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A ALEGR IA DA CR IAÇÃO
Cruze o limiar, para um mundo mágico, com os produtos FM WORLD. Ao folhear as 
páginas deste exclusivo catálogo, viverá uma viagem inesquecível pelo mundo das 
maravilhosas fragrâncias, das cores intensas e de possibilidades excepcionais.

A cooperação entre a engenharia e a ciência, conciliado com o que há de mais valioso na 
natureza, permitiu-nos criar exelentes produtos. Atingimos o patamar mais alto da ciência 
moderna e acrescentámos uma pitada de magia. E tudo isso, para que ao escolher os 
nossos produtos, tenha a segurança de ter nas suas mãos, produtos de alta qualidade.

O momento da publicação deste catálogo, é principalmente um momento de grandes 
novidades. Revelámos três fantásticas novas marcas - perfumes e óleos únicos UTIQUE, 
uma linha de produtos exclusivos FONTAINAVIE e inovadores suplementos alimentares 
- NUTRICODE. Na criação de cada um deles, colocamos o coração e muito trabalho - 
escolhemos cuidadosamente os melhores ingredientes e desenhamos com muito cuidado 
as embalagens. E tudo isso, para que possa melhorar e desfrutar da sua vida connosco.

Quando olho para o futuro, vejo que este pertence à FM WORLD! 
Sem você, isso não seria possível. Obrigado!

Artur Trawiński 
FM WORLD
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UTIQUE
 

Óleos naturais 
Perfumes exclusivos

 
 

FONTAINAVIE
 

Sérum de olhos com efeito lifting

 

NUTRICODE

Inner Balance

Slim Extreme

Vitality Boost

Immuno 

Hair Skin Nails
 

PERFUMES FEDERICO MAHORA

PRODUTOS DE CUIDADO PESSOAL
 FEDERICO MAHORA

Cremes B-Glucan 

MAKE UP

AURILE

FOR HOME

Lista de fragrâncias

Lista de produtos por família olfativa

CONTEÚDO





EXPERIÊNCIA 
ÚNICA 
Os óleos mais valiosos, receitas sofisticadas, 
ricas composições – entre connosco no mundo 
do luxo! A marca Utique foi criada com o sonho 
de encontrar a perfeita harmonia entre o corpo 
e o espírito. As fragrâncias são compostas 
para refletir beleza, harmonia e energia 
vital. Os óleos foram criados para adicionar 
mistério e experiência sensual aos momentos 
quotidianos.
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UTIQUE
UTIQUE é um novo nome no mundo dos perfumes de luxo e cosméticos, composto como um “bouquet” 
especial de experiências sensuais. Criado para capturar a beleza, equilíbrio e vitalidade. Desenvolvido 
para afetar a nossa existência, adicionando um pouco de luxo aos momentos quotidianos. A vida torna-se 
novamente cheia de paixão. UTIQUE é a perfeição, o caminho que foi escolhido pelas pessoas que desejam 
fugir para um mundo cheio de classe e sofisticação.

Entre no elegante atelier e conheça o alquimista que cria as composições das poções mais preciosas: três 
fragrâncias místicas e dois óleos naturais.

Óleos naturais
Os Óleos UTIQUE são ouro líquido, um tesouro que muda os seus cuidados diários para um prazer 
indescritível. Usando as técnicas de blending, misturamos vários óleos preciosos para que se 
complementem, fornecendo nutrição, hidratação e a recuperação à pele. O segredo da sua força é 
a sua origem natural. Os Óleos para o rosto e cabelo UTIQUE não contêm conservantes, são ricos em 
vitaminas valiosas e têm as certificações que confirmam a origem dos ingredientes selecionados da mais 
alta qualidade.

Tradição e modernidade
Antigamente os perfumes eram feitos de matérias-primas naturais e, geralmente, tinham a forma de 
óleos e loções. Inicialmente, apenas os governantes e os cidadãos mais ricos tinham acesso a esses 
produtos exclusivos. Os perfumes UTIQUE voltam às raízes da perfumaria clássica onde os óleos 
naturais cuidadosamente selecionados e as notas da natureza são combinados numa qualidade 
inigualável. Criados de acordo com receitas secretas, com base em ingredientes preciosos.  
São obras-primas. Um esplendor de aromas sem precedentes, misteriosos e exóticos.

