis óleo de argão e o óleo de jojoba, garantem 
o efeito de uma pele hidratada e de um aspeto saudável. O óleo facial tem propriedades fantásticas graças 
aos óleos de: onagra, girassol, soja, rícino, calêndula, rosa, abacate e arroz. Contém também óleos voláteis 
selecionados: gerânio, ilangue-ilangue e néroli. 

O óleo facial  de luxo é uma composição exclusiva de 
óleos preciosos de origem vegetal. Devolve o aspeto 
saudável e radiante à sua pele. Contém uma dose 
muito concentrada de vitaminas e antioxidantes que 
proporcionam à pele uma nutrição, hidratação e 
regeneração intensa.

 ` perfeito para usar antes da maquilhagem, 
tanto de dia como de noite

 ` graças ao extrator de pipeta, é fácil de 
dosear e aplicar no rosto

ÓLEO FACIAL DE LUXO 
LUXURY FACE OIL   | 30 ml   |   502004

43,99 EUR
1.466,33 EUR / 1 l

ÓLEO DE LUXO PARA CABELO
LUXURY HAIR REPAIR OIL   | 50 ml   |   502005

43,99 EUR
879,80 EUR / 1 lUTIQUE

O poder do óleo de luxo para o cabelo, deriva da 
combinação única de óleos naturais vindos do 
coração das plantas. Realça a cor e dá mais brilho 
ao cabelo, deixando-o macio, liso e aveludado ao 
toque.

 ` absorve facilmente
 ` não sobrecarrega o cabelo
 ` fragrância agradável a maçapão
 ` possui atomizador, o que permite aplicar e 
espalhar o óleo no cabelo com facilidade
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UTIQUE
EPIGENÉTICA – O FUTURO DA COSMETOLOGIA 
A epigenética é uma ciência que estuda os mecanismos relacionados com a regulação da actividade 
dos genes. As suas descobertas têm conquistado o mundo dos cosméticos. Estes mecanismos derivam 
de uma série de processos biológicos que consistem em "ligar" ou "desligar" os genes, sem alterar a 
sua sequência. O melhor exemplo que ilustra essa relação, são os gémeos univitelinos – apesar de 
possuirem a mesma informação genética, ao longo das suas vidas podem adquirir características 
individuais, sob a influência de fatores externos. As mudanças epigenéticas são influenciadas, entre 

OS CREMES UTIQUE POSSUEM COMPLEXOS REVOLUCIONÁRIOS 
ESPECIALMENTE SELECIONADOS PARA A FM WORLD

 
L.C.G.S MC 4.0® 

INOVAÇÃO NO MUNDO DOS COSMÉTICOS   
O revolucionário complexo L.C.G.S MC 4.0®, 

cuidadosamente selecionado para a FM WORLD, 
faz parte da composição do SÉRUM FACIAL 

COM EFEITO LIFTING EXTREMO ANTI-
AGING e apresenta fortes propriedades anti-
envelhecimento – regenera  intensivamente e 
suaviza a pele do rosto. Prepara na perfeição 
a pele para a aplicação de outros cosméticos, 

atuando sinergicamente com eles e aumentando o 
seu efeito.

 
VOLUMENIC PLUS MC 12.0® 

LIPOFILLING COSMÉTICO DE SEIOS 

Querendo satisfazer o desejo das mulheres 
modernas, com um peito tentador, firme e bem 

cuidado, enriquecemos o CREME MODELADOR 
INTENSIVO PARA SEIOS ULTRA FIRMING 

com um complexo único, criado exclusivamente 
para a FM WORLD – o Volumenic Plus MC 

12.0®. Inspirado na medicina chinesa do Extremo 
Oriente, este complexo estimula a maturação 

e a diferenciação de células adiposas e auxilia o 
processo de armazenamento de lípidos. O efeito 
é chamado "lipofilling cosmético" que provoca 
o aumento do volume do tecido adiposo dos 
seios, tornando-se uma ótima alternativa aos 

tratamentos da medicina estética.

 
SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0® 
ESPECIALISTA NA MODELAÇÃO DA 

SILHUETA 

Não procuramos um compromisso – apostamos 
apenas em resultados eficientes. Por isso e 

especialmente para a FM WORLD, um grupo de 
excelentes especialistas, combinaram matérias-

primas da mais alta qualidade e utilizaram 
tecnologias da nova geração para criar o inovador 

complexo Slimenum Ultra³ MC 16.0®. Esta 
fórmula altamente especializada presente 
no CREME CORPORAL REAFIRMANTE 

FIRMING COMPLEX contribui para a diminuição 
de volume do tecido adiposo acumulado, 

emagrecendo visivelmente, reduzindo assim as 
irregularidades da pele. Como resultado, modela 
a silhueta, proporcionando efeitos comparáveis a 

tratamentos de ultrassom.

outros, pela poluição do meio ambiente e pelo estilo de vida (dieta, stress, atividade física). Estes 
fatores, são capazes de alterar a condição dos genes responsáveis por uma aparência jovem. Graças 
à epigenética, podemos influenciar os processos responsáveis pelo estado da pele. Beneficiando 
deste conhecimento, criámos complexos únicos: o L.C.G.S MC 8.0® e o L.C.G.S MC 4.0® que ao 
influenciarem os genes, atrasam os processos de envelhecimento da pele. Além dos complexos, 
desenvolvemos também uma alternativa a tratamentos de medicina estética: o VOLUMENIC PLUS 
MC 12.0® e o SLIMENUM ULTRA3 MC 16.0®.

 
L.C.G.S MC 8.0® 

UM PASSO PARA A ETERNA 
JUVENTUDE 

Encontramo-lo nos cremes faciais – de dia, de 
noite e para o contorno de olhos. O complexo 
único L.C.G.S MC 8.0® foi criado com base na 

mais recente pesquisa, na área da epigenética e  
especialmente para a FM WORLD. Este complexo 
influencia a síntese de duas proteínas chave para 
uma aparência jovem: a fibronectina, que preenche 

a estrutura intercelular da pele, influenciando 
entre outros, o colagénio e os proteoglicanos e a 
proteína p53, que participa na renovação do ADN. 

Graças a isso, este complexo apresenta fortes 
propriedades anti-envelhecimento – regenera 

e suaviza a pele do rosto. Além disso, o L.C.G.S 
MC 8.0® diminui os efeitos negativos da radiação 
eletromagnética à qual pertencem, entre outros: 
a radiação UV e a luz azul. Contribui também, à 

reconstrução da epiderme e protege eficazmente 
contra o stress oxidativo.

E P I G E N E T I C S
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UTIQUE E P I G E N E T I C S

Uma combinação sofisticada de ingredientes 
ativos da mais alta qualidade com uma 
teconologia avançada, para uma hidratação 
profunda, reafirmação e reconstrução da 
pele. Uma receita ultra rejuvenescedora, 
meticulosamente desenvolvida, que fará com 
que o seu rosto tenha um aspeto saudável e 
um brilho deslumbrante.

CREME DE DIA ROYAL PERFECTION 
ROYAL PERFECTION DAY CREAM  | 50 ml   |   502026

199,00 EUR
3.980,00 EUR / 1 l

CREME DE NOITE AVANÇADO AGE CONTROL 
ADVANCED AGE CONTROL NIGHT CREAM  | 50 ml   |   502027

199,00 EUR
3.980,00 EUR / 1 l

UNIÃO DE INGREDIENTES PRECIOSOS CUIDADOSAMENTE SELECIONADOS PARA A SUA PELE
 ` L.C.G.S MC 8.0® diminui os efeitos negativos da radiação eletromagnética à qual pertencem, entre outros, a radiação UV e a luz azul. Além disso, protege 
eficazmente contra o stress oxidativo e possui um efeito benéfico na reconstrução da epiderme.

 ` Tripeptídeo-38 é um péptideo forte antirrugas da nova geração, que fortalece a síntese dos 6 ingredientes principais que participam na reconstrução de epiderme. 
Graças a isso, preenche as rugas desde o interior, proporcionando o efeito de uma pele mais lisa e mais preenchida.

 ` O antioxidante ultramoderno ativa-se somente sob a influência da radiação UV e  protege a pele contra a ação dos radicais livres. Graças a este 
antioxidante, esquecerse-á da pele do rosto cinzenta e cansada. A sua pele tornar-se-á mais resistente à atuação dos fatores externos negativos, 
responsáveis pelos processos do envelhecimento.

 ` Ácido hialurónico de baixo peso molecular é um polissacarídeo natural que preenche os espaços entre as fibras de colagénio. Por isso, hidrata 
perfeitamente a pele e melhora a sua elasticidade, possuindo um efeito rejuvenescedor.

INGREDIENTES REVOLUCIONÁRIOS 
QUE SÃO ABSORVIDOS PELA SUA 
PELE DURANTE O SONO 

 ` L.C.G.S MC 8.0® contribui para a 
síntese de duas proteínas-chave, para 
uma aparência jovem: a fibronectina que 
interage, entre outros, com o colagénio e 
os proteoglicanos e a proteína p53, que 
participam na renovação do ADN. Graças 
a isso, este complexo possui propriedades 
anti-envelhecimento intensas, o que se 
traduz na regeneração e no alisamento da 
pele do rosto.

 ` Derivado da vitamina A (geração mais 
recente e mais suave) é atualmente 
uma das substâncias antirrugas mais 
eficazes, uma vez que uniformiza o tom 
da pele e melhora com eficácia a sua 
aparência.

 ` Extrato derivado do meristema de 
edelweiss (flor da montanha e da 
neve) contraria os efeitos do stress 
oxidativo, causado pela poluição do ar e 
da radiação UV. Com um forte efeito de 
lifting sobre a pele flácida do pescoço, 
levanta visualmente as bochechas e 
suaviza os "pés de galinha". Graças a ele, 
esquecer-se-á da pele do rosto cinzenta 
e cansada. A sua pele tornar-se-á mais 
resistente à atuação negativa dos 
fatores externos, responsáveis pelos 
processos do seu envelhecimento.

 ` Manteiga de Karité é extraída do óleo 
de sementes de uma árvore africana, 
designada como Vitellaria Paradoxa 
ou karité, (esta árvore em África, é 
considerada sagrada e é venerada há 
milhares de anos). A manteiga de karité, 
deixa a pele muito suave e hidratada.

 

A riqueza dos ingredientes ativos cuidadosamente 
selecionados, com um forte efeito anti-
envelhecimento e reafirmante, que penetra na pele 
durante o sono, para que todas as manhãs possa 
deslumbrar com uma pele hidratada, regenerada e lisa.
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UTIQUE
CREME ATIVO PARA O CONTORNO  

DE OLHOS EYE COMPLEX
EYE CREAM COMPLEX  | 20 ml   |   502028

135,99 EUR
6.750,00 EUR / 1 l

Uma composição perfeita de matérias-
primas da mais alta qualidade, que 
tornam a pele mais elástica e hidratada. 
O creme aclara suavemente as 
inestéticas sombras debaixo dos olhos, 
deixando a pele execionalmente fresca.

UMA COMPOSIÇÃO PERFEITA DE INGREDIENTES INOVADORES QUE CUIDAM DA PELE DELICADA DO CONTORNO DE OLHOS
 ` L.C.G.S MC 8.0® – a radiação UV e a luz azul, influenciam desfavoravelmente a pele sensível na zona do contorno dos olhos – provocam o stress oxidativo, 
e contribuem para o aparecimento das rugas de expressão. Enriquecemos este creme com um complexo que funciona de duas maneiras: reduz os efeitos 
negativos da radiação eletromagnética e auxilia na regeneração e suavização da pele, retardando assim os processos do  envelhecimento.

 ` Complexo de extrato de Albizia julibrissin e darutoside estimula a síntese do colagénio e ajuda no processo de regeneração da pele, reduzindo 
visualmente os "pés de galinha". Além disso, possui um efeito de lifting sobre a  pele flácida das pálpebras superiores, esticando-as visivelmente.

 ` Ácido hialurónico de baixo peso molecular é dotado de uma alta permeabilidade, deixando a pele mais firme e elástica.

 ` Peptídeo cíclico e ectoína hidratam profundamente e alisam visualmente as rugas, aumentando a firmeza da pele.

 ` Cafeína estimula a microcirculação sanguínea e aclara delicadamente as inestéticas sombras debaixo dos olhos.

SÉRUM FACIAL COM EFEITO LIFTING EXTREMO ANTI-AGING
ANTI-AGING ELIXIR FACE SERUM   | 30 ml   |   502030

167,99 EUR
5.599,66 EUR / 1 l

E P I G E N E T I C S

Um fórmula revolucionária de concentração elevada, que 
regenera e suaviza intensivamente a pele, reduzindo a 
visibilidade das rugas e reafirmando visivelmente o contorno 
do rosto. Este cosmético especializado, melhorará a condição 
da pele do rosto, dando-lhe uma aparência mais bonita e 
jovem. 

ATUAÇÃO INTENSIVA GRAÇAS A INGREDIENTES 
PRECIOSOS

 ` L.C.G.S MC 4.0® com fortes propriedades anti-envelhecimento – 
regenera intensivamente e suaviza a pele do rosto. Prepara a pele 
para a aplicação de outros cosméticos, agindo sinergicamente com 
eles, aumentando assim a sua atuação.

 ` Derivado da vitamina A (geração mais recente e suave) – é 
atualmente uma das substâncias antirrugas mais eficazes – 
aclara suavemente as manchas da pele e melhora a aparência 
da pele do rosto. 

 ` O lipodipeptídeo, através da estimulação da síntese de 
elastina, combate a flacidez da pele, reafirmando visivelmente 
o contorno do rosto.

 ` O valioso complexo de fitoestrogénios regula a função das 
glândulas sebáceas.

 ` A combinação preciosa de extrato de caviar e oligoelementos 
– ouro, prata, platina – contribui para o atraso do processo do 
envelhecimento da pele, reduzindo visivelmente as rugas.

E P I G E N E T I C S
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UTIQUE
CREME MODELADOR INTENSIVO 

PARA SEIOS ULTRA FIRMING 
ULTRA FIRMING BUST CREAM  | 50 ml   |   502031

135,99 EUR
2.719,80 EUR / 1 l

Com uma fórmula avançada e desenvolvida graças a uma tecnologia pioneira, reafirma e dá elasticidade 
à pele da zona dos seios, proporcionando um efeito lifting visível. Este cosmético inovador é uma ótima 
alternativa às intervenções cirúrgicas invasivas para moldar o peito.

INGREDIENTES PERFEITAMENTE SELECIONADOS PARA 
PROPORCIONAR A FORMA IDEAL DOS SEIOS

 ` O complexo exclusivo Volumenic Plus MC 12.0® estimula a 
maturação e a diferenciação das células adiposas e auxilia no 
processo de armazenamento de lípidos. O efeito produzido é 
chamado "lipofilling cosmético" e proporciona o aumento do 
volume do tecido adiposo nos seios, tornando-se uma ótima 
alternativa aos tratamentos da medicina estética.

 ` O extrato de algas castanhas da família Dictyoptales 
influencia a nutrição dos adipócitos, tornando os seios 
visualmente maiores e mais cheios.

 ` O complexo de algas e de pululano rico em aminoácidos, 
polissacarídeos, vitamina C e B12, fortalece as fibras do tecido 
subcutâneo, segura e corrige a forma dos seios.

CREME CORPORAL REAFIRMANTE  
FIRMING COMPLEX
FIRMING COMPLEX BODY CREAM   | 120 ml   |   502032

167,99 EUR
1.399,91 EUR / 1 l

E P I G E N E T I C S

A união dos melhores ingredientes e uma tecnologia inovadora para modelar a sua silhueta. Os seus 
ingredientes foram cuidadosamente selecionados para dar firmeza, suavizar e dar elasticidade à pele, 
auxiliando também na redução do tecido adiposo.

A MISTURA DOS MELHORES INGREDIENTES PARA 
MOLDAR  A SILHUETA

 ` Slimenum Ultra³ MC 16.0® contribui para a redução do 
volume do tecido adiposo acumulado, reduzindo visivelmente 
a silhueta e as irregularidades da pele. Graças a isso, modela 
a silhueta tridimensionalmente, proporcionando efeitos 
comparáveis aos tratamentos do ultrassom.

 ` O ácido ximénico restabelece visivelmente a elasticidade da 
pele, deixando-a mais firme e elástica. Além disso, aumenta a 
eficiência dos mecanismos antioxidantes da pele, contribuindo 
assim para a proteção contra o stress oxidativo, garantindo uma 
aparência bonita e saudável.

 ` A valiosa combinação de algas marinhas e proteínas vegetais 
proporciona um efeito visual de lifting.

 ` O extrato de buganvília, uma planta valiosa originária 
da América do Sul, é um ingrediente tecnologicamente 
avançado, que auxilia nos processos de redução do tecido 
adiposo e previne a flacidez da pele, aumentando a síntese de 
proteoglicanos, colagénio e elastina.
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UTIQUE

Uma união extraordinária de preciosas notas olfativas sob a 
forma de creme, uma fonte de experiências execionais que 
acariciam os sentidos. Uma composição exclusiva onde os 
acordes de jasmim, cistus e árvore de caxemira se entrelaçam 
com o doce aroma de baunilha e âmbar, salientando as notas 
de oud branco, almíscar preto e madeira seca. Magnetizante, 
sedutora e tentadora... sinta-a na sua própria pele. Como o 
perfume é em forma de creme, é extremamente duradouro e 
o cheiro permanece na pele durante muito tempo. Basta uma 
pequena quantidade de creme, para sentir uma carícia que 
despertará todos os seus sentidos.

UM BOM CONSELHO: A melhor maneira para aplicar o perfume 
é fazê-lo com dedos, nos locais de pulsação, ou seja, nas partes onde 
pulsa o sangue e o corpo produz calor: no lado interior dos pulsos, no 
pescoço, atrás das orelhas, no decote e nas dobras dos cotovelos e 
joelhos. Desta forma, o perfume desenvolverá maravilhosamente o 
seu "bouquet" aromático e permanecerá na pele durante muito tempo.

PERFUME EM CREME RUBY
RUBY SOLID PARFUM  | 20 g   |   502029

167,32 EUR
8.366,00 EUR / 1 kg

Imagine que a sua fragrância favorita se transforma 
numa forma única, que lhe permite tocar e apreciar 
sem fim... Imagine como se difunde na pele, deixando 
um cheiro sedutor, cativante e que acaricia os sentidos. 
Desperta os sentidos e envolve a pele como um chiffon 
delicado. É precisamente assim, o Perfume em Creme 
RUBY. A quintessência do luxo com uma textura 
cremosa.



A FONTE PARA UMA PELE MARAVILHOSA
Cada um de nós, independentemente da idade, quer ter uma pele firme, lisa e bem cuidada. 

Em laboratórios de todo o mundo, os cientistas estão constantemente a pesquisar e a 
aperfeiçoar fórmulas, que não deixarão que esse seu desejo fique apenas no mundo dos 

sonhos. Para permitir que o cumpra, usamos as tecnologias mais modernas e beneficiamos 
de descobertas inovadoras. E foi desta forma que surgiu a marca de cosméticos 
especializados FONTAINAVIE. Certifique-se por si mesmo, na sua própria pele.
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NOVIDADES FONTAINAVIE
Um sorriso radiante chama a atenção, dá mais atratividade e autoconfiança. Ter lábios macios, 
nutridos e hidratados e dentes brancos como a neve são, juntamente com uma pele lisa, firme e 
radiante, a base de uma aparência bonita. É por isso, que se juntam aos cosméticos especializados 
para o cuidado da pele: o Batom de regeneração intensiva (pág. 88) e a Espuma de dentes 
branqueadora 3 em 1 (pág. 89). Conheça as suas fórmulas modernas, assim como o seu método 
de atuação eficaz.
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CREME DE DIA  
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE DAY CREAM

Uma fórmula inovadora com prata, o complexo de 
Tripéptido-1, Tetrapéptido-7 e ácido hialurónico 
que acalma e hidrata, garantindo à pele um aspeto 
jovem. Com uma textura leve, nutre e protege a pele 
contra os efeitos das condições climáticas adversas.

 ` com prata que previne irritações
 ` com cafeína que estimula a microcirculação 
e extrato de camomila e de ginseng, com 
propriedades calmantes

60 g | 503005.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREME DE NOITE  
SILVER IMPULSE
SILVER IMPULSE NIGHT CREAM

Uma combinação rica em ingredientes ativos, com 
propriedades embelezadoras. O inovador Matrixyl® 
3000, retarda o processo de envelhecimento da pele, 
a prata funciona como um antibacteriano e o ácido 
hialurónico hidrata em profundidade. Efeito: redução 
dos sinais de desidratação e irritação da pele.