Fragrância é arte
Os perfumes UTIQUE foram criados com uma base de luxo, elegância, riqueza de ingredientes de 
primeira qualidade - o sonho da perfeição, bem como a harmonia completa do corpo e do espírito. Para 
oferecer-lhe a qualidade que até agora somente poderia ser experimentada se visitasse as pequenas 
e altamente exclusivas boutiques, nos bairros das principais cidades do mundo da moda. Baseando-se 
no conhecimento de “senseliers” de classe mundial, os perfumes UTIQUE são uma linha de fragrâncias 
de nicho feitos com ingredientes de primeira qualidade - elixires com alta concentração de óleos 
essenciais. É um ideal, criado para aqueles que desejam fugir da vida quotidiana e que seguem as 
experiências mais sofisticadas.
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UTIQUE
• O óleo de neroli 

previne os vasos 
sanguíneos dilatados.

• O óleo de argão 
tem propriedades 
antirrugas e 
rejuvenescedoras.

• O óleo de rosa 
rubiginosa reduz 
e inibe a formação 
de novas rugas.

• O óleo de cominho 
preto ajuda a eliminar 
cravos e manchas.

• O óleo de jojoba 
fecha os poros, hidrata 
a pele e melhora a sua 
fi rmeza.

• O óleo de girassol 
aumenta a elasticidade 
da pele, retardando 
o processo de 
envelhecimento.

• O óleo de soja 
restaura a barreira 
protetora natural da 
pele, melhorando a sua 
hidratação.

• O óleo de rícino 
é um antioxidante 
poderoso, atua 
como uma barreira 
protectora para a pele. 

• O óleo de calêndula 
fortalece os vasos 
sanguíneos, regenera.

• O óleo de prímula 
hidrata e acalma a 
pele.

• O óleo de gerânio 
limpa e nutre. 

• O óleo de ylang-ylang 
alivia a infl amação.

• O óleo de jasmim 
apoia a renovação 
natural das células da 
pele.

Apaixone-se com a riqueza 
natural de ingredientes 
preciosos 

ÓLEO FACIAL DE LUXO
LUXURY FACE OIL 

Composição exclusiva de 13 óleos naturais e óleos essenciais de origem vegetal. 
A fórmula única, foi criada a partir dos ingredientes naturais mais preciosos, que, 
graças à tecnologia de mistura, complementam-se perfeitamente, devolvendo 
um aspecto saudável e radiante à pele. Contém uma dose altamente concentrada 
de vitaminas e antioxidantes, proporcionando uma nutrição intensiva, hidratação 
e recuperação da pele. O óleo de neroli indispensável, bem como óleo de rosa 
rubiginosa, argão e jojoba reduzem as rugas, retardam o envelhecimento da pele 
e têm um efeito rejuvenescedor.

  perfeito para usar antes da maquilhagem de dia e de noite

  100% natural, não contém conservantes

30 ml | 502004

41,99 EUR
1.399,66 EUR / 1 l
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Nós usamos o que é melhor em óleos naturais: a sua fragrância maravilhosa - nos nossos perfumes 
orientais e amadeirados, e as suas propriedades nutritivas - nos cosméticos para o rosto e cabelo. 
Experimente o seu poder!

Força natural para 
o seu cabelo

• O óleo de jojoba 
estimula o 
crescimento do 
cabelo. 

• O óleo de linhaça 
elimina o problema 
da perda de 
cabelo. 

• O óleo de caroço 
de alperce nutre 
os cabelos secos 
e danifi cados.

• O óleo de argão 
restaura o cabelo, 
devolve mais 
brilho e melhora 
a sua condição, 
prevenindo 
pontas espigadas.

• O óleo de 
ylang-ylang tem 
propriedades 
tonifi cantes.

ÓLEO DE LUXO PARA CABELO
LUXURY HAIR REPAIR OIL 

O seu poder deriva da combinação única de óleos naturais certifi cados que 
vêm do coração das plantas. O casamento sofi sticado de óleos de caroço de 
alperce, de linhaça, de jojoba e de argão torna o cabelo visivelmente mais forte, 
alimentado e hidratado. Revive a cor e adiciona brilho ao cabelo, 
deixando-o macio, suave e aveludado ao toque. 

  absorve perfeitamente e não sobrecarrega o cabelo

  não contém conservantes

50 ml | 502005

41,99 EUR
839,80 EUR / 1 l



UTIQUE

  RUBY | 502003
Magnetismo, paixão, sedução, as emoções mais maravilhosas selados em vidro.