 ` normaliza o perfil lipídico da pele mista e 
oleosa

 ` o ginseng estimula a renovação da pele, a 
camomila acalma as irritações e o extrato de 
raíz Angelica Archangelica possui propriedades 
anti-inflamatórias

60 g | 503006.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREME PARA O CONTORNO DOS 
OLHOS SILVER IMPULSE 
SILVER IMPULSE EYE CREAM

Revitaliza, acalma e relaxa a pele delicada do 
contorno dos olhos. O inovador Matrixyl® 3000 
previne a flacidez da pele, melhorando assim a 
elasticidade e o extrato de camomila reduz o edema 
e inchaço.

 ` com vitamina E antioxidante, extrato da raiz 
de cavalinha, prata e cafeína

21 g | 503007.02

41,99 EUR
1.999,50 EUR / 1 kg

FRAÇÃO ATIVA DA RAÍZ 
DO RUIBARBO-DA-CHINA  
É um ingrediente tecnologicamente avançado 
e que atua a vários níveis na pele, estimulando 
extraordinariamente os mecanismos naturais 
de hidratação. Contribui para a regeneração 
intensiva e para a renovação da barreira 
lipídica, protegendo eficazmente a pele da 
desidratação e dos fatores externos negativos. 
Além disso, regula o processo natural de 
esfoliação da pele, contribuindo assim para 
uma melhoria visível do tom, devolvendo o seu 
brilho e uma aparência natural.

EXTRATO DE FOLHAS DE 
AGAVE-AZUL  
É uma exclusiva substância anti-
envelhecimento que se carateriza pela 
sua elevada eficácia. Cria à superfície 
da pele uma rede de polissacarídeos, 
que atuam na pele de duas maneiras: 
proporcionam um efeito lifting perceptível 
e imediato e preenche as rugas, reduzindo-
as visivelmente a partir da primeira 
aplicação.

BETAÍNA  
É uma substância altamente purificada, 
presente de maneira natural nas plantas. 
Graças às mais recentes tecnologias, 
é utilizada na cosmética como uma 
substância que hidrata e regula a 
gestão de água das células. Graças à 
sua execional estrutura, fortalece a 
barreira lipídica da pele, impedindo uma 
perda excessiva de água da epiderme, 
protegendo-a da desidratação e irritação.

Utilizamos tecnologias inovadoras para 
que o sonho de uma pele firme  
e eternamente jovem,
esteja ao seu alcance. 

Os ingredientes inovadores contidos em todos os cremes FONTAINAVIE garantem uma atuação 
ainda mais eficaz. Hidratar, regenerar e refirmar a pele nunca foi tão fácil.

MISSÃO: ACALMAR E 
PROTEGER Cosméticos 
recomendados para peles mistas, oleosas, 
com imperfeições e propensas à irritação

• Matrixyl® 3000 é uma inovadora 
combinação do Tripéptido-1 e 
Tetrapéptido-7 que estimula a 
produção de colagénio, retarda o 
processo de envelhecimento da 
pele, previne a flacidez e melhora a 
elasticidade da pele.

• prata regula a produção sebácea, 
mantendo o equilíbrio da pele.

• ácido hialurónico garante uma 
hidratação adequada e previne a 
queratose excessiva da epiderme.

• cafeína estimula a microcirculação, 
reduz o inchaço e olheiras, alisa e dá 
firmeza à pele.

FONTAINAVIE
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CREME DE DIA  
GOLDEN BLISS 
GOLDEN BLISS DAY CREAM

A fórmula real com ouro de 24 quilates para 
as peles que necessitam firmeza, suavidade e 
vitalidade. Protege-a contra os efeitos dos radicais 
livres. A coenzima Q10 retarda os processos de 
envelhecimento e estimula a regeneração da pele.

 ` rico em nutrientes
 ` com o pó de pérola, que dá brilho ao rosto, 
extrato de grainha de uva e aloé vera

60 g | 503002.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREME DE NOITE  
GOLDEN BLISS
GOLDEN BLISS NIGHT CREAM

O efeito sinérgico dos ingredientes rejuvenescedores 
cuidadosamente selecionados – ouro de 24 quilates, 
células-tronco da planta e coenzima Q10, nutrem a 
pele durante a noite e melhoram a elasticidade. A 
solução ideal para as peles que necessitam firmeza, 
luminosidade e suavidade.

 ` o chá verde tem um efeito antioxidante, o aloé 
vera reduz a inflamação e o ácido hialurónico 
hidrata em profundidade

60 g | 503003.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

CREME PARA O CONTORNO DOS 
OLHOS GOLDEN BLISS 
GOLDEN BLISS EYE CREAM

Um elixir para a pele cansada à base de células-tronco 
da planta de uma maçã suíça com propriedades 
regenerativas. Hidrata em profundidade, suaviza a pele 
delicada ao redor dos olhos e previne a vermelhidão. 
Contém valiosas micropartículas de ouro de 24 quilates 
e cafeína, que estimulam a microcirculação.

 ` tripla ação, graças ao poder de extratos vegetais 
de: cavalinha, hamamélis e grainha de uva

21 g | 503004.02

41,99 EUR
1.999,50 EUR / 1 kg

CREME DE NOITE  
CAVIAR REVIVAL 
CAVIAR REVIVAL NIGHT CREAM

A renovação noturna da pele, graças a uma 
composição rica em ingredientes ativos. O extrato 
de caviar tem um efeito rejuvenescedor, o bio-
colagénio dá firmeza à pele e o ácido hialurónico 
hidrata-a em profundidade.

 `  com prata e o estimulante extrato de ginseng

60 g | 503009.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg

SÉRUM DE OLHOS  
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL EYE SERUM

O valioso extrato de caviar é a base para a 
hidratação perfeita da pele delicada do contorno 
dos olhos. A sua atuação foi enriquecida com bio-
colagénio que refirma a pele e com um complexo 
único de diamante e peptídeos. 

 ` com óleo de argão que possui propriedades 
antioxidantes e regeneradoras

21 g | 503010.02

41,99 EUR
1.999,50 EUR / 1 kg

MISSÃO: AUMENTO 
DA ELASTICIDADE E 
LUMINOSIDADE 
Cosméticos recomendados para peles 
sem brilho, que necessitam firmeza e 
regeneração
• ouro de 24 quilates retarda o 

envelhecimento da pele e previne o 
aparecimento de rugas. Tem um efeito 
aliviante, dá brilho à pele.

• células-tronco vegetais, para cremes 
de noite e para o contorno dos olhos, 
são extraídas de uma espécie muito 
rara de macieira, oriunda da Suiça. 
Melhoram a vitalidade das células da pele, 
promovendo uma aparência mais jovem.

• coenzima Q10 possui propriedades 
antioxidantes, eficaz no combate aos 
radicais livres e no fotoenvelhecimento 
da pele.

• extrato do ginseng estimula a 
regeneração da pele, melhora a circulação 
sanguínea, possui propriedades 
rejuvenescedoras e regenerativas.

• ácido hialurónico retém a água na 
epiderme e suaviza a pele.

FONTAINAVIE
MISSÃO: HIDRATAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO 
Cosméticos recomendados para peles 
secas, cansadas, cinzentas e com 
necessidade de nutrição
• extrato de caviar – uma fonte de 

juventude, proveniente das profundezas 
do mar, com efeito rejuvenescedor e 
hidratante, contém nutrientes valiosos, 
tais como os aminoácidos e ácidos 
gordos essenciais.

• bio-colagénio – colagénio marinho 
natural, um ingrediente de excepcional 
pureza e concentração – responsável 
por alisar e dar firmeza à pele. Hidrata, 
rejuvenesce e regenera e ao mesmo 
tempo, criando uma película delicada 
que previne a perda excessiva de água.

• complexo de diamante e péptidos 
possui propriedades anti-idade e 
melhora a firmeza e elasticidade da pele.

• ácido hialurónico hidrata e nutre em 
profundidade a pele.

CREME DE DIA  
CAVIAR REVIVAL
CAVIAR REVIVAL DAY CREAM

Um tesouro das profundezas do mar, o extrato de 
caviar é considerado como o elixir da juventude 
para a pele. Atua em sinergia com o bio-colagénio 
concentrado que ajuda a alisar e a dar firmeza à 
pele, criando uma delicada película protetora na sua 
superfície. O ouro de 24 quilates é um excelente 
transporte de nutrientes da pele.

 ` com extrato de ginseng, que possui 
propriedades regeneradoras

60 g | 503008.02

54,99 EUR
916,50 EUR / 1 kg
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SÉRUM LIFTING PARA O 
CONTORNO DOS OLHOS
LIFT EXTREME EYE SERUM

O luxuoso sérum com efeito lifting 
elimina com precisão as linhas 
finas e as rugas. Reduz também o 
inchaço dos olhos. A combinação do 
Pentapeptídeo-18 e Hexapeptídeo-8 
faz com que funcione como o botox, 
esticando, refirmando e suavizando a 
pele.

 ` garante o efeito de lifting
 ` aplicar debaixo dos olhos e em 
zonas selecionadas do rosto

5 ml | 503001

46,99 EUR
9.398,00 EUR / 1 l

O creme facial anti-envelhecimento exclusivo 
SPF 50 foi o grande vencedor no maior e mais 
prestigiado concurso da indústria cosmética 
na Polónia, a Qltowy Kosmetyk 2019, na 
categoria Rosto – o Cuidado Premium. O júri 
da competição, avalia produtos cosméticos há 
quase um quarto do século, premiando aqueles 
que se destacam pela sua qualidade, eficácia, 
adaptação às necessidades de consumidores, 
mas também pela estética e funcionalidade da 
embalagem, uma filosofia coerente e uma boa 
política de marketing.

CREME FACIAL  
ANTI-ENVELHECIMENTO 
EXCLUSIVO SPF 50
EXCLUSIVE ANTI-AGING INVISIBLE FACE CREAM SPF 50

Graças à sua fórmula inovadora, proporciona cuidados 
multidimensionais e protege a pele. Os efeitos 
sinérgicos dos ingredientes ativos, asseguram a nutrição, 
regeneração e hidratação profunda da pele. Por outro 
lado, o sistema especial de filtros UVA/UVB funciona 
como um revestimento protetor da pele, prevenindo 
o fotoenvelhecimento e o aparecimento de manchas. 
Este é um produto cosmético, insubstituível em todos 
os momentos e de alta qualidade. Ofereça à sua pele, os 
cuidados de luxo que ela merece.

 ` de fácil absorção, graças à textura transparente e 
única

 ` ideal para maquilhagem
 ` hipoalergénico e à prova de água

50 ml | 503029

62,99 EUR
1.259,80 EUR / 1 l

SPRAY PROTETOR PARA CRIANÇAS 
SPF 50
EXPERT SUNSCREEN SPRAY FOR KIDS SPF 50

É um produto tecnologicamente avançado, graças ao qual 
a proteção da pele delicada das crianças contra os efeitos 
nocivos dos raios solares, tornar-se-á um doce prazer. 
Graças à sua fórmula inovadora com um sistema de filtros 
UVA/UVB de alta proteção solar, ajuda não só a proteger 
a pele delicada das crianças contra as queimaduras 
solares, mas também hidrata, nutre e regenera a pele. É 
um produto único que, certamente, fará com que pais e 
filhos se apaixonem por ele.

 ` a textura fantástica em forma de espuma leve é de 
fácil aplicação e absorvida instantaneamente

 ` fragrância de morango
 ` hipoalergénico e à prova de água
 ` destinado para crianças a partir dos 3 anos de 
idade

150 ml | 503028

28,99 EUR
193,26 EUR / 1 l

FONTAINAVIE
em2 1

ALTA PROTEÇÃO SOLAR E 
EXCELENTES CUIDADOS 
GRAÇAS A INGREDIENTES 
ÚNICOS:

 ` o dipeptídeo valioso – a carnosina – não só 
protege a pele dos efeitos nocivos dos raios 
solares, mas também dos efeitos nocivos do 
ar poluído. Além disso, possui propriedades 
antioxidantes, que atuam sinergicamente 
com a vitamina E na redução dos danos 
do ADN das células, causados pelo stress 
oxidativo.

 ` rico em aminoácidos, enzimas, vitaminas e 
minerais, o sumo do aloé vera hidrata, nutre 
e alivia a delicada pele das crianças.

 ` com propriedades calmantes únicas, a 
alantoína atua como uma compressa na 
pele irritada e fortalece a fina camada 
hidrolipídica da pele dos mais jovens.

 ` o princípio ativo mais importante da 
camomila – o bisabolol – tem um forte 
efeito aliviante e estimula a regeneração dos 
tecidos e a reconstrução da epiderme.

 ` o acetato de vitamina E, exerce um efeito 
protetor sobre os lipídios das camadas 
celulares e aumenta a capacidade de 
retenção de água da pele, proporcionando 
uma sensação de hidratação profunda.

 ` o pantenol com propriedades calmantes 
insubstituíveis, acelera a regeneração da 
epiderme e hidrata a pele em profundidade.
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BATOM DE REGENERAÇÃO INTENSIVA
ADVANCED REPAIR LIP BALM

Criado à base de óleo de rícino e enriquecido com cera 
de abelha, candelila e de copernicia, óleo de amêndoas, 
lanolina e vitamina E, regenera com eficácia os lábios 
gretados e secos. 

 ` boost de hidratação para a pele seca
 ` deixa os lábios incrivelmente suaves e macios
 ` garante uma sensação agradável de nutrição e 
hidratação

 ` protege contra a atuação negativa da radiação UV
 ` contém ácido hialurónico, que modela os lábios
 ` para uso diário

4,8 g | 503031

8,50 EUR
177,08 EUR / 100 g

ESPUMA DE DENTES  
BRANQUEADORA 3 EM 1
3 IN 1 TEETH WHITENING FOAM

Com uma fórmula inovadora e uma ação branqueadora, não 
só melhora eficazmente a aparência dos dentes, como também 
limpa o esmalte e refresca a cavidade bucal.

 ` preparado especializado para o cuidado diário
 ` fórmula moderna em forma de espuma
 ` com percarbonato de sódio
 ` de fácil utilização graças a um dispensador higiénico
 ` destinado a pessoas adultas

50 ml | 503032

26,99 EUR
539,80 EUR / 1 l

FONTAINAVIE

A espuma contém percarbonato 
de sódio, que liberta peróxido de 
hidrogénio,  um auxíliar inestimável na 
estomatologia estética. Este composto 
reage com as substâncias orgâncias 
coloridas, oxidando-as e quebrando-
as em moléculas mais pequenas. Como 
resultado, ficam mais claras e, por isso, 
menos visíveis.

FONTAINAVIE DENTÁRIO

NOVIDADE NOVIDADE

EXTREMAMENTE EFICIENTE – DURA ATÉ 4 MESES

EFEITOS VISÍVEIS APÓS 1-3 SEMANAS DE UTILIZAÇÃO 



DESCUBRA A BELEZA DE 
UM CABELO SAUDÁVEL

Cuidados profissionais com o cabelo no conforto da sua casa? A partir de agora 
já é possível! Para ir de encontro às suas expetativas, criámos uma prestigiosa 

linha de cosméticos – HAIRLAB, que proporciona ao cabelo um aspeto saudável e 
bonito. Uma composição valiosa de receitas perfeitas, adaptadas às necessidades 
individuais, que farão com que o sonho de um penteado deslumbrante, se torne 
realidade. A linha HAIRLAB permite descobrir a beleza de um cabelo saudável.

Maciej Maniewski – cabeleireiro de celebridades, virtuoso com a 
tesoura, presidente do júri no programa de televisão – “O penteado de 
mestre”, apresentador do programa – “Caso do cabeleireiro”, mestre de 

metamorfoses do programa – “Ideias de Sablewska” sobre a moda. Ligado 
ao mundo da moda há muitos anos. Uma pessoa que conhece todos os 
segredos do cabelo. Agora é embaixador da prestigiada linha HAIRLAB.
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O champô para cabelo pintado (págs. 98-99) e o champô e máscara para cabelo encaracolado 
(págs. 100-101) são os novos produtos que complementam as várias linhas profissionais de cosméticos 
HAIRLAB, para garantir ao cabelo um cuidado completo. Para que possa desfrutar de um penteado 
perfeito a qualquer hora e em qualquer lugar, introduzimos também 5 produtos em miniversão – 
práticos e cómodos. Irá encontrá-los com o símbolo IDEAL EM VIAGEM.

NOVIDADES HAIRLAB

IDEAL EM 
VIAGEM
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ÓLEO DE HIDRATAÇÃO 
INTENSIVA PARA O CABELO
AQUA2 OIL 

Hidrata, suaviza o cabelo e previne o 
aparecimento de pontas duplas, facilitando 
o pentear. Os ingredientes cuidadosamente 
selecionados protegem o cabelo da perda de 
água. Basta aplicar algumas gotas de óleo no 
seu cabelo, para obter uma suavidade e maciez 
extraordinária.

 ` contém óleo de jojoba que melhora a 
condição do cabelo

 ` pode ser aplicado tanto em cabelo 
seco como em molhado, garante uma 
hidração intensiva, deixando o cabelo 
muito suave e brilhante

 ` graças a este produto as pontas duplas 
deixarão de ser um problema

100 ml | 520004

41,99 EUR
419,90  EUR / 1 l

MÁSCARA PARA CABELO SECO
AQUA2 MASK

Recupera o cabelo seco, danificado e embaraçado. A máscara 
hidrata intensivamente e nutre o cabelo, fazendo com que 
fique saudável e brilhante. Além disso, facilita o pentear. Efeito: 
cabelo forte e brilhante.

 ` para enxaguar
 ` rica em óleos: óleo de linhaça, óleo de jojoba e óleo de 
arroz, que hidratam e nutrem intensivamente o cabelo

 ` graças à máscara, poderá pentear cabelo facilmente
 ` previne a quebra e a eletricidade estática
 ` para fortalecer a atuação da máscara, recomendamos 
que adicione umas gotas do óleo AQUA² OIL

 ` se tiver o cabelo pintado, junte à mascara umas gotas 
do elixir IDEAL² COLOR ELIXIR que realçará a cor e 
assegurará um lindo brilho extra ao cabelo

250 ml | 520003

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

30 ml | 520003.02

11,40 EUR
380,00 EUR / 1 l

CHAMPÔ PARA CABELO  
MUITO SECO
AQUA2 SHAMPOO

Faz com que mesmo o cabelo muito seco, recupere 
o aspeto saudável e fique mais brilhante. A 
presença do ácido hialurónico nos ingredientes 
hidrata, nutre e fortalece o cabelo. Limpa 
delicadamente o cabelo e o couro cabeludo. 

 ` contém ácido hialurónico que hidrata 
intensivamente o cabelo

 ` melhora a condição do cabelo: nutre e 
fortalece

 ` graças a ele, o cabelo recupera o aspeto 
saudável e bonito: torna-se brilhante e 
vigoroso

 ` para melhores resultados use juntamente 
com a máscara AQUA² MASK

250 ml | 520001

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

50 ml | 520001.02

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

IDEAL  
EM VIAGEM

IDEAL  
EM VIAGEM

NOVIDADESHAIRLAB

Graças a uma fórmula muito nutritiva, enriquecida com uma porção adicional de ácido hialurónico, a série AQUA² hidrata 
perfeitamente o cabelo seco, com tendência a ficar embaraçado e danificado. Restitui a sua elasticidade e em simultâneo, 
protege a cor e dá um brilho incrível ao cabelo. Proporcione ao seu cabelo uma hidratação como nunca teve antes.

Cabelos perfeitos e saudáveis
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NOVIDADES

SPRAY REGENERADOR E 
MINERALIZANTE
INTENSE2 REGENERATING SPRAY

Regenera e reconstrói até o cabelo mais 
danificado e sensível. Com uma textura 
leve, não deixa o cabelo pesado, facilita o 
ato de pentear e estiliza o cabelo.

 ` contém pantenol que nutre o 
cabelo

 ` sem enxaguar
 ` não deixa o cabelo pesado
 ` extremamente fácil e rápido de 
aplicar: pulverize o cabelo desde a 
sua base até às pontas e recupere o 
aspeto saudável do cabelo

150 ml | 520007

41,99 EUR
279,93 EUR / 1 l

MÁSCARA REGENERADORA 
PARA CABELO SECO E 
DANIFICADO
INTENSE2 REGENERATING MASK

Se tem o cabelo danificado e muito sensível, esta 
máscara é ideal para si! Contém pantenol que é 
responsável pela nutrição, regeneração e fortalecimento 
do cabelo. O seu aspeto fica mais forte e saudável.

 ` tratamento delicado e agradável
 ` para enxaguar
 ` tratamento intensivo até para o cabelo mais 
danificado

 ` para melhores resultados da máscara, 
recomendamos que adicione umas gotas do 
elixir IDEAL2 COLOR (especial para cabelos 
pintados)

250 ml | 520006

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

30 ml | 520006.02

11,40 EUR
380,00 EUR / 1 l

CHAMPÔ REGENERADOR 
PARA CABELO SECO E 
DANIFICADO
INTENSE2 REGENERATING SHAMPOO

Ideal para o cabelo seco, quebradiço, muito 
danificado e sensível, devido a intervenções 
químicas. Com pantenol na sua composição, 
nutre, regenera e fortalece o cabelo. Limpa 
delicadamente o couro cabeludo.

 ` nutrição intensiva para cabelos danificados
 ` une as propriedades de limpeza com as da 
regeneração intensive e proteção

 ` contém pantenol nutritivo
 ` use juntamente com a máscara INTENSE² 
REGENERATING 

250 ml | 520005

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

50 ml | 520005.02

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

IDEAL  
EM VIAGEM

IDEAL  
EM VIAGEM

Graças a ingredientes cuidadosamente selecionados, proporciona ao cabelo uma nutrição e hidratação intensiva. Esta série 
é composta por três fantásticos produtos, criados especialmente para melhorar o estado dos cabelos secos e danificados. 
INTENSE² REGENERATING é sinónimo de um cabelo regenerado e saudável. A garantia para ter um penteado perfeito.

HAIRLAB
Cabelos perfeitos e saudáveis



IDEAL2 
COLOUR

PRODUTO DISPONÍVEL A PARTIR DE  2019-11-07
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Cabelos perfeitos e saudáveis

Fortalece o pigmento após a coloração, realça a profundidade da cor e protege o cabelo da descoloração – isto tudo graças à 
IDEAL² COLOUR. Além disso, o cabelo ficará hidratado e nutrido graças à presença de ingredientes preciosos. O seu penteado 
terá um aspeto igual a um cabelo pintado, acabado de sair do cabeleireiro. A partir de agora a sua imagem de marca será uma 
cor e um brilho espetacular.

ELIXIR PARA CABELO 
PINTADO
IDEAL2 COLOUR ELIXIR 

Recomendamos o seu uso depois de 
pintar o cabelo. Apto para todos os 
tipos de cabelo. O elixir aumenta a 
profundidade e a durabilidade da cor. 
Basta juntar 5-10 gotas do produto à 
máscara IDEAL² COLOUR MASK, para 
que o cabelo pintado fique com um brilho 
impressionante e uma cor mais viva.

 ` para enxaguar
 ` o cabelo ganha um aspeto 
saudável e um brilho extra 
maravilhoso

75 ml | 520011

56,99 EUR
759,86 EUR / 1 l

MÁSCARA PARA CABELO 
PINTADO
IDEAL2 COLOUR MASK 

Com uma fórmula única, dá brilho e aumenta a 
durabilidade da cor do cabelo. Protege a cor dos 
cabelos pintados e ao mesmo tempo regenera 
e nutre, deixando-os com um aspeto saudável e 
brilhante.

 ` contém filtros naturais UV
 ` para enxaguar
 ` a fórmula única protege a cor e 
proporciona um brilho duradouro

 ` o cabelo fica sedosamente macio
 ` para maximizar o efeito da máscara, 
recomendamos que junte umas gotas do 
elixir IDEAL2 COLOUR 

250 ml | 520010

39,99 EUR
159,26 EUR / 1 l

CHAMPÔ PARA CABELO 
PINTADO
IDEAL2 COLOUR SHAMPOO 

Graças a ingredientes meticulosamente 
selecionados, proporciona ao cabelo um 
tratamento profissional após a coloração. 
Juntamente com a máscara da mesma linha, 
ajuda a preservar o tom original do cabelo 
pintado e previne a perda do seu brilho.

 ` contém pantenol e extrato de folhas de 
cavalinha

 ` utilize juntamente com a máscara 
IDEAL2 COLOUR e elixir IDEAL2 
COLOUR 

250 ml | 520019

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

HAIRLAB NOVIDADE



CURLY2

100 101

Ricos em nutrientes valiosos, os produtos CURLY² fazem com que o cabelo encaracolado fique macio, mais suscetível à 
estilização e ao pentear. Protegem o cabelo da humidade, das condições atmosféricas e da temperatura alta durante a 
estilização. Finalmente, o cabelo indisciplinado e rebelde, ficará tal como o quer.

HAIRLAB
Cabelos perfeitos e saudáveis

LOÇÃO SUAVIZANTE PARA 
CABELO ENCARACOLADO
CURLY2 SMOOTHING EMULSION 

Um dos ingredientes desta loção é o colagénio 
hidrolisado, que faz com que o cabelo fique mais 
suave e fácil de pentear. A loção protege-o também 
da humidade, das condições atmosféricas e da 
temperatura alta durante a estilização. Pentear o 
cabelo naturalmente ondulado e encaracolado é 
agora mais fácil.

 ` disciplina e hidrata os caracóis em 
simultâneo

 ` sem enxaguar
 ` facilita a estilização do cabelo
 ` suaviza e protege o cabelo encaracolado, 
graças às proteínas hidrolisadas do trigo

175 ml | 520002

41,99 EUR
239,94 EUR / 1 l

CHAMPÔ PARA CABELO 
ENCARACOLADO
CURLY2 SHAMPOO

Ideal para os cabelos com tendência para 
encaracolar e ondular. Em combinação com 
a máscara da mesma linha, constitui um 
tratamento especializado, que disciplina as 
curvas dos caracóis e torna-os macios ao 
toque.

 ` cuida de caracóis indisciplinados
 ` enriquecido com pantenol e colagénio 
hidrolisado

 ` use juntamente com a máscara CURLY² 
e a loção suavizante CURLY²

250 ml | 520017

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

MÁSCARA PARA CABELO 
ENCARACOLADO
CURLY2 MASK

O complemento ideal para os cuidados do 
cabelo encaracolado. O efeito sinérgico dos 
cosméticos desta linha, delicada para o couro 
cabeludo e para o cabelo, facilita o seu pentear 
e a estilização.

 ` facilita a estilização do cabelo 
encaracolado

 ` com manteiga de Karité, óleo de 
abacate e colagénio hidrolisado

 ` utilize juntamente com o champô 
CURLY2 e a loção suavizante CURLY2   

250 ml | 520018

39,99 EUR
159,26 EUR / 1 l

NOVIDADE

PRODUTO DISPONÍVEL A PARTIR DE 2019-11-07 PRODUTO DISPONÍVEL A PARTIR DE 2019-11-07



VOLUME 2 DELICATE2 

102 103

A série VOLUME² proporciona um volume inacreditável e 
simultaneamente, nutre e hidrata o cabelo. Graças à única e 
exclusiva fórmula, o cabelo será fortalecido e redescobrirá a sua 
elasticidade e brilho. Com a série VOLUME² poderá desfrutar de 
um cabelo volumoso e saudável. Ofereça ao seu cabelo o volume 
que nunca teve.

CHAMPÔ SUAVIZANTE PARA 
COURO CABELUDO SENSÍVEL  
E IRRITADO 
DELICATE2 SHAMPOO

Graças à sua fórmula, enriquecida com propriedades 
calmantes, diminui a irritação do couro cabeludo e 
restaura o seu equilíbrio. Desta forma, o cabelo recupera 
a vitalidade e a hidratação devida.

 ` acalma e hidrata o couro cabeludo irritado e 
cuida do cabelo

 ` pode ser usado em qualquer tipo de cabelo
 ` trata delicadamente o couro cabeludo sensível 
e irritado

250 ml | 520012

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l

O champô DELICATE2 limpa suavemente o cabelo e o couro cabeludo, 
garantindo uma ótima hidratação graças aos ingredientes perfeitamente 
selecionados. Este é um produto único que atua de maneira delicada, mas 
extremamente eficaz. Cuidar de um couro cabeludo problemático, nunca 
foi tão fácil.

SPRAY PARA AUMENTAR  
O VOLUME DO CABELO
VOLUME2 SPRAY

A presença da proteína hidrolisada do trigo 
proporciona ao cabelo maciez, aumentando 
visivelmente o seu volume. Além disso, o 
spray com uma textura delicada, nutre e não 
deixa o cabelo pesado.

 ` sem enxaguar
 ` basta pulverizar o cabelo para que 
penteado ganhe um volume incrível

 ` nutritivo
 ` use juntamente com o champô 
VOLUME2 

150 ml | 520009

41,99 EUR
279,93 EUR / 1 l

CHAMPÔ PARA AUMENTAR  
O VOLUME DO CABELO
VOLUME2 SHAMPOO

Graças a este champô o cabelo fino, delicado e 
sem volume deixará de ser uma preocupação.
Contém proteína hidrolisada do trigo que 
influencia a nutrição, hidratação e o aumento do 
volume do cabelo.

 ` para uso diário
 ` efeito: aumento do volume e da 
hidratação do cabelo

 ` textura leve que não pesa o cabelo
 ` dá ao seu penteado a maciez e deixa 
cabelo leve e solto

250 ml | 520008

39,99 EUR
159,96 EUR / 1 l

HAIRLAB
Cabelos perfeitos e saudáveis

HAIRLAB
Cuidados do couro cabeludo e do cabelo



ANTI 
DANDRUFF2

104 105

HAIRLAB
Cuidados do couro cabeludo e do cabelo

A linha ANTI DANDRUFF² regula a secreção excessiva de sebo e a formação de caspa, graças à fórmula tecnologicamente 
avançada e à riqueza dos ingredientes. Fortalece a camada do cabelo danificado e seco e ajuda a reduzir a inflamação da pele.  
O cabelo ficará extremamente brilhante e nutrido e a caspa passará a ser apenas uma recordação do passado.

ELIXIR ANTICASPA
ANTI DANDRUFF2 ELIXIR

Contém ingredientes ativos, tais como, extrato de 
bétula, vitaminas B6, PP e pantenol, que limpam o 
couro cabeludo.

 ` graças ao efeito calmante, diminui a sensação 
da comichão

 ` atua como calmante para o couro cabeludo
 ` para tratamento de caspa seca e gordurosa
 ` fácil de aplicar: basta massajar o cabelo 
molhado com uma pequena quantidade do 
elixir

150 ml | 520015

39,99 EUR
266,60 EUR / 1 l

CHAMPÔ ANTICASPA
ANTI DANDRUFF2 SHAMPOO

Adequado para todas as pessoas que se debatem 
com a caspa seca. Graças à sua fórmula, limpa 
cuidadosamente o couro cabeludo, deixando uma 
sensação de frescura. Ajuda a acalmar a comichão, 
secura e irritação provocadas pela caspa.

 ` ajuda na luta contra a caspa seca e ao 
mesmo tempo fortalece a estrutura da 
queratina do cabelo seco e quebradiço

 ` acalma e cuida delicadamente o couro 
cabeludo irritado pela caspa

 ` para obter melhores resultados use 
juntamente com o elixir ANTI DANDRUFF² 

250 ml | 520016

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l



ENERGISING2

MINIPRODUTO DISPONÍVEL  
A PARTIR DE 2019-11-07

STRONG2 
& MORE HAIR

Fortalecimento intensivo do cabelo enfraquecido e com tendência à queda. Melhora a 
condição dos bulbos capilares e reduz notavelmente a queda de cabelo, graças a uma 
tecnologia avançada. Finalmente, o sonho de um cabelo lindo e denso está agora ao seu 
alcance.
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HAIRLAB
Cuidados do couro cabeludo e do cabelo

Provoca uma sensação refrescante no couro cabeludo e fortalece 
a estrutura do cabelo. Este champô previne a queda de cabelo e 
faz com que este ganhe um brilho extraordinário, graças aos seus 
valiosos ingredientes e à sua fórmula única. Cuidar do cabelo nunca 
foi tão fácil e eficaz.

CHAMPÔ FORTALECEDOR PARA  
O CABELO ENFRAQUECIDO
ENERGISING2 SHAMPOO 

Adequado para cabelos fracos e com tendência à queda. Contém 
preciosos extratos vegetais, entre os quais, o extrato de Panax 
ginseng e bardana, que fortalecem o cabelo e atuam contra a sua 
queda. O champô atua como normalizador e regenerador.

 ` fortalece o cabelo e previne a queda
 ` ideal para homens que sonham com um cabelo denso 
e saudável

 ` para melhores resultados use juntamente com o óleo 
fortalecedor STRONG² & MORE 

250 ml | 520013

41,99 EUR
167,96 EUR / 1 l

50 ml | 520013.02

11,40 EUR
228,00 EUR / 1 l

IDEAL  
EM VIAGEM

ÓLEO FORTALECEDOR CONTRA  
A QUEDA DE CABELO
STRONG2 & MORE HAIR OIL 

Tratamento intensivo contra a queda do cabelo. 
Contém uma mistura de extratos vegetais 
cuidadosamente selecionados (milefólio, cinchona, 
tussilago farfara) e os princípios ativos (zinco, 
vitaminas) que melhoram a condição dos bulbos 
capilares. É visível uma menor queda do cabelo.

 ` fortalece o cabelo e atua contra a sua queda
 ` tem um cheiro fresco e agradável
 ` fácil de usar: aplique delicadamente 15-20 
gotas no couro cabeludo dia sim, dia não

30 ml | 520014

56,99 EUR
1.899,66 EUR / 1 l

NOVIDADE
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"Seguindo os passos de uma mulher moderna, desenho e crio a pensar nela e descubro-a 
sempre de novo. Admiro a beleza que nasce de um romance entre a autocon�ança,  

a moda e as �agrâncias femininas".

JOANNA PRZETAKIEWICZ
é uma mulher de negócios, conhecida pelo seu estilo original e apreciada por ter uma classe 
e traordinária.  jurista de formação e designer de moda por pai ão. Nos anos 2014-2015 

foi júri da edição polaca do programa Project Runway. No entanto, acima de tudo, é criadora, 
fundadora e diretora criativa da casa de moda La Mania, que recebeu o Patroc nio Honorário 

do próprio Karl Lagerfeld. Agora, em cooperação com a FM WORLD, criou uma fragr ncia 
deslumbrante, graças  qual ganhará mais autoconfiança e e perienciará um verdadeiro lu o.

Descubra os magníficos acordes do perfume feminino PURE ROYAL limited 
edition b  Joanna Przetakie icz e apaixone-se loucamente por ele.



4 5

O perfume PURE ROYAL limited edition b  Joanna Przetakie icz é uma combinação das tendências 

PURE ROYAL 816  
EDI O LIMITADA
BY JOANNA PR ETAKIEWIC
Caráter:  
Notas olfativas:

REQUINTE E AROMA 
PARISIENSE

PERFUME
170816

29,90



DESLUMBRE COM A 
MAGIA DOS PERFUMES

O olfato é um sentido incrivelmente sens vel. Os aromas encaminham os pensamentos 
s lembranças de lugares bonitos, momentos memoráveis ou pessoas importantes 

para si.  por isso, que os perfumes são tão fascinantes – ficam gravados na memória. 
Independentemente de onde esteja, preenchem o espaço e continuam presentes 

mesmo depois da sua sa da. Os perfumes devem faz -lo sentir-se especial. Faça uma 
viagem mágica ao mundo dos perfumes e descubra a sua fragr ncia única.



   

FAMÍLIAS OLFATIVAS  

   
muito femininos

destes perfumes foi criada precisamente para 

sedução masculina

frescos e energéticos

intensos e indomáveis

tentadores e sedutores

sofisticados e com classe
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NOVIDADE
PERFUME

   

29,90

PURE ROYAL 
UNISEXO

sofisticados e com classe

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 900
170900
Caráter: 

Notas olfativas:

tentadores e sedutores 

COM NOTAS DE 
AROMAS PICANTES
PURE ROYAL 901
170901
Caráter: 

Notas olfativas:

frescos e estimulantes

COM NOTAS DE CHIPRE
PURE ROYAL 902 
Caráter: 
Notas olfativas:

pimenta

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 903
170903
Caráter: 
Notas olfativas:

fortes e indomáveis

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE ROYAL 904
170904
Caráter: 

refrescante
Notas olfativas:
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NOVIDADES PURE ROYAL 
FEMININOS

PERFUME
   

29,90

  
muito femininos

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 827
Caráter: 

Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE ROYAL 777
170777
Caráter: 

Notas olfativas:

pêra

coco

COM NOTAS DE ALDEÍDO
PURE ROYAL 826
Caráter:
Notas olfativas:

sofisticados e com classe

COM NOTAS FLORAIS
PURE ROYAL 825
Caráter: 
Notas olfativas:

tentadores e sedutores

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 829
Caráter: 

Notas olfativas:

frescos e estimulantes

COM NOTAS DE LIMÃO
PURE ROYAL 828
Caráter: 
Notas olfativas:
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COM NOTAS CÍTRICAS
PURE ROYAL 283
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 298 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 810 
170810
Caráter:

sereno
Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE ROYAL 365  
170365
Caráter: 

Notas olfativas:

frescos e estimulantes

COM NOTAS DE 
TANGERINA
PURE ROYAL 801 
170801
Caráter: 

encantador
Notas olfativas:

danoite

PURE ROYAL 147
170147
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 317
170317
Caráter: 
Notas olfativas:

rosa

PURE ROYAL 352
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 355
170355
Caráter:
Notas olfativas:

COM NOTAS AQUÁTICAS
PURE ROYAL 141 
170141
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 807
170807
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 808
170808
Caráter: 

encantador
Notas olfativas:

framboesa

PURE ROYAL 817
170817
Caráter: 

Notas olfativas:

PURE ROYAL 818
170818
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS ORIENTAIS
PURE ROYAL 146
170146
Caráter: embebido com doçura, 

misterioso
Notas olfativas:

Jamaica

  
muito femininos

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 281 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 322 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 800 
170800
Caráter:  

Notas olfativas:

  preta

PURE ROYAL 805 
170805
Caráter: sereno, fresco, feminino
Notas olfativas:

preta

PURE ROYAL 806
170806
Caráter: 

Notas olfativas:

PERFUME
   

29,90PURE ROYAL 
FEMININOS
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COM NOTAS DE 
AROMAS PICANTES
PURE ROYAL 366 
170366
Caráter: 

Notas olfativas:

sofisticados e com classe

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 358 
170358
Caráter: 
Notas olfativas:

tentadores e sedutores

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 362
Caráter: 
Notas olfativas:

amadeiradas 

PURE ROYAL 804  
170804
Caráter: 

encantador
Notas olfativas:

PURE ROYAL 820
Caráter:

Notas olfativas:

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 286
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE ROYAL 142
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 162
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 359
170359
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS FLORAIS
PURE ROYAL 171
170171
Caráter: 

Notas olfativas:

PURE ROYAL 809 
170809
Caráter: 

Notas olfativas:

fortes e indomáveis

PERFUME
   

29,90
PURE ROYAL 811  
170811
Caráter: 
Notas olfativas:

rosa

COM NOTAS ORIENTAIS
PURE ROYAL 356
170356
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS FLORAIS
PURE ROYAL 802
Caráter: 

Notas olfativas:

PURE ROYAL 803  
170803
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 819
170819
Caráter: 

Notas olfativas:

PURE ROYAL 
FEMININOS
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fortes e indomáveis

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 830
170830
Caráter: 

Notas olfativas:

sementes de cenoura, 

moscada

cedro

COM NOTAS DE 
AROMAS PICANTES
PURE ROYAL 832
Caráter: 
Notas olfativas:

sedução masculina

COM NOTAS DE LAVANDA
PURE ROYAL 831
170831
Caráter: 
Notas olfativas:

macieira

NOVIDADES PURE ROYAL  
MASCULINOS

PERFUME
   

29,90



PURE ROYAL 815 
170815
Caráter: 

Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE ROYAL 301
170301
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 326 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 335
170335
Caráter: 
Notas olfativas:

pimenta

PURE ROYAL 812 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 152 
Caráter: 
Notas olfativas:

 tabaco

PURE ROYAL 329 
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 169 
170169
Caráter: 
Notas olfativas:

fortes e indomáveis

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 813 
170813
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS PICANTES
PURE ROYAL 199
170199
Caráter: 
Notas olfativas:

cardamomo

tentador e sedutor
PURE ROYAL 821
Caráter: 

sedutor
Notas olfativas:

seca

PURE ROYAL 822
Caráter:   

Notas olfativas:

COM NOTAS DE 
ÂMBAR CINZA
PURE ROYAL 823
Caráter: 

Notas olfativas:

amêndoa

sofisticados e com classe

COM NOTAS FRUTAIS
PURE ROYAL 195 
170195
Caráter: 
Notas olfativas:

 tabaco

 
sedução masculina

COM NOTAS DE FETO
PURE ROYAL 332    
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 824
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS DE 
PATCHOULI
PURE ROYAL 160 
170160
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 198 
170198
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 327  
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 331 
170331
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS DE 
LAVANDA
PURE ROYAL 300
170300
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE ROYAL 814 
170814
Caráter: 