UTIQUE Ruby é uma fuga da vida quotidiana, a viagem mística para as 
profundezas da alma humana. Sinta a suave carícia, deixe-o despertar os seus 
sentidos. Compreenda o espírito de sensualidade.

Carácter:  magnético, atraente, sedutor

Notas olfativas: 
de cabeça: árvore de caxemira, jasmim, cistus 
de coração: baunilha, âmbar, notas balsâmicas  
de base: oud branco, almíscar preto, madeira seca

PERFUMES 
Concentração: 20% | Capacidade: 100 ml 

79,99 EUR 
799,90 EUR / 1 l
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  GOLD | 502002
A essência do esplendor oriental. Perfumes que deslumbram como ouro e são 
requintados como joias artesanais. Uma experiência esotérica, o desejo de 
paixão..

UTIQUE Gold é um perfume que sublinha o seu valor. Majestoso, essencial, 
inspirador. 

Carácter:  luxuoso, sofisticado

Notas olfativas: 
de cabeça:  pimenta vermelha, madeira de cedro, noz-moscada  
de coração:  íris, açafrão, vetiver 
de base:  cyperus scariosus, patchuli, almíscar branco, âmbar

  BLACK | 502001
Dá um significado único a cada momento. É precioso, intenso, cativante e 
encantador. É uma fragrância de uma dimensão misteriosa, em que o calor 
encontra-se com a sensualidade.

UTIQUE Black é o epítome da elegância, do brio e da confiança. Aroma 
intrigante, memorável, lendário.

Carácter:  elegante, sofisticado, misterioso

Notas olfativas: 
de cabeça:  notas de madeira, açafrão, stirax 
de coração:  vetiver, âmbar, baunilha 
de base:  couro, madeira de sândalo, âmbar
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O SEGREDO DA 
PELE JOVEM 
Os nossos investigadores estudam o segredo 
de pele jovem, firme e elástica nos laboratórios 
mais avançados e modernos. Lendas sobre a 
fonte da eterna juventude já não são um mito. 
Usamos as últimas tecnologias e descobertas 
científicas dos especialistas de todo o mundo 
para manter a aparência jovem por mais tempo.
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A tecnologia avançada torna possível atrasar o processo de envelhecimento da pele. É por isso 
que criamos FONTAINAVIE - cosméticos profi ssionais com efeito anti-envelhecimento com base 
nas últimas descobertas científi cas e de efi cácia incomparável a outros produtos disponíveis 
no mercado. Conheça o primeiro deles - o sérum de olhos com efeito lifting que garante efeitos 
espetaculares em poucos minutos. É uma alternativa perfeita para a toxina botulínica e contém 
a argirelina inovadora, criada no laboratório de um bioquímico americano, vencedor de um 
Prémio Nobel.

FONTAINAVIE

Perfeição em todos 
os sentidos 
Durante o processo 
de desenvolvimento 
do sérum de olhos com 
efeito lifting tivemos 
o cuidado de cada 
detalhe. Para garantir 
a aplicação precisa, 
higiénica e confortável, 
embalamos o cosmético 
num frasco com 
dispensador tipo “airless”.

SÉRUM DE OLHOS COM EFEITO 
LIFTING
LIFT EXTREME EYE SERUM

O Sérum exclusivo com efeito lifting reduz 
visivelmente linhas fi nas, rugas e olhos inchados. 
Graças à combinação de pentapéptido-18 e 
hexapéptido-8 atua como a toxina botulínica, torna 
a pele mais fi rme e suaviza-a, aumentando a sua 
densidade e elasticidade.

  efeito de lifting imediato

  eliminação de olheiras e maior elasticidade 
da pele

  reduz visivelmente os poros

  para uso sob os olhos e em partes 
selecionadas do rosto

5 ml | 503001

46,99 EUR
9.398,00 EUR/1 l
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UM SÉRUM – MUITAS 
APLICAÇÕES

linhas da testa

rugas entre 
as sobrancelhas

ruga de leão

O EFEITO ANTI-ENVELHECIMENTO 
PERFEITO 
Elixir da juventude para a sua pele

Sérum altamente concentrado, com 

uma fórmula única e um tratamento 

especial de rejuvenescimento. É muito 

efi ciente - para até 25 aplicações. 