Notas olfativas:

maçã

PURE ROYAL 334  
170334
Caráter: refrescante e com um 

Notas olfativas:

preta, pimenta rosa

COM NOTAS DE VETIVER
PURE ROYAL 151  
170151
Caráter: 
Notas olfativas:

PERFUME
   

29,90PURE ROYAL 
MASCULINOS



NOVIDADE

FEMININOS
PURE ROYAL 142 
PURE ROYAL 146 
PURE ROYAL 147 
PURE ROYAL 162 
PURE ROYAL 171 
PURE ROYAL 298 
PURE ROYAL 317 
PURE ROYAL 322 
PURE ROYAL 352 
PURE ROYAL 359 
PURE ROYAL 362 
PURE ROYAL 366 
PURE ROYAL 800 
PURE ROYAL 803 
PURE ROYAL 807 
PURE ROYAL 809 
PURE ROYAL 810 
PURE ROYAL 811 
PURE ROYAL 817 
PURE ROYAL 820 

MASCULINOS
PURE ROYAL 199 
PURE ROYAL 301 
PURE ROYAL 327 
PURE ROYAL 334 
PURE ROYAL 335 
PURE ROYAL 814 
PURE ROYAL 815 
PURE ROYAL 821 
PURE ROYAL 822 
PURE ROYAL 823 

PERFUME
   

14,99

PURE ROYAL 15 ML 
FEMININOS E MASCULINOS

Sempre consigo

Independentemente da ocasião

EDIÇÃO
L I M I T A D A



 

NOVIDADES PURE  
FEMININOS

   
maravilhosos e femininos

COM NOTAS FRUTAIS
PURE 447
100447
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 449
100449
Caráter: 

Notas olfativas:

cardamomo

cedro, madeira seca

 
fortes e indomáveis

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE 448
100448
Caráter: surpreendente, sedutor, 

com uma pitada de doçura
Notas olfativas:

tentadores e sedutores 

COM NOTAS FRUTAIS
PURE 372
Caráter: 

Notas olfativas:

rosa

PERFUME
   

18,70



PURE 701
100701 
Caráter:
Notas olfativas:

COM NOTAS DE ALDEÍDO
PURE 21
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS ORIENTAIS
PURE 20
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 97
100097 
Caráter: 
Notas olfativas:

narciso

PURE 132
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 438
100438 
Caráter:  
Notas olfativas:

pêra

PURE 443
100443 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 700 
100700  
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS VERDES
PURE 01
100001 
Caráter: 

tempo
Notas olfativas:

PURE 81
100081 
Caráter: 
Notas olfativas:

  
muito femininos

COM NOTAS FRUTAIS
PURE 10
100010 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 17
100017
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 25
Caráter: 

Notas olfativas:

PURE 180
100180 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 420
Caráter: 

Notas olfativas:

PURE 427
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 437
100437 
Caráter: 
Notas olfativas:

frescas

macarons de framboesa

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE 414
100414 
Caráter: independente, muito 

feminino
Notas olfativas:

rosa

PURE 445
100445
Caráter: 
Notas olfativas:

nectarina

COM NOTAS CÍTRICAS
PURE 702
Caráter:
Notas olfativas:

COM NOTAS AQUÁTICAS
PURE 07
100007
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 174
100174 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 183
100183 
Caráter: intenso, forte
Notas olfativas:

tamarindo

de massoia

PURE 239
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 434
100434 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 444
100444
Caráter: tentador, surpreendente, 

Notas olfativas:

doce

PURE 446
100446
Caráter: 
Notas olfativas:

tuberosa, rosa

PERFUME
   

18,70PURE 
FEMININOS



COM NOTAS FRUTAIS
PURE 12
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 32
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 98
100098 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 237
Caráter: 
Notas olfativas:

preta

PURE 413
100413 
Caráter: 

Notas olfativas:

PURE 426
Caráter:
Notas olfativas:

PURE 257
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 431 
100431 
Caráter:  

misterioso
Notas olfativas:

PURE 436
100436
Caráter:   
Notas olfativas:

PURE 440
100440
Caráter: 

Notas olfativas:

PURE 441
100441 
Caráter: 
Notas olfativas:

fortes e indomáveis

COM NOTAS FLORAIS
PURE 09
100009 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 101
100101 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 442
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE 26
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS PICANTES
PURE 24
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 173
100173 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 177
100177 
Caráter: 
Notas olfativas:

rosa

PERFUME
   

18,70PURE 
FEMININOS
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COM NOTAS DE LIMÃO
PURE 33
100033 
Caráter: 
Notas olfativas:

brancas

COM NOTAS FRUTAIS
PURE 419
100419
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS DE TANGERINA
PURE 23
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS DE LARANJA
PURE 06
100006 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 16
100016
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 34
100034
Caráter: 
Notas olfativas:

rosa

PURE 80
100080 
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS FLORAIS 
PURE 432
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE 18
100018 
Caráter: radiante, airoso
Notas olfativas:

COM NOTAS FRUTAIS
PURE 05
100005 
Caráter: 
Notas olfativas:

sedutores e atraentes
 

sofisticados e com classe

COM NOTAS ORIENTAIS
PURE 703
100703  
Caráter: 
Notas olfativas:

branca

COM NOTAS FLORAIS 
PURE 241
Caráter: 
Notas olfativas:

PERFUME
   

18,70PURE 
FEMININOS

frescos e estimulantes
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NOVIDADES PURE  
MASCULINOS

fortes e indomáveis

COM NOTAS FLORAIS
PURE 481
100481
Caráter: 

Notas olfativas:

frescas

COM NOTAS FRUTAIS
PURE 482
Caráter: 

emocionante
Notas olfativas:

sedução masculina

COM NOTAS DE LAVANDA
PURE 483
100483
Caráter: 
Notas olfativas:

PERFUME
   

18,70
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COM NOTAS DE 
ÂMBAR CINZA
PURE 64
100064 
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE 471
100471 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 475
100475 
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS FRUTAIS
PURE 478
100478
Caráter: 

Notas olfativas:

fortes e indomáveis
COM NOTAS DE 
AROMAS PICANTES 
PURE 224
Caráter: doce, sedutor
Notas olfativas:

PURE 466
100466 
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS FLORAIS
PURE 52
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 465
100465 
Caráter: 
Notas olfativas:

PERFUME
   

18,70PURE 
MASCULINOS
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PURE 
MASCULINOS

PURE 479
100479
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS AQUÁTICAS 
PURE 457
100457 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 474
100474 
Caráter: independente, sedutor
Notas olfativas:

sofisticados e com classe

COM NOTAS FRUTAIS
PURE 55
100055 
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 472
Caráter: 
Notas olfativas:

sedução masculina
COM NOTAS DE FETO
PURE 43
100043 
Caráter: 
Notas olfativas:

pimenta rosa

cardamomo

PURE 135
100135 
Caráter: surpreendente, intenso
Notas olfativas:

amadeiradas

COM NOTAS DE LAVANDA
PURE 54
100054 
Caráter: 
Notas olfativas:

 camurça

PURE 473
100473 
Caráter: 
Notas olfativas:

seca

PURE 480
100480
Caráter: 

misterioso
Notas olfativas:

burro

tentadores e sedutores

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
PURE 56
100056 
Caráter: 

Notas olfativas:

COM NOTAS DE 
TANGERINA
PURE 134
100134
Caráter: 
Notas olfativas:

PURE 452
Caráter: 
Notas olfativas:

frescos e estimulantes
COM NOTAS DE LIMÃO
PURE 57
100057 
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS  
DE LARANJA
PURE 93
100093 
Caráter: 
Notas olfativas:

COM NOTAS DE ÂMBAR 
CINZA E ALMÍSCAR 
PURE 110
100110 
Caráter: 
Notas olfativas:

cardamomo

PERFUME
   

18,70
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ATRAÇÃO
16 34 97

173 413

SEDUÇÃO
52 110 473

 SUCESSO
64 134 472

AUTOCONFIANÇA
56 135 457

SUCESSO  
01 33 81

98 436

FLIRT  
05 10 18 20

23 101 431

FEMININOS MASCULINOS

FEROMONAS 
FEMININOS E MASCULINOS

PERFUME

21,90
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COM NOTAS DE 
TANGERINA
INTENSE 23

 
tentadores e sedutores 
COM NOTAS FRUTAIS 

INTENSE 05
110005 

INTENSE 16
110016  

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
INTENSE 18
110018 

 
fortes e indomáveis

COM NOTAS FLORAIS 

INTENSE 09
110009

INTENSE 436
110436

COM NOTAS FRUTAIS   
INTENSE 98
110098 

INTENSE 413
110413 

COM NOTAS DE 
AROMAS PICANTES
INTENSE 173

 

INTENSE 97
110097

COM NOTAS VERDES
INTENSE 81
110081 

COM NOTAS DE ALDEÍDO 
INTENSE 21

 

  
frescos e estimulantes 
COM NOTAS DE LIMÃO
INTENSE 33
110033 

 
muito femininos

COM NOTAS FRUTAIS
INTENSE 10
110010  

INTENSE 17
110017 

INTENSE 25

COM NOTAS ORIENTAIS
INTENSE 20

FEMININOS 

INTENSE 
FEMININOS E MASCULINOS 

PERFUME

23,70
O cheiro que perdura. O deleite que não passa. Os perfumes INTENSE garantem sensações intensas que se 
intensi�cam a cada hora. Irá desfrutar deles por um tempo incrívelmente longo, graças à percentagem da 
fragrância até 30%.

Eau de cologne (3-5 )

Eau de toile e (inferior a 16 )

Eau de parfum (16 )

Parfum (20 )

INTENSE (24-30%)

MASCULINOS  

  
tentadores e sedutores

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
INTENSE 56
110056

COM NOTAS DE ÂMBAR 
CINZA E ALMÍSCAR 
INTENSE 110
110110 

sedução masculina

COM NOTAS DE FETO
INTENSE 43

 

COM NOTAS DE 
LAVANDA
INTENSE 473
110473 

 

  
fortes e indomáveis

COM NOTAS FLORAIS
INTENSE 52

COM NOTAS DE 
ÂMBAR CINZA
INTENSE 64

  

 
frescos e estimulantes

COM NOTAS DE 
TANGERINA
INTENSE 134
110134

sofisticados e com classe 
COM NOTAS FRUTAIS
INTENSE 472

COM NOTAS AQUÁTICAS
INTENSE 457
110457 
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COM NOTAS 
AQUÁTICAS
FM 07 
160007
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 174  
160174
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 700  
160700
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS 
ORIENTAIS
FM 20 
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 97 
160097
Caráter:  
Notas olfativas:

narciso

FM 132 
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 183  
160183
Caráter:  intenso, forte
Notas olfativas:

tamarindo

de massoia

   
muito femininos

COM NOTAS FRUTAIS
FM 10 
160010
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 17  
160017
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 25 
Caráter:  

Notas olfativas:

FM 180  
160180
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 427
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 701  
160701
Caráter:  
Notas olfativas:

PERFUME

10,99

COLEÇÃO CLÁSSICA 
FEMININA
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PERFUME

10,99

FM 257 
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 431   
160431
Caráter:  

misterioso
Notas olfativas:

FM 436  
160436
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS FRUTAIS
FM 12 
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 98  
160098
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 413  
160413
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS CÍTRICAS
FM 702  
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
FM 414   
160414
Caráter:  independente, muito 

feminino
Notas olfativas:

rosa

frescos e estimulantes

COM NOTAS DE LARANJA
FM 06 
160006
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS DE 
TANGERINA
FM 23 
Caráter:  

doçura
Notas olfativas:

FM 81
160081
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS DE ALDEÍDO
FM 21  
Caráter:  
Notas olfativas:

   
muito femininos

COM NOTAS VERDES
FM 01 
160001
Caráter:  

tempo
Notas olfativas:

COM NOTAS DE LIMÃO
FM 33  
160033
Caráter:  
Notas olfativas:

brancas

COM NOTAS FRUTAIS
FM 419
160419
Caráter:  
Notas olfativas:

fortes e indomáveis

COM NOTAS FLORAIS
FM 09  
160009
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 101  
160101
Caráter:  
Notas olfativas:

COLEÇÃO CLÁSSICA 
FEMININA
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PERFUME

10,99

  
sofisticados e com classe

COM NOTAS ORIENTAIS
FM 703  
160703
Caráter:  
Notas olfativas:

branca

COM NOTAS DE 
ÂMBAR CINZA
FM 32   
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
FM 26   
Caráter:  
Notas olfativas:

fortes e indomáveis

COM NOTAS FRUTAIS
FM 426  
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS PICANTES
FM 24 
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 173  
160173
Caráter:  misterioso
Notas olfativas:

FM 177 
160177
Caráter:  
Notas olfativas:

pimenta rosa

tentadores e sedutores

COM NOTAS FRUTAIS
FM 05  
160005
Caráter:  
Notas olfativas:

COLEÇÃO CLÁSSICA 
FEMININA

FM 16  
160016
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 34   
160034
Caráter:  
Notas olfativas:

rosa

FM 80    
160080
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
FM 18    
160018
Caráter:  radiante, airoso
Notas olfativas:

COM NOTAS FLORAIS
FM 432   
Caráter:  
Notas olfativas:
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sedução masculina

COM NOTAS DE FETO
FM 43  
160043
Caráter:  
Notas olfativas:

pimenta rosa

cardamomo

FM 135   
160135
Caráter:  surpreendente, intenso
Notas olfativas:

amadeiradas

COM NOTAS DE LAVANDA
FM 54 
160054
Caráter:  
Notas olfativas:

camurça

FM 473
160473
Caráter:  
Notas olfativas:

seca

frescos e estimulantes

COM NOTAS DE LIMÃO
FM 57  
160057
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS DE 
AROMAS PICANTES
FM 224 
Caráter:  doce, sedutor
Notas olfativas:

COM NOTAS DE ÂMBAR 
CINZA
FM 64 
160064
Caráter:  
Notas olfativas:

sofisticados e com classe 

COM NOTAS AQUÁTICAS
FM 457 
160457
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS FRUTAIS
FM 55 
160055
Caráter:  
Notas olfativas:

amadeiradas

FM 472
Caráter:  
Notas olfativas:

tentadores e sedutores 

COM NOTAS 
AMADEIRADAS
FM 56 
160056
Caráter:  

Notas olfativas:

COM NOTAS DE ÂMBAR 
CINZA E ALMÍSCAR
FM 110  
160110
Caráter:  
Notas olfativas:

cardamomo

fortes e indomáveis

COM NOTAS FLORAIS
FM 52 
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS DE LARANJA
FM 93 
160093
Caráter:  
Notas olfativas:

COM NOTAS DE 
TANGERINA
FM 134 
160134
Caráter:  
Notas olfativas:

FM 452 
Caráter:  muito refrescante, 

Notas olfativas:

cipreste

ÁGUA PERFUMADA

10,99

COLEÇÃO CLÁSSICA 
MASCULINA



5150

 
muito femininos

COM NOTAS ORIENTAIS
FM 297
Caráter: 
Notas olfativas:

PERFUME 50 ml   

56,99

ATOMIZADOR DE PERFUMES  

920045   Dourado*  
920090   Prateado*  
920087   Azul

6,99

  
sofisticados e com classe

COM NOTAS FLORAIS
FM 313
Caráter: 
Notas olfativas:

PERFUME 50 ml   

56,99

ATOMIZADOR DE PERFUMESCOLEÇÃO DE LUXO 
FEMININA

* PRODUTOS DISPONÍVEIS A PARTIR DE 2019-10-10



UM CUIDADO 
AJUSTADO ÀS SUAS

NECESSIDADES
O stress, a poluição do ar e as alteraç es climáticas, fazem com que a pele precise de uma atenção 
especial. Com o ritmo de vida acelerado, facilmente nos esquecemos dela. Por isso desenvolvemos 
cosméticos que graças aos seus ingredientes cuidadosamente selecionados e concentrados, irão 
nutrir e regenerar a sua pele todos os dias. O resultado é uma pele luminosa e hidratada, como 
se tivesse sa do de um tratamento num dos melhores spas. Um vasto leque de produtos, que 
proporcionará cuidados e cecionais, que trará al vio para o corpo, aliado a rela amento e prazer.
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NOVIDADES

géis de banho perfumados e bálsamos 
corporais

 do 
antitranspirante roll-on perfumado

a espuma depilatória para feminina 
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CREME ANTI-IDADE PARA O CONTORNO DOS OLHOS

 ` com hexapep deo que alivia a sobre-expressão dos músculos mímicos, reduz as rugas existentes e 
inibe a formação de novas 

 ` para usar de manhã e à noite
 ` testado com a supervisão de um o almologista

   KO3

26,99

CREME REJUVENESCEDOR DE DIA

 ` com resveratrol de uvas vermelhas, que influencia os processos de reparação da pele e protege-a da 
atuação de fatores externos adversos

   KD1

29,99

CREME REGENERADOR DE NOITE

 ` desenvolvido para a renovação da pele durante o sono, quando as células se dividem e regeneram 
com mais intensidade

   KN2

29,99

GEL-TÓNICO REJUVENESCEDOR

 ` com água de rosas, que acalma e dá um brilho jovial à sua pele
 ` prepara na perfeição a pele para a aplicação de outros cosméticos
 ` textura leve, em gel, que garante uma aplicação agradável
 ` não cola e não deixa uma sensação desagradável na pele

   OT1

15,50
APLI

Q
U

E  
O

 C
R E M E  CO M A E SP

Á
T

U
LA

OURO COLOIDAL  
 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

GOLD REGENESIS
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GLUCAN ACTIVE

SÉRUM FACIAL

 ` não contém alergénios

    R1

21,99

CREME REGENERANTE E NUTRITIVO PARA MÃOS

 ` fórmula baseada em  beta-glucano, óleo de arroz, óleo de rícino, 
alantoína

    R2

17,70

BÁLSAMO CORPORAL HIDRATANTE

 ` resposta às necessidades de uma exigente pele seca 

   BN1

19,99

BÁLSAMO ANTI-CELULÍTICO

 ` adelgaça visivelmente as coxas, ancas, nádegas e zonas de abdómen
 ` com extrato de centella asiatica, estimula a produção de colagénio e elastina, 
devolvendo à pele densidade e elasticidade adequadas, prevenindo também o 
aparecimento de estrias

   CEL1

21,99

EMULSÃO DESMAQUILHANTE 3 EM 1

 ` com o poder dos ingredientes  beta-glucano de aveia, pantenol, óleo de 
amêndoas doces, vitamina E, o hidrolato de hammamelis e o extrato de 
rosa centifólia

 ` não necessita enxaguar
 ` testado com a supervisão de um o almologista

   ED1

13,49

A EFICÁCIA DO 
BETA-GLUCANO 
FOI CONFIRMADA 

• 
• 

propriedades 

idade
• 

• 

• 
de proteção contra a 
radiação UV
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ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON 
PERFUMADO      

18T, 20 508020 , 33T, 
81T, 173T

52T, 134T, 199T, 472 
5084 2  
 

8,99 

ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON 
INODORO UNISEXO 

   00T
 

8,99

PERFUME PARA O CABELO   

 ` com polímeros especialmente selecionados, que 
fortalecem com delicadeza e abrilhantam o penteado

 ` com ceramidas, que regeneram e suavizam o cabelo 

18W, 33W, 81W, 173W
 

7,90

BÁLSAMO PERFUMADO  
PARA O CORPO      

 ` com vitaminas E, B5 e alantoína

 
18 506018 , 20 506020  33 506033   
81 506081  1 3 5061 3  366 506366 ,  
809 506809

9,99

GEL DE BANHO  
PERFUMADO      

 ` mima os sentidos com uma textura aveludada
 ` contém pantenol – com propriedades hidratantes e 
regeneradores

 
18 50 018  20 (507020), 33 50 033   
81 50 081  1 1 50 1 1  1 3 50 1 3   
366 50 366 , 809 50 809

 
52 50 052  134 50 134  199 50 199   
4 2 50 4 2  4 3 50 4 3  815 50 815   
823 50 823
 

8,90 

COSMÉTICOS 
PERFUMADOS

NOVAS FRAGRÂNCIAS

NOVAS FRAGRÂNCIAS



63

NOVIDADE

AFTER SHAVE

 ` com alantoína, que acalma a pele 

 
052  134  199

12,90

BÁLSAMO AFTERSHAVE 

 ` com o nutritivo óleo de macadâmia
 ` com pantenol regenerador

 
B052, B134, B199

11,90

ESPUMA DE BARBEAR

 ` garante o barbear preciso e confortável
 ` com extrato refrescante de hortelã

 ` com o cheiro refrescante do perfume PURE 13

516134

11,90 

ESPUMA DEPILATÓRIA FEMININA

 ` enriquecida com alantoína, que acalma a pele e reduz o risco de aparecimento da vermelhidão
 ` fórmula suave, perfeita tanto para as pernas, como para as áreas delicadas das axilas e do biquíni

 ` com o maravilhoso aroma PURE 18

516018

10,99 

COLEÇÃO  
REFRESCANTE
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ESFOLIANTE CORPORAL  
DE AÇ CAR  

 ` com óleo de argão, hidrata a pele,  
tornando-a mais elástica, atrasando  
o processo de envelhecimento

 ` rico em vitaminas E, PP, vitaminas  
de grupo B, magnésio, potássio e zinco,  
contém óleo de amêndoas doces  
que fortalece a pele 

   HH2

15,99

PUDIM CORPORAL 

 ` com óleo de amêndoas doces e extrato  
de mel, que hidratam em profundidade

 ` com manteiga de karité, que nutre a pele 

   HH4

12,89

NÉCTAR DE BANHO

 

 ` contém extrato de mel, ácido láctico e 
alantoína, que proporcionam à pele um 
ótimo nível de hidratação

 ` com extrato de figueira-da-Índia, pereira 
e maracujá

   HH3

8,99

 

O ALOÉ
• 
• 
• 
• 
• 
• 

EFEITOS  
VISÍVEIS DESDE 

A PRIMEIRA 
APLICAÇÃO

RIQUEZA DE 
EXTRATOS 
VEGETAIS

MÁSCARA FACIAL REVITALIZANTE 

 ` adequada para todos os tipos de pele
 ` graças ao pep deo biomimético que atua como a proteína da anémona-do-mar, faz desta máscara 
o alívio para uma pele sensível, minimizando a sua hiperatividade

 ` proporciona à pele um aspeto saudável e radiante 
 ` hipoalergénico

   514007

8,40

PEELING FACIAL ENZIMÁTICO

 ` adequado para todos os tipos de pele, especialmente a pele sensível
 ` sem necessidade de esfregar a pele 
 ` hipoalergénico

   514006

8,40

APLIQUE-A COM O PINCEL PARA 
APLICAÇÃO DE MÁSCARAS 

(veja a pág. 130)

HELLO HONEY ALOÉ VERA 
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A MELHOR NUTRIÇÃO PARA A SUA PELE EM  
FORMA DE GEL
• o sumo da polpa do aloé vera

• a alantoína e pantenol 
• o mentol

• a glicerina

EMULSÃO DE HIGIENE ÍNTIMA

 ` acalma as irritações, hidrata e reduz o risco 
de infeções

 ` com um dispensador higiénico

   AV5

9,70 

MÁSCARA FACIAL  
PEEL-OFF

 ` com extrato de jasmim, que suaviza  
a pele e casca de árvore enantia chlorantha  
que regula o excesso de oleosidade

 ` ideal para a pele normal, mista e oleosa

   AV2

10,50

TÓNICO PARA O ROSTO

e proporciona uma sensação de frescura e 

 ` com um cómodo atomizador 
 ` sem álcool e hipoalergénico

   AV3

12,50

GEL-CREME FACIAL 

 ` ideal para usar antes da maquilhagem
 ` hipoalergénico

   AV4

17,70

ESPUMA DE LIMPEZA PARA  
O ROSTO

 ` muito eficiente uma dose  uma limpeza
 ` hipoalergénico

   AV1

12,50

 

GEL REFRESCANTE AFTER SUN 

 ` alivia as irritações e auxilia a regeneração 
da pele

 ` combate os radicais livres
 ` o mentol proporciona um efeito refrescante

   503030

18,99

ALOÉ VERA 
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CREME ULTRA HIDRATANTE PARA OS PÉS  

 ` com alto teor de ureia
 ` com cera de abelha, manteiga de Karité e óleo de macadâmia 
 ` restaura a suavidade e devolve a elasticidade à pele dos pés

   501020

8,99

PEELING SUAVIZANTE PARA OS PÉS

 ` criado com base em par culas esfoliantes naturais de sementes de damasco, casca de nozes e de amêndoas
 ` com um refrescante e relaxante extrato de hortelã-de-água selvagem

   501017

8,90 

SPRAY ANTITRANSPIRANTE 
REFRESCANTE PARA OS PÉS 

 ` reduz a transpiração
 ` elimina o cheiro desagradável
 ` garante uma sensação de frescura 
duradoura

 ` não contém álcool

   501019

11,50

TRATAMENTO ULTRA HIDRATANTE GRAÇAS AO TEOR DE 10  DE UREIA  
com excecionais propriedades suavizantes e amolecedoras  

creme ultra hidratante para os pés

COMPLETE CARE 



71 

PEELING ALISADOR DE MÃOS

 

 ` alisa com eficácia a pele seca das mãos
 ` prepara a pele das mãos para outros tratamentos 
 ` graças à sua fácil aplicação e um cheiro agradável, a esfoliação de 
mãos torna-se num verdadeiro relaxamento

   501005

6,30

CREME NUTRITIVO DE MÃOS

 ` espalha-se bem e absorve rapidamente
 ` deixa na pele uma delicada película que previne a sua secura
 ` hipoalergénico

   501004

5,59

GEL DE BANHO CREMOSO

 ` cria uma espuma delicada, contém suaves componentes de lavagem

   501002

8,10

BÁLSAMO CORPORAL DE HIDRATAÇÃO INTENSIVA

 ` graças a uma fórmula cuidadosamente selecionada, lubrifica delicadamente a pele, proporcionando uma sensação 
imediata de conforto e hidratação

 ` atua como suavizante e calmante, protege a pele

   501003

11,90

CREME UNIVERSAL

 ` com óleo de coco e abacate, que fortalecem a barreira protetora da pele
 ` com pantenol e alantoína, que acalmam e têm propriedades anti-inflamatórias
 ` complexo de vitaminas C e E, que retardam os processos de envelhecimento

   501001

8,10

UM PEQUENO CREME, UM GRANDE PRAZER

 

COMPLETE CARE 
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CHAMP  PARA HOMENS

 ` os ingredientes do champ , como o 
pantenol, vitamina E e o óleo de argão, 
previnem a secura do cabelo e garantem 
uma nutrição adequada

   501011

7,70

CHAMP  PARA CABELO 
PINTADO

Uma cor intensa e profunda, durante um tempo 

 ` deixa o cabelo brilhante e com um aspeto 
saudável

 ` graças à presença de proteínas de leite, 
torna o cabelo extremamente macio ao 
toque e fácil de modelar

   501013

7,70

CHAMP  ANTICASPA

 ` os minerais do Mar Morto nutrem e 
remineralizam, dando elasticidade, 
suavidade e brilho ao cabelo

 ` recomendado para uso diário

   501014

7,70

CHAMP  PARA CABELO  
FINO E SEM VOLUME

 ` os valiosos extratos vegetais limpam e 
aliviam o couro cabeludo

 ` com ingredientes ativos que foram 
selecionados para combater a eletricidade 
estática do cabelo, facilitar o pentear e dar 
mais leveza ao cabelo

   501010

7,70

CHAMP  PARA CABELO  
SECO E DANIFICADO 

 ` regeneração rápida e intensiva do cabelo 
danificado por tintas, secagem ou alisamento

 ` esta combinação única de ingredientes ativos 
torna o cabelo incrivelmente macio, suave e 
mais flexível

   501012

7,70

CONDICIONADOR PARA 
CABELO SECO E DANIFICADO 

 ` a valiosa manteiga de Karité, nutre 
intensivamente o cabelo, tornando-o suave 
e brilhante

 ` para enxaguar
 ` para melhores resultados, recomendamos a 
sua utilização juntamente com champ  para 
cabelo seco e danificado

   501015

7,30

COMPLETE CARE 
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DEVOLVE AOS 
DENTES A SUA COR 
BRANCA NATURAL, 

APÓS DUAS SEMANAS 
DE UTILIZAÇÃO

PASTA PARA DENTES SENSÍVEIS 

 ` diminui o desconforto ao consumir alimentos quentes ou frios
 ` a fórmula delicada da pasta, protege os dentes sensíveis e 
ajuda a manter as gengivas fortes

 ` destinada a adultos

 501006

6,99

PASTA DE DENTES BRANQUEADORA

 ` elimina as manchas, causadas pelo consumo de alguns 
produtos, tais como o café, chá e tabaco

 ` uma receita rica, que inclui na sua composição, entre outros, 
o fluoreto de sódio, que mineraliza o esmalte, fortalecendo-o 
e diminuindo o risco de cárie dentária

 ` destinada a adultos

 501008

6,99

COMPLETE CARE 

3 EM 1 
TRIPLA ATUAÇÃO 

PARA GENGIVAS
FORTES: ACALMA, 

REGENERA E PROTEGE

PASTA DE DENTES PARA FORTALECER  
AS GENGIVAS

 ` tripla atuação  acalma as gengivas irritadas, regenera-as e 
protege-as contra microdanos

 ` uma excelente profilaxia da periodontose
 ` destinado a adultos

   501007

6,99

FÓRMULA ÚNICA, 
TRANSPARENTE, 

SEM
CORANTES 

ARTIFICIAIS E SEM 
ÁLCOOL

ELIXIR BUCAL COM SABOR  
A MENTA SUAVE

 ` previne a acumulação da placa bacteriana – uma das causas 
principais da cárie, da periodontose e do tártaro

 ` hálito fresco por muito tempo
 ` não contém álcool
 ` destinado a adultos

   501009

7,99

REDUZ O 
DESCONFORTO AO 

COMER ALIMENTOS 
QUENTES E FRIOS



EXPRESSE-SE
A maquilhagem é conhecida desde a antiguidade. Cumpre funç es tão variadas como 
variada é a natureza feminina. Umas vezes permite acentuar a beleza e proporcionar 

mais segurança, outras criar uma imagem completamente nova, adequada ao 
estado de nimo e a cada situação. Graças aos fantásticos cosméticos Federico 
Mahora, criará uma maquilhagem tend ncia. Não tenha medo de e perimentar 

- brinque com as cores e transforme a maquilhagem num jogo fascinante.



A DIVERSIDADE É 
TENDÊNCIA 

 

OUTONO-INVERNO 2019-2020

• TENDÊNCIA:  

• TENDÊNCIA:  

• TENDÊNCIA: 

• TENDÊNCIA: 

• TENDÊNCIA: 

• TENDÊNCIA: 

• TENDÊNCIA: 

glow 

glamour

ar ul 

FOCO NO BRILHO

ALMA ARTÍSTICA 

OUTONO-INVERNO 2019-2020

Ocean eflection Burgundy Wine Violet
Charisma e Desire ltramarine, Lovely Orchid, autica, nfusion e Copper Goddes

  

 

TENDÊNCIA 2019

OUTONO-INVERNO   

78  



8180

NOVIDADES MAKEUP
 80

primer multifuncional 
SPF 30

base de cobertura IDEAL COVER EFFECT 

LONG LASTING SPARKLE
Golden Treasure Copper Grace

glamour



ROSTO 6 PASSOS PARA UMA PELE
DO ROSTO PERFEITA

PASSO 1
Primer

 

PASSO 2
Base

PASSO 3
Corretor

 

PASSO 4
Pó

PASSO 5
Kit de contorno do rosto

PASSO 6
Iluminador 

 

 

  

 

  TENDÊNCIA 2019

PELE DO ROSTO PERFEITA

 

PRIMER MULTIFUNCIONAL SPF 30

 ` com uma fórmula excecionalmente leve
 ` não se acumula nas linhas de expressão,  
não pesa nem seca a pele

 ` enriquecido com água de camomila  
e extratos de aloé vera e de calêndula

 ` cheiro maravilhoso
 ` não contém gluten

19,99

 T   M L G M O  COMO  

M CO M T CO P T  

VEGAN FRIE
N

D
LY

NOVIDADE

PROTEÇÃO A
LT

A 

P O TO PO L  P T   01 -10-10



SOFT BEIGE
601106

NUDE
601105

TOFFEE
601108

DARK BROWN
601109

OLIVE BEIGE
601107

FÓRMULA DURADOURA E RESISTENTE  
HUMIDADE

BASE DE COBERTURA IDEAL COVER EFFECT 

 ` resistente à humidade
 ` dissimula todas as imperfeições
 ` uniformiza o tom da pele
 ` com alto grau de pigmentação
 ` muito eficiente – cobre uniformemente,  
e matifica delicadamente, mesmo após a aplicação de uma camada fina

17,99

L P  TO O  O  T PO   P L

16 h
ATÉ 16 H SEM C

O
RR

EÇ
Õ

ES

NOVIDADE

 

 
  

 

  TENDÊNCIA 2019

PELE DO ROSTO PERFEITA

 



NB01

BASE DE SILICONE 

 

 ` com um complexo de vitaminas C e E,  
que possuem propriedades 
antioxidantes

 ` recomendada para peles que necessitam  
um efeito mate e que têm tendência 
a ganhar brilho

   NB01

14,50

M T C   
   

MP

CLASSIC BEIGE
601205

LIGHT NUDE
601204 

SATIN SAND
601206

 

 

  

 

 

 

 
 

PELE LUMINOSA

  TENDÊNCIA 2019

  TENDÊNCIA 2019

PELE DO ROSTO PERFEITA

 

ILUMINADOR LÍQUIDO  3D GLO ING DROPS

 

 ` deixa a pele com uma aparência fresca e radiante 
 ` rejuvenesce oticamente a pele e reduz os sinais de fadiga
 ` ideal para a maquilhagem criada com a técnica strobing
 ` com uma fórmula que contém óleo de rebentos de trigo e betaína
 ` ideal para aplicação em várias partes do rosto e do corpo
 ` pode ser aplicado tanto localmente sobre a base ou misturado  
com ela diretamente antes da aplicação

 ` apropriado para vegans

   601311 

12,99 

BASE DE MAQUILHAGEM 
COM EFEITO DE LIFTING BLUR 
EFFECT 

 ` previne o brilho da pele
 ` garante um efeito com acabamento  
suave

 ` proporciona um efeito li ing imediato
 ` apropriado para vegans

17,99

L P  P L  M

efeito blur

Aumentará  
oticamente os olhos

Iluminará o olhar

Adelgaçará o nariz,  
dando-lhe uma  
forma estética

Preencherá a boca

Enfatizará o queixo e ampliará  
o lábio inferior

Iluminará a sua testa

Realçará as maçãs  
do rosto

COMO FAZER 
UMA MAQUILHAGEM 
COM O MÉTODO 
DE STROBING



PT2

 P020

PERFECT BEIGE 
 NP16

EM 3 SIMPLES PASSOS

LC   L  
CO   O M  O O TO 

C   MP

1.

2.

KIT DE CONTORNO DO ROSTO 

 ` cores harmoniosamente escolhidas
 ` textura aveludada
 ` com ingredientes que reduzem o brilho  
da pele do rosto

 ` numa elegante paleta com espelho

   ZT1

15,99

3.

PASSO 2
Bronzeador

 
 

88  

PÓ SOLTO TRANSPARENTE 

 ` adapta-se perfeitamente ao tom da base  
de maquilhagem e ao tom de pele

 ` com um delicado aroma a chá branco

   PT2 

13,50

PÓ SOLTO MINERAL 

 

 ` com caulim, que absorve perfeitamente  
o excesso de secreções sebáceas

 ` eficiente e durável

   NP16 

15,99

PÓ COM EXTRATO DE BAMB  

 

 ` com extrato de bambu, proporciona  
um efeito mate

 ` um cosmético que deve ter sempre  
à mão

   P020 

12,99

M M TT  P TO  
 M LOO  

ACABAMENTO 
DURADOURO 
DA MAQUILHAGEMDA MAQUILHAGEM

M  P L   
L , M 

TOM LM T  
O M O

SPRAY FIXADOR  
DE MAQUILHAGEM 

 
 

 ` perfeito para refrescar a pele  
durante o dia e adicionar um 
delicado brilho

 ` em forma de névoa hidratante e ligeira

   UM1 

9,50

PASSO 3
Iluminador

 

  

PASSO 1
Pó de contorno

   
 



8

18

 

PALETAS

PALETA XXL  

608121

23,99

PALETA XL  

608120

16,89

COM M P T CO FECHO 
MAGNÉTICO, L T TO P  

G  COMO P  O   

PALETA PEQUENA

608101 

9,79

COMO CRIAR KITS MIX & MATCH?
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3
ESCOLHA COMBINE TROQUE

sombras

pós

blushes e
iluminadores

XL

XXL
pequena

grande

PALETA GRANDE 

608102 

12,59

na paleta cabe:

na paleta cabe:

na paleta cabe:

na paleta cabe:

exemplo exemplo

exemplo exemplo

MIX & MATCH



GOLDEN TAN 
602001

PORCELAIN 
602002

SAND BEIGE 
602005

NATURAL BEIGE 
602004

WARM ALMOND 
602003

CAMEO BEIGE
602006

LIGHT PEACH 
601310

RARE PEARL
601309

 

 

 
   TENDÊNCIA 2019

PELE LUMINOSA

 

 COM MICROPARTÍCULAS BRILHANTES

PÓ  

13,86

C MO  OLL 
602019

T GLO
602018

CORRETOR MULTIFUNÇ ES

 ` textura cremosa
 ` não seca a pele 
 ` ideal para correção das olheiras 

8,30

 

PÓ 

13,86 
 

 ` pó iluminador
 ` uniformiza o tom e 
ilumina subtilmente 
a pele

 ` efeito de uma pele de 
rosto jovem, fresca e 
radiante

 ` aspeto saudável e 
descansado

 ` pó bronzeador
 ` efeito de um 
bronzeado natural

 ` iluminação da pele 
do rosto

 ` para todos os tons 
de pele

Radiant Glo  e o Cinnamon Roll

 MP  CO

M  CO  L  
M  P L  T

L M O  
C M TO 

T CO

M  O L

MIX & MATCH



WHITE GOLD
602101

AFTERGLOW 
602103

THE ONE 
602102

LIBERTÉ 
602206

COCKTAIL PEACH 
602202

DESIRE 
602203

AMOUR 
602205

CHARISMA 
602201   

 

 

APOSTE NO BLUSH

  TENDÊNCIA 2019

 

  COM MICROPARTÍCULAS BRILHANTES

ILUMINADOR

 ` efeito natural de pele descansada
 ` maquilhagem com estilo glamour
 ` realça o brilho natural da pele

9,79

BLUSH 

 

 ` efeito natural 
 ` proporciona um tom saudável
 ` aplicação perfeita

8,99

P TO CO  O M
P  TO O  O  TO   P L

WILD SUNSET 
602204



PEACH PASSION
(2,5 g) 606002

GOLDEN RULE
(2,5 g) 606011

SHOWTIME
(2,5 g) 606009

DOLCE VITA
(2,5 g) 606015

SILVER LINING 
(2,6 g) 606008

MOONDUST
(2,8 g) 606021

GALAXY
(2,8 g) 606010

DARK CHOCOLATE
(2,8 g) 606018

AUBERGINE QUEEN
(2,8 g) 606007

ALCHEMY
(2,5 g) 606004

WRAPPED IN SILK
(2,8 g) 606013

ANONYMOUS 
(2,8 g) 606022

 

INFUSION
(3 g) 606003

COPPER GODDESS
(3 g) 606016

FIRST LOVE 
(3 g) 606012

 

COLD SUGAR
(3 g) 606019

CHERRY COLA
(3 g) 606006

 

SIN
(3 g) 606014

FADE TO BLACK
(3 g) 606005

NAUTICA
(2,5 g)  606017

 

LOVELY ORCHID
(2,6 g) 606074

ULTRAMARINE
(2,8 g) 606071

NAKED SHIMMER
(2,5 g) 606020

  

  

 

 
    

CORES INTENSAS

  TENDÊNCIA 2019

 

SOMBRAS DE OLHOS

6,99

EFEITO MATTE

EFEITO ACETINADO

EFEITO BRILHANTE

EFEITO GLAMOUR COM MICROPARTÍCULAS

A PALETA CONTÉM AS SOMBRAS:

 LO LY O C  0 0
• LT M  0 0 1

 O  0 00
 L  L G 0 00

MIX & MATCH



 

AZUIS OU CINZENTOS

• tons contrastantes

• tons harmoniosos

VERDES

• tons contrastantes  

• tons harmoniosos

CASTANHOS CLAROS OU ESCUROS

• tons contrastantes

• tons harmoniosos  

ESCOLHA A SOMBRA IDEAL PARA A COR DOS SEUS OLHOS

MIX & MATCH

A PALETA CONTÉM AS SOMBRAS:

 T LO  0 01
• OLC  T   0 01

 P C  P O  0 00
 COPP  GO  0 01



SILVER SHINE
606063

CREAMY FLASH 
606060

GOLDEN HAZE 
606058

PRETTY IN VIOLET 
606067

TAUPE GLOW
606064

BROWN SHIMMER
606062

TRUE BLACK  
606065

   

 
OLHO DE GATO

  TENDÊNCIA 2019

100  

LÁPIS CRIADOR DE OLHOS

 ` uma maquilhagem instantânea e perfeita 
ao mesmo tempo

 ` resistente à humidade
 ` caberá em qualquer estojo para 
cosméticos

 ` reutilizável  lave com água, seque e está 
pronto

606066 

15,49

RECARGA DE SOMBRAS

 ` um amplo leque de cores
 ` uma fórmula duradoura
 ` muito fácil de aplicar

9,30

T   
150 APLICAÇÕES

DISTRIBUI PERFEITAMENTE  
A SOMBRA  

NA PÁLPEBRA

PERMITE DESENHAR  
UMA LINHA PRECISA

MIX & MATCH
 Lápis criador de olhos



MIX & MATCH
 lápis criador de sobrancelhas

 

LÁPIS CRIADOR DE 
SOBRANCELHAS

 
 

 ` acentua a cor e a forma das  
sobrancelhas

 ` doseia a quantidade ideal de sombra 
 ` cómodo na utilização
 ` prático e compacto

607025 

15,49

RECARGA DE SOMBRAS PARA 
SOBRANCELHAS

 ` garante um efeito natural
 ` acentua as sobrancelhas
 ` muito fácil de aplicar
 ` dá uma forma bonita às arcadas supraciliares

9,30 

Id
ea

l p
ar

a 
lo

ira
s

DÁ A FORMA IDEAL ÀS 
SOBRANCELHAS

ENFATIZA AS  
SOBRANCELHAS  
COM PRECISÃO

LI
G

H
T 

BR
O

W
N
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70
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ro

PU
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W
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60

70
24



 

 

GLAMOUR

  TENDÊNCIA 2019

 

OLHOS

ICE PALACE 
606075

GOLDEN TREASURE 
606076

COPPER GRACE 
606077

SOMBRA DE OLHOS EM CREME 
LASTING SPARKLE

 ` é muito eficiente e duradoura e permanece nas 
pálpebras todo o dia

 ` solidifica rapidamente nas pálpebras, dando-lhes 
um brilho deslumbrante

 ` não cola e não escorre

 

21,99

R A   A A HA APROVEITE A COMODIDADE 
DO USO  T O  CO  

PL C O  C M T  COM O O M  P  
T   OM   

 P L   P LP

VEGAN FRIENDLY

NOVIDADE

P O TO PO L  P T   01 -10-10

T  COM O O M  P  

COPPER GRACE
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CORES INTENSAS

  TENDÊNCIA 2019

 

efeito: OLHAR  
PROFUNDO 

LÁPIS DE OLHOS AUTOMÁTICO DE 
LONGA DURAÇÃO

 ` efeito duradouro até 12 horas
 ` graças à textura suave e aveludada, espalha-se 
perfeitamente

 ` funcional mecanismo automático com apara-lápis 
integrado que facilita uma maquilhagem rápida e 
precisa

 ` ampla gama de cores – certamente encontrará a ideal 
para si

 ` testado o almologicamente

6,70 

LÁPIS DE OLHOS KAJAL DE 
LONGA DURAÇÃO

 ` uma durabilidade excecional – até 12 horas
 ` graças ao lápis, poderá aumentar oticamente 
os seus olhos e dar-lhes um aspeto descansado 
e fresco

 ` duradouro e resistente a manchas
 ` com um prático apara-lápis integrado
 ` testado o almologicamente

6,70

efeito: OLHOS MAIORES,  



CRYSTAL BLACK 
KR11

CARBON BLACK 
EL02

DEEP BLACK 
607001

CB02

   

 
OLHO DE GATO

  TENDÊNCIA 2019

108  

BASE DE SOMBRAS 

 ` a cor natural uniformiza o tom de pele, 
disfarçando as imperfeições

 ` adequada para todos os tipos de sombras de 
olhos

   CB02 

7,80

LÁPIS DE OLHOS DIAMANTE 

 

 ` para maquilhagem glamorosa
 ` à prova de água

8,50

DELINEADOR LÍQUIDO PARA OLHOS 

 ` ideal para uma maquilhagem rápida e clássica
 ` de aplicação precisa e fácil

9,99

 
na posição vertical,

com a ponta virada para baixo

DELINEADOR PARA OLHOS

 ` com efeito de longa duração, sem 
necessidade de retoques durante o dia

 ` hipoalergénico 

9,99

USE A ESPONJA PARA  
CRIAR O ATRAENTE  

SMOKY EYES



BISTRE 
KR10

AUBURN 
KR09

110  

CONJUNTO PARA 
SOBRANCELHAS 

 ` molda perfeitamente as sobrancelhas, 
proporcionando um aspeto natural

   ZB1 

13,90

LÁPIS AUTOMÁTICO DE 
SOBRANCELHAS

 ` fornece uma cor profunda, duradoura e um 
efeito natural

 ` com um prático afiador na base

6,70

DÊ MAIS EXPRESSÃO AO SEU OLHAR EM 3 PASSOS SIMPLES
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3
• • • 

P  TO O  O   
T PO   L



C P C  G  
ATÉ 13,5 ML

   

 
OLHO DE GATO

  TENDÊNCIA 2019

 

MÁSCARA LEGENDARY FULL HD LASHES

 ` os cílios ficam levantados e oticamente mais espessos após a 
primeira aplicação

 ` não escorre, não borra, nem forma grumos
 ` contém ceras com um efeito nutritivo nas pestanas, melhorando 
a sua condição

 ` graças ao extrato de noz e ao inovador hexapep deo-1, garante 
um efeito suave de coloração de cílios

   607039  

13,70 

EFEITO MULTIDIMENSIONAL  
FULL HD 

MÁSCARA 

 ` 3 em 1  pestanas mais longas, 
mais espessas e mais levantadas

 ` o excecional formato da escova, 
facilita aplicação de máscara da 
raÍz até às pontas

   M002 PERFECT BLACK

11,50

MÁSCARA 

 ` pestanas alongadas ao máximo e 
sensualmente curvadas

 ` a escova flexível e curvada, 
permite modelar e levantar 
espetacularmente as pestanas 
destacando-as e alongando-as, 
separando com precisão até as 
pestanas mais curtas

   M007 GLAM BLACK

10,50

MÁSCARA 

 ` com um ingrediente inovador que 
apoia o crescimento de cílios

 ` pestanas longas, espessas, 
separadas e curvadas

 ` a mini-escova realça até as 
pestanas mais pequenas e 
delicadas 

   M006 INTENSE BLACK

10,90

MÁSCARA  PROVA  
DE ÁGUA

 ` protege eficazmente as pestanas 
da água e da humidade

 ` adequado a vegans

   607108

12,99

 p
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CRIADOR DE SOBRANCELHAS  
E PESTANAS

 ` o gel transparente ajuda a fixar as sobrancelhas 
indisciplinadas e molda a forma da sobrancelha 
de uma maneira duradoura

 ` a base da máscara engrossa, alonga as pestanas 
e dá-lhes um volume agradável, potenciando o 
efeito da máscara

   BL1

10,50

SÉRUM ESTIMULANTE PARA  
O CRESCIMENTO DAS PESTANAS

 ` faz com que as pestanas sejam mais compridas 
e densas

 ` nutre e regenera até as pestanas mais fracas

   607107

27,99

TOP COAT DE PESTANAS  
 PROVA DE ÁGUA

 ` protege as pestanas da humidade e 
água

 ` hipoalergénico

   WM1 

10,90

 p
ro
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TAFFY
604011

CLARET
604018

ROSE
604017

CERISE
604012

BLUSH
604013

VIOLET
604015

CRIMSON
604010

HOT RED
604014

CREAMY
604016

MAUVE
604009

 

BATOM LÍQUIDO MATE DE LONGA DURAÇÃO

 ` acabaram-se os retoques de maquilhagem – o batom permanece nos 
lábios até 6 horas

 ` a sua composição única, proporciona uma cor intensa e mate, que não só 
não seca os lábios, como também deixa uma sensação de hidratação

 ` graças a um aplicador preciso e uma textura sedosa com um aroma 
agradável, pintar os lábios tornar-se-á um verdadeiro prazer

10,80

LÁBIOS

BATOM CLÁSSICO COLOR INTENSE

 ` garante um acabamento aveludado mate e uma cor intensa, que permanece nos 
lábios por muito tempo

 ` com o benéfico óleo de sementes de chia
 ` graças à sua textura cremosa, o batom não cola os lábios, garantindo uma sensação 
duradoura de conforto – nem sequer sente que o tem nos seus lábios

9,40 

CLASSIC 
NUDE
604221

AMAZING 
NUDE             
604231

RAVISHING 
ROSE
604222

PASSIONATE 
FIRE           
604229

CUTE 
PINK
604223

CLASSIC 
RED      
604232

BLAZING 
CORAL
604220

PASSIONATE 
RED
604226

SMOKED 
LYCHEE
604225

SWEET 
CORAL
604228

VIBRANT 
FUCHSIA
604224

CARMINE 
BLISS            
604230

DEEP  
PINK          
604235

BURGUNDY 
WINE        
604233

SPLENDID 
MAGENTA
604234

PLUM  
CHOCOLATE
604227
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DESMAQUILHANTE 
BIFÁSICO 

 ` deixa a pele hidratada, macia e suave
 ` hipoalergénico 

   609001

9,50

LOÇÃO MICELAR

 ` criada à base de água de rosas com 
pétalas de rosa centifólia

 ` refresca a pele em profundidade

   609002

9,50

TOALHA DESMAQUILHANTE

 ` basta humedecer a toalha com água
 ` recomendada para todos os tipos de pele, 
também a pele sensível 

608107

9,79 

REMOÇÃO DA  
MAQUILHAGEM



 

ENDURECEDOR PARA 
UNHAS COM DIAMANTE

 ` perfeito como base para verniz

   N104

6,60 

CONDICIONADOR DE 
UNHAS COM QUERATINA

 ` a queratina regenera e endurece as 
unhas, impedindo a danificação das 
mesmas

   N109

5,39

CONDICIONADOR DE 
UNHAS 8 EM 1

 ` melhora visivelmente o aspeto  
e o estado das unhas frágeis

 ` especialmente criado para unhas  
frágeis e quebradiças

   N112

8,20

TOP COAT PARA UNHAS HYBRID LOOK

 ` não requer o uso de lâmpada UV
 ` realça a intensidade da cor do verniz
 ` prolonga a durabilidade da manicure até 7 dias
 ` pode ser removido com qualquer tipo de removedor de verniz

   603152

8,39

CREME PARA CUTÍCULAS  
E UNHAS

 ` o óleo de argão, fortalece as unhas e a 
manteiga de karité regenera intensamente

 ` garante a hidratação adequada, tornando 
as cu culas macias e suaves e as unhas  
flexíveis

   KR4

5,59

7 diasSE
M

 U

SAR LÂMPADA U
V

MÃOS



TRENDY BEIGE 
N039

PINK RAPTURE  
603143

GLAM BROWN 
N040

CHIC PINK 
N042

COTTON CANDY 
603146

LILAC EFFUSION  
603148

PASSIONATE LOVE  
603151

OCEAN IN THE SUN 
603140

PERFECT NUDE  
603116

REAL RED  
603114

PIECE OF CLOUD  
603147

PASTEL HEATHER 
603144

LEGENDARY FUCHSIA  
603149

MILKY DREAM  
603150

TRENDY VIOLET 
603142

MAJESTIC COBALT 
603145

MYSTERIOUS CLARET 
603120

  

COPPER LUSTRE 
603136

  

SILVER CHROME 
603134

  

AMARANTH HAZE 
603139

  

 CO  O   
H R  044  

POSH RED 
N044

SMOKE RED 
603115

STYLISH RED 
N043

PEARLY RASPBERRY 
603138

  

 

VERNIZ
GEL FINISH

 

 ` proporciona uma cor duradoura, assegurando uma 
cobertura ideal após a primeira aplicação

 ` não lasca, resistente à abrasão e matificação
 ` com um pincel largo e prático

11 ml 

10,90

SPRAY SECANTE DE 
VERNIZ

 

 ` dá brilho e realça a cor do verniz

   N100

6,50 

  COM MICROPARTÍCULAS BRILHANTES



 

KIT DE PINCÉIS PARA 
DECORAÇÃO DAS UNHAS

 ` ideal para fazer fantásticos desenhos, 
traços, círculos, degradê, decorar com 
zircões ou gli er

 ` recomendados para verniz, gel e acrílico

12,59

REMOVEDOR DE VERNIZ 
SEM ACETONA

 ` fácil de aplicar
 ` cheiro a morango e baunilha

   603008 

4,99

REMOVEDOR DE VERNIZ 
COM ACETONA

 ` remove até o verniz de longa duração
 ` melhora a condição das unhas

   603009 

4,99



1 3 42 

 

 
PINCEL BILATERAL PARA  
SOMBRAS E RISCOS N.º 08 

 ` de cerdas sintéticas

608408 

9,79

 
PINCEL KABUKI N.º 00

 ` de cerdas sintéticas 

608400 

23,79

 
PINCEL PARA BASE N.º 03

 ` de cerdas sintéticas 

608403 

18,19

 1

PINCEL PARA PÓ N.º 02

 ` de cerdas sintéticas

608402 

23,79

ACESSÓRIOS



 

PINCEL ILUMINADOR N.º 09

 ` de cerdas sintéticas

608409 

13,99

PINCEL PARA SOBRANCELHAS N.º 0

 

 ` de cerdas sintéticas

608404 

11,19

PINCEL PARA SOMBRAS N.º 06

 ` de cerdas sintéticas 

608406 

9,79

PINCEL PARA LÁBIOS N.º 07

 ` de cerdas sintéticas 

608407 

6,99

PINCEL PARA BLENDING DE 
SOMBRAS N.º 10 

 ` de cerdas sintéticas

608410 

8,50

PINCEL PARA PÓ BRONZEADOR  
N.º 01

 

 ` de cerdas sintéticas

608401 

23,79

PINCEL PARA BLUSH N.º 05 

 ` de cerdas sintéticas

608405 

16,79



 

PINCEL KABUKI NUM 
ESTOJO DE VIAGEM 

 `  com cerdas sintéticas

608002 

13,99

 

PINCEL PARA APLICAÇÃO  
DE MÁSCARAS

 ` é fácil de lavar e seca rapidamente
 ` tem a forma achatada o que facilita a 
aplicação e a mistura de máscaras

608003

9,70

SPRAY PROFISSIONAL  
PARA PINCÉIS

 ` limpeza perfeita de pincéis
 ` graças a ingredientes especiais cuida das cerdas 
dos pincéis, deixando um cheiro agradável 

   608113

5,10 

LIMPA PINCÉIS DE SILICONE

 

 ` numa forma de luva de limpeza,  
feita de silicone maleável

608106 

3,99 



 

ESPONJA DE MAQUILHAGEM 

 ` com uma forma de fácil aplicação

608103 

7,59

ESPONJA DE MAQUILHAGEM SEM LATEX

 ` não contém latex
 ` com uma forma especial para obter uma maquilhagem 
precisa

608104 

10,51

TOALHITAS MATIFICANTES EM ROLO 

 ` não estragam a maquilhagem
 ` com uma solução prática, que corta uma toalhita de 
tamanho que necessita

608105

5,29

ESPONJA DE MAQUILHAGEM  
DE SILICONE

 ` espalha os produtos com precisão, sem deixar marcas e 
manchas

 ` fácil de mantê-la limpa – basta enxaguar a esponja

608112

7,70

 
CAIXA DE MAQUILHAGEM

 ` ideal para transportar e armazenar cosméticos
 ` desdobrável para dois lados, com quatro prateleiras

608109  
608115  
608116

49,99 

DIMENS ES:  
24  22  18 cm

 
CINTO PARA PINCÉIS DE MAQUILHAGEM

 ` perfeito para profissionais e pessoas que estão apenas a 
começar a sua aventura na maquilhagem

 ` ajustável

608108 

32,19



DELICIE-SE COM O SABOR  
dos cafés e chás Aurile, que nasceram de uma extraordinária combinação de paixão e 

profissionalismo. Recomendamos especialmente os cafés funcionais. Desenvolvidos por 
cientistas, para além de muito saborosos, também cont m ingredientes valiosos para a saúde: 
vitaminas e minerais. Além disso, os nossos chás foram enriquecidos com pétalas de ores e 

aromas naturais, para que possa desfrutar do seu e celente sabor todos os dias.  
O complemento ideal para os cafés e os chás, são os nossos deliciosos doces, criados a partir 

da e traordinária combinação de e celentes receitas, com os melhores ingredientes.



NOVIDADES AURILE

e funcionais, junta-se uma nova categoria de cafés solúveis. 

nossa vasta oferta. O INTENSE e o CREMA (pág. 138) diferem 

chávena de um café delicioso.chávena de um café delicioso.
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CLASSIC  

100% arábica, moagem fina, para 
máquina de café

Clássico é um mérito da variedade arábica 

ligeiramente ácidas.

 ` em práticas cápsulas, compa veis 
com sistema Nespresso

 ` origem  Col mbia

   AR14

4,99

CREMA  

a cada instante.

 ` delicado e perfeitamente equilibrado
 ` cria espuma aveludada na superfície
 ` perfeito para um encontro com amigos à tarde

   802001

11,99

INTENSE 

 ` graças ao processo de liofilização, impressiona com o seu sabor forte e 
multifacetado

 ` para conhecedores de notas profundas de café
 ` perfeito para um bom começo do dia

   802002

11,99
NESPRESSO®  UMA MARCA REGISTADA DE PROPRIEDADE DA SOCI T  DES PRODUITS NESTL  S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWI SKI E SOCI T  DES PRODUITS NESTL  S.A N O S O FILIADOS 

CONTRATUALMENTE, FINANCEIRAMENTE OU ORGANI ACIONALMENTE. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWI SKI N O  NEM LICENCIADO NEM O DISTRIBUIDOR DA MARCA NESPRESSO®.

EXCELLENCE  
 

100% Arábica

com sabor profundo e aveludado.

 ` uma mistura original dos melhores grãos de Arábica 
africana

 ` origem  região Sidamo da Etiópia

250 g,    AR2

10,99
   AR12

41,99

PURE GREEN  

100% arábica, não torrado, moagem 
grossa, em saquetas em forma de 
pirâmide
Com um sabor delicado e notas 

 ` recomendado para pessoas que 
apreciam os sabores suaves e se 
preocupam com a silhueta

 ` proveniente de agricultura biológica
 ` origem  Perú

   AR13

9,60

CAFÉS SOL VEIS CAFÉS NATURAIS

NOVIDADE
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METABOLISM 
com extrato de garcínia cambogia e L-carnitina

 ` recomendado para pessoas que querem emagrecer, combater a obesidade e melhorar seu metabolismo
 ` DDR  em 2 chávenas de café  38  crómio, 30  vitamina B2 e zinco, 2  ácido pantoténico, niacina, biotina
 ` origem  Ásia Oriental

   AR6

13,99

FOCUS 
com extrato de guaraná e magnésio

 
 

 ` poder duplo  com a dose adicional de cafeína e guaraná
 ` indispensável para pessoas que desempenham trabalhos mentais e estudantes que querem melhorar a 
memória e a capacidade de concentração

 ` DDR  em 2 chávenas de café  30  magnésio, vitamina B2, 2  ácido pantoténico, niacina, biotina
 ` origem  Ásia Oriental

   AR5

13,99

ENERGY 
com extrato de guaraná e taurine

 ` recomendado para pessoas muito ativas, que trabalham em turnos da noite, 
praticam desporto e viajam com frequência

 ` DDR  em 2 chávenas de café  30  vitamina B2, 2  ácido pantoténico, 
niacina, biotina

 ` origem  Ásia Oriental

    AR4

13,99
DDR  DOSE DI RIA RECOMENDADA PARA UM ADULTO. ESTUDOS COM BASE EM: 10 G DE CAF   150 ML DE LÍ UIDO.

CAFÉS FUNCIONAISCAFÉS  
AROMATIZADOS 
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CHOCOLATE  

aroma a chocolate, num 

e robusta da mais alta 

momentos de relaxamento 
e um maravilhoso sabor.

 ` origem  Ásia Oriental

   AR16

11,06

CHERRY  

deliciosas e suculentas 
cerejas. Cada gole 
transporta-nos a um campo 
de fruta, banhado de sol.

 ` origem  Ásia Oriental

   AR11

10,79

VANILLA  

alegres e harmoniosas, 

 ` origem  Ásia Oriental

   AR8

9,79

HAZELNUT  

Com notas aveludadas 

 ` origem  Ásia Oriental 

   AR15

11,06

IRISH CREAM  

O aroma deste sublime 

café natural recém-torrado. 

nunca se acabe.

 ` origem  Ásia Oriental 

   AR9

10,79



CHÁS
142 143

HAPPINESS
Chá de folhas Oolong com groselha preta e aromas 
naturais de baunilha e pêssego

misteriosa, ligeiramente verde-esmeralda. O chá 

saúde.
 ` chá excecional, conhecido como Dragão Negro
 ` com frutas inteiras de groselha preta
 ` origem  província chinesa de Fujian

   AH5

10,70

NOBLE  

Chá de folhas Ceylon com óleos naturais de 
bergamota, pétalas de centáurea azul, casca de 
laranja e mirto de limão

 ` com um caráter único e apreciado por quem 
gosta de Earl Gre

 ` origem  Sri Lanka

   AH6

,99 

JOY 
Chá de folhas Pu-erh com ginjas secas, arónia 
preta, pétalas de rosa e aroma a cereja

cerejas e arónias pretas secas, bem como 
delicadas pétalas de rosa. Contém, entre 

 ` aroma intenso com delicadas notas de 
cereja

 ` origem  província chinesa de Junnan

   AH3

5,99

EUPHORIA
Chá de folha Gunpowder com verbena, capim-limão, 
casca de limão, pétalas de girassol e aroma de limão

criada com base nos rebentos mais novos das folhas 

de girassol.
 ` combina um sabor ligeiramente doce, com um 
intenso aroma cítrico

 ` origem  província chinesa de Zhejiang

   AH2

5,90

HARMONY
Chá de folhas Yunnan com adição de flores de 
hibisco e de jasmim, pétalas de calêndula, arandos 
vermelhos secos e aroma de pêssego

se pelo seu refrescante e agradável aroma a 
pêssego.

 ` um harmonioso sabor, apreciado por milhares 
de pessoas em todo o mundo

 ` origem  província chinesa de Junnan

   AH1

5,90

SERENITY 
Chá de folhas Pai Mu Tan com pétalas de rosa

 ` elaborado com rebentos novos das folhas 
de chá, muito suave

 ` origem  província chinesa de Fujian

   AH4

5,90

CO
 G

ROSELHAS LIOFILIZADAS 



DOCES
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BOMBONS DE CHOCOLATE 

O nobre recheio envolvido num chocolate aveludado é um verdadeiro deleite para as 

perfeito.

   806001

6, 9 

TRUFAS DE CHOCOLATE  

   806002

6, 9 

CHOCOLATES JOY  

Cada caixa contém 4 barritas embaladas individualmente com um 
sabor único. O recheio de leite unido com um delicioso chocolate, 

   806003

,90 

DRAGEIAS DE MENTA COOLING MINTS 

 

806005 / CAIXA BRANCA 
806006 / CAIXA PRETA 

 6,80  

CHOCOLATE MILKY DELIGHT 

   806004

0,6  



ENVOLVA-SE EM 
FRAGRÂNCIAS SENSUAIS

Os perfumes têm um poder extraordinário – espalham magia. Para vivermos experiências 
incríveis, a maioria de nós procura um frasco com perfume. Nós, decidimos dar um passo 

em frente e criámos uma prestigiosa e única linha de produtos perfumados – PURE HOME. 
Graças a esta nova linha de produtos, as nossas fragrâncias, passarão a fazer parte do seu dia 
a dia. A partir de hoje as tarefas domésticas, tornar-se-ão um verdadeiro prazer e toda a casa 
será invadida por um cheiro encantador. Seja bem-vindo ao mundo mágico – PURE HOME.
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NOVIDADES PURE HOME 
A exclusiva linha PURE HOME expandiu a gama dos seus 
produtos com uma coleção de 15 velas aromáticas HOME 
RITUAL (págs. 150-151), novas versões de ambientadores em 
sticks HOME RITUAL (pág. 152) e fragrâncias para armários 
(pág. 153). Inspirados nos perfumes best-sellers PURE e PURE 
ROYAL, enchem o espaço interior com encantadores aromas, 
e o seu design elegante é um adorno primoroso nos espaços 

preferido numa nova versão.
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PURE HOME

VELA AROMÁTICA  
HOME RITUAL 
HOME RITUAL FRAGRANCE CANDLE

Com um deslumbrante cheiro e um alto padrão de 
qualidade. Introduz um ambiente sensual em espaços 
interiores, sendo também um adorno primoroso, 

os rigorosos requisitos da norma alemã RAL.

 ` duração de queima de 35 a 40 horas
 ` envolvida por um vidro elegante
 ` com os intemporais aromas dos perfumes PURE 
e PURE ROYAL

 

22,99 EUR
153,26 EUR / 1 kg

719199 / PURE ROYAL 199 
719823 / PURE ROYAL 823 
719052 / PURE 52 
719110 / PURE 110 
719472 / PURE 472 
719473 / PURE 473

719171  / PURE ROYAL 171 
719359 / PURE ROYAL 359 
719809 / PURE ROYAL 809 
719018 / PURE 18 
719020 / PURE 20 
719032 / PURE 32 
719413 / PURE 413 
719436  / PURE 436 

FEMININOS

MASCULINOS

O MAIS ALTO PADRÃO DE QUALIDADE 
As velas aromáticas HOME RITUAL com a marca de qualidade da RAL distinguem-se por:

 ` intensidade do cheiro
 ` combustão uniforme
 ` qualidade do pavio – o pavio de algodão, forte, de espessura apropriada, é resistente a quebras e afundamento na vela
 ` fumegar minimizado, que não sobrecarrega as vias respiratórias
 ` quantidade reduzida de fuligem no vidro, o que garante um aspeto bonito da vela

COMO QUEIMAR UMA VELA CORRETAMENTE

Antes de cada queima, corte o pavio a uma altura de aprox. 5 mm. Assim, a chama �cará estável e 
a vela não vai fumegar. Queime-a de 3 a 4 horas – isso irá prevenir o tunelamento (a cera derreterá 
uniformemente) e permitirá que a vela desenvolva um bouquet completo de aromas.

NOVIDADE
Os produtos da prestigiosa linha PURE HOME, encantam não só pelas suas fragrâncias, mas também pelo seu 
elegante design. Escolhemos as mais belas composições de perfumes, para que possa envolver o seu lar com 
deslumbrantes acordes aromáticos, mimando os sentidos de toda a família e convidados. 
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PURE HOME
AMBIENTADORES  
EM STICKS HOME RITUAL
FRAGRANCE HOME RITUAL 

Todos os dias, graças ao ambientador, pode realizar 

Relaxe e desfrute de um pouco de luxo, através de 
extraordinárias fragrâncias seladas numa belíssima 
embalagem.

 ` sofisticadas composições de fragrâncias, que 
deixarão o interior do seu lar com um cheiro 
único e durante muito tempo

 ` design elegante
 ` elevada durabilidade da fragrância – até 70 
dias

 

37,99 EUR
370,99 EUR / 1 l

718052 / PURE 52 
718056 / PURE 56 
718134 / PURE 134 
718472 / PURE 472 
718473 / PURE 473

718005 / PURE 5 
718018 / PURE 18 
718021 / PURE 21 
718032 / PURE 32 
718081 / PURE 81 
718413 / PURE 413

FEMININOS

FEMININOS

MASCULINOS

MASCULINOS

LÍQUIDO PERFUMADO 
PARA ENGOMAR 
PERFUMED IRONING LIQUID 

Este líquido perfumado, fará com que 
engomar passe a ser um verdadeiro prazer! 
Basta juntar 5 ml do líquido na água do 
ferro-de-engomar para a roupa ganhar um 
cheiro impressionante. Está disponível em 3 
encantadoras versões perfumadas.

 ` dá um cheiro único à roupa

 

6,99 EUR
69,99 EUR / 1 l

704015 / PURE 10 
704016 / PURE 23 
704017 / PURE 81

FRAGÂNCIA PARA 
ARMÁRIOS
WARDROBE FRAGRANCE

Uma única composição de perfume para o 

 ` liberta o aroma gradualmente 

8,2 g 

5,99 EUR 
73,0 EUR / 100 g

708041/ PURE 18
708039/ PURE 20
708018 / PURE 23  
708019 / PURE 33
708036 / PURE 413
708037 / PURE ROYAL 366

708040 / PURE 472
708038 / PURE ROYAL 335 

NOVAS FRAGÂNCIAS

NOVAS FRAGÂNCIAS



CUIDE DA SUA CASA 
SEM ESFORÇO

Uma casa bem cuidada, limpa e com um aroma especial, é um lugar onde
queremos voltar sempre. Para a limpeza se tornar um verdadeiro prazer, criámos

a marca moderna – SMART & CLEAN. Com uma abordagem moderna para as
tarefas domésticas e com um padrão de qualidade muito elevado. Graças a estes

produtos profissionais, será mais fácil cuidar da limpeza e higiene da sua casa.
Limpar na perfeição nunca foi tão fácil.
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NOVIDADES SMART & CLEAN

– Singapura e Maldivas –  inspiraram-nos a criar duas composições de fragrâncias 
perfumes para o interior, 

fragrâncias para aspirador e fragrâncias para armários (págs. 172-173). Desfrute 

e espelhos brilhantes cuidará o ANTI-NÉVOA Limpa-vidros (pág. 168), que impede  
a formação de vapor de água. Para pratos brilhantes elegemos o detergente para 
a loiça EFFECTIVE FOAM
novidades, encontrará também 2 novas fragrâncias nos amaciadores líquidos de 
luxo (pág. 166).
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DESENGORDURANTE
DEGREASER EXTRA POWER

Único na luta contra a gordura – combate a gordura 
queimada e a sujidade incrustada. Recomendado 
especialmente para bancadas, bancas, fritadeiras, 
exaustores, placas de fogão, fornos, churrasqueiras e 
panelas.

 ` não risca e limpa sem deixar manchas

   705009
 

8,29 EUR
11,10 EUR / 1 l 

705005
ALOE 

Contém extrato 
de aloé vera, que 

hidrata e regenera 
a pele das suas 

mãos.

705004
RED CITRUS 
Recomendado 
para as mãos com 
pele seca. Contém 
extratos de frutas 

DETERGENTE PARA A LOIÇA

vitaminas e extratos de plantas, que hidratam e nutrem a pele de mãos.

 ` suave para a pele das mãos – pH 5,5

750 ml

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

BÁLSAMO PARA LAVAR A LOIÇA

e que proporciona uma sensação agradável de hidratação nas mãos.

 ` loiça limpa, mãos cuidadas

   705006

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

DETERGENTE PARA BANCADAS E 
SUPERFÍCIES DE COZINHA
KITCHEN CLEANER

sem deixar manchas nem resíduos, dá brilho e cuida da sua 
cozinha.

 ` ideal para o uso diário 

   705003
 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

Preço com o dispensador:  
8,19 EUR

Preço com o dispensador:  
7,90 EUR

Preço com o pulverizador:  
8,89 EUR

Preço com o pulverizador:  
8,19 EUR

PRODUTOS PARA COZINHAS 
Os nossos produtos destinados à limpeza da cozinha, são uma expressão da paixão e do compromisso 
com que trabalhamos. Sabemos que são produtos �áveis, porque nós também os usamos. Queremos 
que a sua cozinha seja um lugar amigável, limpo e higienizado.

DETERGENTE PARA A LOIÇA  
EFFECTIVE FOAM

 ` cria uma espuma densa e ativa, que lava os pratos com 
eficácia, deixando-os perfeitamente limpos e brilhantes

 ` os aromas a frutas suculentas transformam a atividade de 
rotina num verdadeiro prazer

 ` muito eficiente – dura muito tempo

750 ml 

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Preço com o dispensador:  
7,90 EUR

705014
AVOCADO  
& BERRIES

combinação de 
aromas a abacate 
e frutos silvestres. 
Enriquecido com 

extrato de abacate e 
pantenol.

705015
RASPBERRY 
Um aroma doce 
e tentador a 
framboesa. 
Contém extrato 
de framboesa e 
alantoína.

NOVIDADE



DESCALCIFICADOR 
UNIVERSAL
DESCALER ALL PURPOSE

de calcário e alcança facilmente as 

regularidade, prolonga a durabilidade dos 

para panelas, aquecedores, peneiras, 
ferros, máquinas de café ou aparelhos 

 ` fórmula ácida concentrada
 ` eficaz e eficiente 

    705013

7,70 EUR
30,80 EUR / 1 l

DETERGENTE PARA LIMPAR FRIGORÍFICOS  
E MICRO-ONDAS
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

manchas de gordura, ajudando a remover ao mesmo tempo o gelo. Com 

 ` deixa um fresco aroma a cítricos
 ` para uso diário

   705011 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

DETERGENTE PARA AÇO 
INOXIDÁVEL 
INOX CLEANER

de aço inoxidável. Remove manchas gordurosas e 
dedadas. Limpa, faz o polimento e protege contra a 
sujidade.

 ` não deixa manchas, não risca as superfícies

   705012

11,30 EUR
45,20 EUR / 1 l

DETERGENTE PARA LIMPAR PLACAS 
VITROCERÂMICAS 
CERAMIC HOB CLEANER

 ` protege contra a sujidade
 ` delicado para superfícies vitrocerâmicas

   705010 

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador:  
8,19 EUR

Preço com o pulverizador:  
8,19 EUR

Preço com o pulverizador:  
11,90 EUR

160 161

EMBALAGEM PARA ARMAZENAR  
OS PRODUTOS DE LIMPEZA
STORAGE BOX

Embalagem com proteção para crianças.

710001 

1,39 EUR

PASTILHAS PARA A MÁQUINA DE 
LAVAR LOIÇA 3 EM 1
3 IN 1 DISHWASHER TABS

contêm abrilhantador. Removem até a sujidade mais persistente: 

café, chá, gordura e ovos.

 ` protegem os talheres contra a corrosão
 ` vendido em 10 unidades - compre tantas pastilhas, 
quantas as que realmente precisa

 980093 

6,40 EUR
35,55 EUR / 1 kg

Dimensões: 19,5 x 14 x 10 cm

PASTILHAS PARA LIMPAR  
A MÁQUINA DE LOIÇA
DISHWASHER CLEANER

Eliminam restos de calcário, gordura e cheiros desagradáveis. Basta usar 
uma vez por mês para prolongar a vida da sua máquina da loiça.

   K011 

5,80 EUR
72,50 EUR / 1 kg
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SABONETE LÍQUIDO
LIQUID SOAP

Ofereça à sua pele uma limpeza e hidratação perfeita! Graças aos seus 
ingredientes cuidadosamente selecionados, os nossos sabonetes lavam em 

500 ml

6,99 EUR
13,98 EUR / 1 l

701005 
MANGO & PEACH 
Com um delicioso e doce aroma 
de manga e pêssego, para que 
desfrute de um momento de 
relaxamento diário. 

701006 
CITRUS & CONIFERS

de notas coníferas, com notas 
refrescantes de cítricos, erva 
de limão e um toque ligeiro de 
pau-rosa. 

701004 
HYPOALLERGENIC 

pele sensível das mãos, remove 
a sujidade e as gorduras. Não 
contém corantes nem alergénios 

DETERGENTE PARA AS 
CASAS DE BANHO
BATHROOM CLEANER 

e sabão. Contém ingredientes inovadores 
que impedem a formação de manchas de 
humidade.

 ` cuida e dá um brilho delicado
 ` com um agradável aroma floral-frutado

   709001 

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

DETERGENTE PARA 
CABINES DE CHUVEIRO
SHOWER CLEANER 

Um chuveiro brilhante e sem sujidade! 

de silício, cria uma película protetora que 
previne a deposição de sujidade, sedimentos 
e vapor de água.

 ` com uma fórmula única, é eficaz até em 
água fria

 ` seguro para quem sofre de alergias

   709002 

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

GEL SANITÁRIO
TOILET BOWL CLEANER

cerâmica e metal, banheiras, bases de duche, azulejos de cerâmica, 
terracota e torneiras de metal.

 ` graças à sua consistência espessa cobre completamente as 
superfícies

 ` não risca a superfície, fácil de enxaguar
 ` com um aroma agradável

750 ml

4,90 EUR
6,53 EUR / 1 l

707003 
BLOOMING 

POWER  
Um aroma encantador a 

707002 
EXOTIC 
FRUITS 
Um aroma 
alegre de frutas 

TOALHITAS DE LIMPEZA SANITÁRIA
TOILET CLEANING WIPES 

garante 100% de higiene total. Seguro para a pele das 
mãos.

 ` biodegradáveis
 ` deixam um aroma fresco e agradável
 ` muito humedecidas

   707001 

7,59 EUR

Preço com o pulverizador:  
6,30 EUR

Preço com o pulverizador:  
6,30 EUR

PRODUTOS PARA CASAS  
DE BANHO Transforme a sua casa de banho num mundo de relaxamento. 

Combine o seu conjunto de cosméticos favorito, acenda as 
velas e esqueça todas as preocupações diárias. Os produtos 

SMART & CLEAN vão tomar conta de tudo o resto.
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Os nossos produtos conseguem chegar até aos cantos mais escondidos e eliminam todos os visitantes 
indesejados. Nada os pode parar! Deixe a sua cozinha e casa de banho, entregues aos nossos produtos para 
tarefas especiais.

PRODUTOS PARA CASAS 
DE BANHO E COZINHAS

CÁPSULAS PARA LAVAR 
ROUPA BRANCA 
SNOW WHITE LAUNDRY CAPSULES

Realçam a cor dos tecidos brancos e 
evitam que se tornem cinzentos. Ideais 
para roupa branca e roupa clara.

   704002

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

PODE ARMAZENÁ-LAS NUMA PRÁTICA EMBALAGEM. PARA MAIS DETALHES, VEJA A PÁG. 160.

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROUPA DE COR 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

tecidos da perda de cor. Atua mesmo a baixas 

a roupa alargue ou encolha. 

 ` perfeito para roupa de todas as cores 
 ` com a fragrância PURE 81

   704005

8,99 EUR

CÁPSULAS PARA LAVAR 
TECIDOS DELICADOS 
SENSITIVE TOUCH LAUNDRY CAPSULES 

Com sabonete natural, combinam a 

   704003

9,79 EUR
38,24 EUR / 1 kg

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROUPA ESCURA
BLACK LAUNDRY LIQUID

Lava na perfeição e permite manter a intensidade da 
cor preta durante mais tempo. Além disso, graças às 

independentemente da temperatura da água.

 ` protege os tecidos escuros

   704007

8,99 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROUPA BRANCA
WHITE LAUNDRY LIQUID

original. Recomendado para lavar a roupa 
delicada. Com um aroma delicado de orquídea 
selvagem.

 ` realça a cor dos tecidos brancos e evita 
que se tornem cinzentos

   704006

8,99 EUR

LIMPA-JUNTAS
GROUT CLEANER 

contra a sujidade e humidade. Não desgasta nem 
descolora as juntas.

 ` para as juntas brancas e de cor
 ` para qualquer tipo de sujidade

   706004

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

CREME DE LIMPEZA PARA 
COZINHAS E CASAS DE 
BANHO
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Desfrute do prazer de limpar, sem 

aveludada. Remove a sujidade e a gordura 

 ` com dolomita natural
 ` não risca e não descolora as 
superfícies

   706002

6,10 EUR
8,13 EUR / 1 l

DESENTUPIDOR DE 
CANOS GRANULADO
DRAIN CLEAR GRANULES

Experimente-o antes de chamar 
um canalizador! Dissolve a gordura, 
cabelos e restos de alimentos. Ideal 
para desentupir canos, esgotos, 
sifões de banca, banheira ou bases 
de duche.

 ` imprescindível na cozinha e casa 
de banho

 ` usar pelo menos uma vez por 
mês

   706001 

7,39 EUR
14,78 EUR / 1 kg

GEL REMOVEDOR DE 
CALCÁRIO E FERRUGEM
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

ferrugem, sabão e outras sujidades. Usado 
regularmente previne novas sujidades.

 ` dá um brilho delicado
 ` sanitários limpos e sem riscos

   706003 

6,49 EUR
8,65 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador:  
6,30 EUR

Preço com o pulverizador:  
7,09 EUR

PRODUTOS PARA LAVAR  
A ROUPA Os nossos produtos destinados ao cuidado da roupa, foram criados com 

paixão e entusiasmo. Os nossos especialistas esforçam-se não apenas para 
serem e�cazes, mas também para que a sua utilização seja um prazer para si. 
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TIRA-NÓDOAS 
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

molhos de gordura. Protege as cores e é recomendado 
até para os tecidos delicados.

 ` eficaz também a baixas temperaturas
 ` sem cloro
 ` com aroma frutal fresco

   704004

7,59 EUR
10,12 EUR / 1 l

PASTILHAS ANTI-CALCÁRIO PARA A 
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Usadas regularmente protegem os tecidos, eliminam o calcário 

consumo de detergentes.

 ` eficazes a qualquer temperatura
 ` envolvidas numa película solúvel em água, que protege 
as suas mãos

   L014 

9,30 EUR
23,25 EUR / 1 kg

AMACIADOR  
LÍQUIDO DE LUXO 

LUXURY FABRIC SOFTENER

fragrâncias Federico Mahora! Muito 

1000 ml

9,30 EUR
9,30 EUR / 1 l

AMACIADOR LÍQUIDO  
DE AROMATERAPIA
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Proporciona uma suavidade única e um aroma duradouro.

1000 ml

9,30 EUR
9,30 EUR / 1 l

704013
AZURE SKY 
A combinação 
perfeita de notas 
cítricas, fruta fresca, 
notas verdes e 
de água, unidas 
com uma base 
concentrada de 
almíscar e âmbar 
cinza. 

704011 
SUNNY BREEZE 

PURE 23 
Uma sensual e doce 

composição de 
citrinos e jasmim. 

704018
ALLURING FRESHNESS 

PURE 18 
Uma charmosa união de 

notas de chipre com acordes 

704019
ORIENTAL MAGIC 

PURE 20 
Uma sedutora combi-

e patchouli.

704012
SWEET DELIGHT 

Uma composição 

combina o aroma 
doce da baunilha 

açucena, com o 
aroma de patchouli, 
amêndoas e árvore 

de sândalo.

Preço com o pulverizador:  
8,19 EUR

NOVAS FRAGRÂNCIAS

PRODUTO DISPONÍVEL A PARTIR DE 2019-10-14
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DETERGENTE 
MULTIUSOS
MULTI PURPOSE CLEANER

O melhor dos melhores para 
limpezas grandes e pequenas! Limpa, 
desengordura e cuida. Ideal para todos 

bancadas, azulejos e sanitários.

 ` deixa um agradável aroma de flores 
de romã

   702004  

7,59 EUR

LIMPA VIDROS 
GLASS CLEANER

A melhor solução para pôr as janelas a brilhar! 

sujidade se acumule. O conteúdo de silicone 
reduz a condensação do vapor de água.

 ` eficiente e eficaz
 ` com o aroma a maçãs verdes

   702005 

6,50 EUR
8,66 EUR / 1 l

TOALHITAS DE LIMPEZA MULTIUSOS
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

 ` biodegradáveis
 ` com um aroma floral
 ` muito humedecidas

   702002 

7,59 EUR

TOALHITAS LIMPA-VIDROS 
GLASS CLEANING WIPES 

Mantenha-as sempre à mão para remover facilmente as dedadas nos 

 ` limpeza sem manchas e resíduos
 ` biodegradáveis
 ` muito humedecidas

   702001 

7,59 EUR

NEUTRALIZADOR DE 
ODOR ORGÂNICO
BIO ODOR REMOVER SPRAY 

Elimina odores desagradáveis de 
origem orgânica, incluindo odores 
provenientes de peixe, fumo de 

 ` indicado para usar em várias 
superfícies ou pulverizar o ar

   702003 

8,89 EUR
35,56 EUR / 1 l

INOVADOR PANO ANTIBACTERIANO 
INNOVATIVE ANTIBACTERIAL CLOTH 

Garante uma limpeza higiénica sem usar detergentes.

 ` limpa perfeitamente, seco ou húmido
 ` reutilizável, pode ser lavado na máquina de lavar a 60ºC
 ` ideal para limpar ecrãs 
de telemóveis, tablets, 
computadores, relógios  
e óculos

   920103 

9,79 EUR

TOALHITAS LIMPA-VIDROS 

Preço com o pulverizador:  
7,10 EUR

Preço com o pulverizador:  
6,20 EUR

PRODUTOS UNIVERSAIS
Do telhado à cave, por dentro e por fora – em qualquer altura e em qualquer lugar pode contar com a ajuda 
pro�ssional dos nossos produtos. Uma verdadeira “Liga dos Campeões” no grupo dos produtos de limpeza.

ANTI-NÉVOA LIMPA-VIDROS 
ANTI-MIST GLASS CLEANER
As janelas e os espelhos irão passar a estar 
limpos por um tempo incrivelmente longo. 

uma camada que facilita a lavagem e reduz a 
formação de sujidade.

 ` previne a acumulação de vapor de água, 
sujidade e pó

 ` desengordura e não deixa manchas

   702013

5,60 EUR
7,46 EUR / 1 l

NOVIDADE
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DETERGENTE PARA 
LIMPAR VIDRO DE 
LAREIRAS E FORNOS
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Especialmente recomendado para a limpeza 

 ` contém ingredientes que previnem a 
acumulação de sujidade

 ` seguro para as superfícies a limpar
 ` não deixa manchas

   702009

5,70 EUR
7,60 EUR / 1 l

ESPONJA DE LIMPEZA
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Acabaram-se as paredes sujas – remove as marcas de marcadores, lápis 

 ` eficaz, sem o uso de detergentes – basta humedecer
 ` remove sujidade e manchas

   U010 

6,50 EUR

DETERGENTE PARA 
SUPERFÍCIES MUITO 
SUJAS 
POWER CLEANER

Um detergente para diferentes 

vedações e interior do carro. Remove 
perfeitamente manchas de gordura e 

 ` indispensável em casa, na garagem 
e no jardim

   702010

8,90 EUR

DETERGENTE PARA ECRÃS
CRT & LCD SCREEN CLEANER

 ` dá brilho sem deixar manchas
 ` indispensável para o lar e escritório

   702011

5,50 EUR
22,00 EUR / 1 l

LÍQUIDO PARA 
PAVIMENTOS 
LAMINADOS 
LAMINATE FLOOR LIQUID

Limpa perfeitamente os pavimentos, 

Elimina as manchas de gordura. 
Recomendado para pavimentos, 

 ` limpa e protege
 ` deixa um agradável aroma a 
sabão Marselha

   702006

10,90 EUR

DETERGENTE PARA 
TAPETES E ESTOFOS
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

mãos e seguro para as cores.

 ` ideal para a lavagem manual
 ` com aroma cítrico

   702007

6,20 EUR

LÍQUIDO DE LIMPEZA 
PARA SUPERFÍCIES DE 
PLÁSTICO
PLASTIC SURFACE CLEANER

não risca e não descolora.

 ` para superfícies brancas e coloridas  

   712001

8,29 EUR
11,05 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador:  
6,30 EUR

Preço com o pulverizador:  
8,89 EUR

Preço com o pulverizador:  
6,10 EUR
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708034 
SINGAPORE TWILIGHT

708035 
SINGAPORE  
TWILIGHT

708025  
GREEN SPA 

708026  
CHARMING ALLEY  

708031 
MALDIVES PARADISE 

AMBIENTADOR PARA ASPIRADOR
VACUUM FRESHENER 

aspirador. 

2 unidades (4.7 x 7.7 cm), 9,8 g

3,99 EUR
40,71 EUR / 100 g

FRAGRÂNCIAS PARA ARMÁRIOS
WARDROBE FRAGRANCE

Impregnado com uma original composição de fragrâncias, que 
libertam gradualmente aromas maravilhosos. Os belíssimos 
acordes preenchem o interior do armário, cuidando da frescura da 
sua roupa.

 
8,2 g 

5,99 EUR
73,0 EUR / 100 g

PERFUMES PARA O INTERIOR 
HOME PERFUME

sua casa. 

40 ml 

13,30 EUR
332,50 EUR / 1 l 

708023 GREEN SPA 

refrescante de aloé vera com 
acordes de pepino verde, que 
melhoram o humor e relaxam.

708030 MALDIVES PARADISE  
Leves acordes marinhos combinados com 

levam a pensar em férias paradisíacas.

708024 CHARMING ALLEY 
A rosa e o almíscar formam um 

708033 SINGAPORE TWILIGHT
Uma laranja banhada em suculentas 

tal como a Cidade do Leão.

AMBIENTADORES
Aromas agradáveis que melhoram o humor, criam ambiente e despertam emoções. Os nossos 
ambientadores vão acompanhá-lo sempre e em qualquer lugar.

NOVAS FRAGRÂNCIAS

NOVIDADE

708032 
MALDIVES  
PARADISE 
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SPRAY PARA O CUIDADO DO TABLIER MATE
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Limpa e cuida em profundidade. Proporciona um efeito mate e um cheiro agradável.  

 ` retarda o processo de envelhecimento do plástico

   AU19 

8,49 EUR
28,30 EUR / 1 l

ATOMIZADOR | AC06 
ATOMISER

1 unidade

0,60 EUR

DISPENSADOR | AC05  
DISPENSER PUMP 

PULVERIZADOR | AC04 
TRIGGER CUP 

TOALHITAS DE LIMPEZA 
ULTRA-ABSORVENTES
ULTRA ABSORBENT CLEANING CLOTH

com sistema de perfuração, facilita a absorção 
de água, substâncias oleosas, detergentes e 

 ` extremamente absorventes
 ` práticas e económicas – cada folha, depois 
de enxaguar, pode ser usada de novo

34 unidades (23 x 39 cm) 
710011 

12,90 EUR

TOALHITAS SEM FIAPOS PARA 
SUPERFÍCIES LISAS

estabelecimentos onde é exigido um elevado nível 

 ` não riscam a superfície a limpar
 ` funcionam bem com solventes
 ` material macio e flexível facilita a limpeza em 
áreas de difícil acesso

40 unidades (23 x 39 cm) 
710012 

9,99 EUR
* Instituto Nacional de Saúde Pública – Instituto Nacional de Higiene, Polónia

CERA PARA O CUIDADO DAS SUPERFÍCIES  
DE COURO
LEATHER WAX CONDITIONER

Esta combinação perfeita de ingredientes cuidadosamente selecionados, onde entre 

novas. A cera natural de abelha, nutre a pele, restaura a sua cor natural e dá um 
brilho extraordinário. Ofereça uma segunda vida aos seus sapatos, cintos, malas e 

 ` a cera é adequada tanto para a pele natural como artificial
 ` os óleos essenciais presentes na composição previnem a quebra de pele
 ` não é indicado para camurça e nobuk

   F002 

13,50 EUR
26,00 EUR / 1 l

SPRAY LIMPA-MÓVEIS

 
limpos e sem riscos. O aerossol deixa uma  

 ` para madeira e laminados
 ` com a adição de cera

   703002

8,29 EUR
27,60 EUR / 1 l

TOALHITAS PARA O CUIDADO DOS MÓVEIS
FURNITURE CLEANING WIPES 

 ` biodegradáveis
 ` bem humedecidos

   703001 

7,59 EUR

PRODUTOS PARA MÓVEIS COSMÉTICOS PARA  
AUTOMÓVEL

ACESSÓRIOS

Estética, durabilidade, uma atmosfera única - todas estas qualidades que nos oferecem os produtos 
de madeira e de pele, poderão manter-se por mais tempo se forem cuidados da maneira mais correta. 
Con�e nos nossos produtos, ricos em ceras naturais e obterá os melhores resultados.
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FRAGRÂNCIAS FEMININAS

FRAGRÂNCIAS MASCULINAS

produtos FM WORLD. Os produtos FM GROUP são produtos originais do FM WORLD.

20
14

2015

família olfativa nota dominante fragrância feromonas intense gel de banho   bálsamo para  
o corpo  

antitranspirante 
roll-on    

perfume para  
o cabelo

FLORAIS  

Com notas frutais

10, 17, 25, 180, 281, 806, 808
322, 420, 427, 437, 438, 443, 
447, 449, 700, 800, 805, 807, 817, 
818, 827, PURE ROYAL LIMITED 
EDITION, FLAMINGO

10 10, 17, 25 FLAMINGO FLAMINGO  

Com notas orientais 20, 97, 132, 147, 146, 183, 239, 297, 
434, 446, 317, 352, 444, 355 20, 97  20, 97 20 20 20

7, 141, 174, 701  
Com notas verdes 1, 81 1, 81 81 81 81 81 81
Com notas de aldeído 21, 826 21   
Com notas cítricas 283, 298, 702, 810  
Com notas amadeiradas 365, 414, 445, 777  

CÍTRICOS      

Com notas de limão 33, 828 33 33 33 33 33 33
Com notas frutais 419, 903
Com notas de tangerina 23, 801 23 23  
Com notas de laranja 6
Com notas de chipre 902  

ORIENTAIS   

9, 101, 171, 257, 431, 436, 440, 
441, 442, 809, 820, VIOLET OUD, 
MUFFIN

101, 431, 436 9, 436
 171, 809, 
MUFFIN, 

VIOLET OUD
 809  

Com notas frutais 12, 98, 237, 286, 413, 426, AMBRE 
ROYAL, BUBBLE 98, 413 98, 413 BUBBLE BUBBLE  

Com notas amadeiradas 26, 142, 162, 359, 448, 904
BLACK, GOLD, RUBY  RUBY, BLACK, 

GOLD
Com notas de aromas picantes 24, 173, 177, 366 173 173 173, 366 173, 366 173 173
Com notas de âmbar cinza 32, AMBERGRIS

AMADEIRADOS      

241, 313, 825
Com notas frutais 358, 900
Com notas orientais 703, SEXY CASHMERE

CHIPRE

Com notas frutais 5, 16, 34, 80, 362, 372, 804, 811, 829 5, 16, 34 5, 16  
Com notas amadeiradas 18 18 18 18 18 18 18 18
Com notas orientais 356

432, 802, 803, 819
Com notas de aromas picantes 901

família olfativa nota dominante fragrância feromonas intense gel de banho  bálsamo para 
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Com notas de lavanda 54, 300, 473, 480, 483, 814, 831 473 473 473

CÍTRICOS

Com notas cítricas 57
Com notas de mandarina 134, 452 134 134 134 134 134 134 134
Com notas de laranja 93
Com notas de chipre 902
Com notas frutais 903

PRODUTOS MASCULINOS

PRODUTOS FEMININOS

© FM WORLD Sociedade de responsabilidade limitada com sede na Polónia, em Wrocław (código postal 51-129), na rua Żmigrodzka 247, inscrita no registo comercial  
do Registo Judicial Nacional efetuado pelo Tribunal Distrital para Wrocław-Fabryczna em Wrocław, VI Departamento Comercial do Krajowy Rejestr Sądowy (Registo Judicial Nacional)  

sob o número KRS: 0000411446, NIP: 8952010760, capital social: 182 900,00 złotych (efetuado na totalidade), 2019.

FR AGR ÂNCIAS UNISEXO V
I

R
E

 
O

 
C

A
T

Á
L

O
G

PURE 01 pág. 26

PURE 05 pág. 30

PURE 06 pág. 31

PURE 07 pág. 26

PURE 09 pág. 28

PURE 10 pág. 26

PURE 12 pág. 29

PURE 16 pág. 30

PURE 17 pág. 20

PURE 18 pág. 30

PURE 20 pág. 27

PURE 21 pág. 27

PURE 23 pág. 30

PURE 24 pág. 28

PURE 25 pág. 26

PURE 26 pág. 28

PURE 32 pág. 29

PURE 33 pág. 30

PURE 34 pág. 30

PURE 80 pág. 30

PURE 81 pág. 26

PURE 97 pág. 27

PURE 98 pág. 29

PURE 101 pág. 28

PURE 132 pág. 27

PURE ROYAL 141 pág. 14

PURE ROYAL 142 pág. 16

PURE ROYAL 146 pág. 14

PURE ROYAL 147 pág. 14

PURE ROYAL 162 pág. 16

PURE ROYAL 171 pág. 16

PURE 173 pág. 28

PURE 174 pág. 26

PURE 177 pág. 28

PURE 180 pág. 26

PURE 183 pág. 27

PURE 237 pág. 29

PURE 239 pág. 27

PURE 241 pág. 30

PURE 257 pág. 28

PURE ROYAL 281 pág. 14

PURE ROYAL 283 pág. 14

PURE ROYAL 28 pág. 16

FM 297 pág. 50

PURE ROYAL 298 pág. 14

FM 313 pág. 50

PURE ROYAL 317 pág. 14

PURE ROYAL 322 pág. 14

PURE ROYAL 352 pág. 14

PURE ROYAL 355 pág. 14

PURE ROYAL 356 pág. 17

PURE ROYAL 358 pág. 16

PURE ROYAL 359 pág. 16

PURE ROYAL 362 pág. 16 

PURE ROYAL 365 pág. 14

PURE ROYAL 366 pág. 16

PURE 372 pág. 25

PURE 413 pág. 29

PURE 414 pág. 26

PURE 419 pág. 30

PURE 420 pág. 26

PURE 426 pág. 29

PURE 427 pág. 26

PURE 431 pág. 28

PURE 432 pág. 30

PURE 434 pág. 27

PURE 436  pág. 28

PURE 437 pág. 26

PURE 438  pág. 26

PURE 440  pág. 28

PURE 441  pág. 28

PURE 442  pág. 28

PURE 443  pág. 26

PURE 444  pág. 27

PURE 445  pág. 26

PURE 446  pág. 27

PURE 447  pág. 25

PURE 448  pág. 25

PURE 449  pág. 

25  

PURE 700 pág. 26

PURE 701 pág. 26

PURE 702 pág. 26

PURE 703 pág. 30

PURE ROYAL 777 pág. 13

PURE ROYAL 800 pág. 14

PURE ROYAL 801 pág. 15

PURE ROYAL 802 pág. 17

PURE ROYAL 803 pág. 17

PURE ROYAL 804 pág. 16

PURE ROYAL 805 pág. 14

PURE ROYAL 806 pág. 14

PURE ROYAL 807 pág. 14

PURE ROYAL 808 pág. 14

PURE ROYAL 809 pág. 16

PURE ROYAL 810 pág. 14

PURE ROYAL 811 pág. 17

PURE ROYAL 817 pág. 14

PURE ROYAL 818 pág. 14

PURE ROYAL 819 pág. 17

PURE ROYAL 820 pág. 16

PURE ROYAL 825 pág. 13

PURE ROYAL 826 pág. 13

PURE ROYAL 827 pág. 13

PURE ROYAL 828 pág. 13

PURE ROYAL 829 pág. 13

PURE ROYAL LIMITED EDITION pág. 5

PURE 43 pág. 37
PURE 52 pág. 35
PURE 54 pág. 37
PURE 55 pág. 37
PURE 56 pág. 37
PURE 57 pág. 36
PURE 64 pág. 35
PURE 93 pág. 36
PURE 110 pág. 37
PURE 134 pág. 36
PURE 135 pág. 37
PURE ROYAL 151 pág. 21
PURE ROYAL 152 pág. 21
PURE ROYAL 160 pág. 20

PURE ROYAL 169 pág. 20

PURE ROYAL 195 pág. 20

PURE ROYAL 198 pág. 20

PURE ROYAL 199 pág. 20

PURE 224 pág. 35

PURE ROYAL 300 pág. 21

PURE ROYAL 301 pág. 20

PURE ROYAL 326 pág. 20

PURE ROYAL 327 pág. 20

PURE ROYAL 329 pág. 21

PURE ROYAL 331 pág. 20

PURE ROYAL 332 pág. 21

PURE ROYAL 334 pág. 21

PURE ROYAL 335 pág. 20

PURE 452 pág. 36

PURE 457 pág. 37

PURE 465 pág. 35

PURE 466 pág. 35

PURE 471 pág. 35

PURE 472  pág. 37

PURE 473  pág. 37

PURE 474  pág. 37

PURE 475  pág. 35

PURE 478  pág. 35

PURE 479  pág. 37

PURE 480  pág. 37

PURE 481  pág. 33

PURE 482  pág. 33

PURE 483 pág. 33

PURE ROYAL 812  pág. 20

PURE ROYAL 813  pág. 20

PURE ROYAL 814  pág. 21

PURE ROYAL 815  pág. 20

PURE ROYAL 821  pág. 20

PURE ROYAL 822  pág. 20

PURE ROYAL 823  pág. 20

PURE ROYAL 824  pág. 20

PURE ROYAL 830  pág. 19

PURE ROYAL 831  pág. 19

PURE ROYAL 832  pág. 19

PURE ROYAL 900 pág. 11

PURE ROYAL 901 pág. 11

PURE ROYAL 902 pág. 11

PURE ROYAL 903 pág. 11

PURE ROYAL 904 pág. 11

UTIQUE Ambergris pág. 46-47

UTIQUE Ambre Royal pág. 56

UTIQUE Black pág. 55

UTIQUE Bubble  pág. 49

UTIQUE Flamingo pág. 48

UTIQUE Gold pág. 54

pág. 50

UTIQUE Ruby pág. 52

UTIQUE Sexy Cashmere pág. 51

UTIQUE Violet Oud pág. 53