Pentapeptide-18 e hexapeptide-8 

proporcionam um efeito lifting imediato. 

O rejuvenescimento da pele facial 

nunca foi tão fácil! 2-3 minutos são 

sufi cientes para suavizar visivelmente 

as rugas e dar fi rmeza à pele. É um 

cosmético excelente para usar antes de 

uma reunião importante, antes de sair 

à noite, bem como para o uso diário.

As propriedades sinergéticas extraordinárias 
de péptidos: pentapéptido-18 e 
hexapéptido-8 é uma alternativa à toxina 
botulínica (Botox). Relaxa os músculos, 
reduzindo assim o aparecimento de rugas.

Tetrapéptido-5 é uma substância com 
propriedades intensamente hidratantes. 
Regula a microcirculação, elimina o inchaço 
proveniente da acumulação de fl uido nos espaços 
intercelulares, melhora a elasticidade da pele.

Argirelina - bloqueia a libertação de 
neurotransmissores, enfraquece efi cazmente os 
espasmos musculares, reduzindo a profundidade 
das rugas. É responsável pela pele elástica.

A combinação dos dois sais de ácido 
silícico reduz o aparecimento de poros 
e rugas e nivela a estrutura da pele. 

O hidrolisado de proteína vegetal envolve a pele, 
suaviza instantaneamente as rugas e elimina 
imperfeições visíveis na sua superfície.

COMO FUNCIONA O SÉRUM:

rugas ao 
redor dos olhos

sulcos nasolabiais

"patas de galinha"





PAR E POR UM 
MOMENTO
e cuide de si mesmo. A sua saúde 
e bem‑estar são cruciais para nós. É por 
isso que desenvolvemos cinco programas 
de suplementação, que se complementam 
uns aos outros e são uma resposta direta 
às necessidades da sociedade moderna. 
Vamos ajudá‑lo a voltar à melhor forma, 
a ter mais força e mais vitalidade.
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NUTRICODE
Resposta do Século XXI
Queremos viver a vida ao máximo, para não perder nada e tentar de tudo. A vida tem muito para nos oferecer mas 
também muito para nos exigir. Geração após geração, vivemos mais intensamente e estamos sujeitos a um stress 
cada vez maior. Ao mesmo tempo, a qualidade do ambiente em que vivemos continua a deteriorar-se: os alimentos 
modificados, a poluição, muitos conservantes artificiais e aditivos que inadvertidamente inserimos/injetamos  
no nosso corpo.

Sabe porque sentimos cansaço e porque temos tendência a dizer: “Não me apetece fazer nada.”? Sabe porque a nossa 
pele parece cada vez pior? Se sente que o seu corpo não aguenta as constantes mudanças do mundo actual, o seu 
metabolismo está lento, a sua pele perde o seu brilho, se sente a sua imunidade e a sua energia baixa, então nós temos 
uma solução para si. Uma solução adequada às exigências do Século XXI.

Fortalecimento natural 
Os suplementos alimentares, que têm sido conhecidos há anos, contêm as substâncias que estimulam o nosso corpo 
de forma benéfica. No passado, estes foram utilizados sob a forma de ervas, hoje os suplementos têm uma forma 
mais conveniente, que não necessita de tempo para preparação. Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, 
apareceram novas possibilidades de adquirir o que há de mais importante na natureza. O truque é desenvolver um 
conjunto de nutrientes que não sobrecarrega o corpo, mas estimula-o e motiva-o para funcionar. Dominamos esta arte 
com perfeição. Nutricode é o resultado de anos de pesquisa das receitas e proporções corretas de ingredientes que se 
complementam uns aos outros. Uma compilação única de substâncias ativas, bem como o máximo controlo sob a origem 
natural das mesmas, permitiram-nos criar um sistema de apoio completo para o seu corpo.

Nutricode - cuidar de cada célula
Os suplementos alimentares preparados pelos nossos especialistas irão ajudá-lo a cuidar do seu corpo ao nível celular, 
que vai melhor a sua condição física e mental. Desenvolvemos cinco programas que se complementam e são uma 
resposta às necessidades do Homem moderno. Os nossos programas irão ajudá-lo a voltar à melhor forma, a ter mais 
força e mais vitalidade. O segredo reside na receita original do sistema de suplementação. Aplicámos as tecnologias 
mais recentes, usando tanto a riqueza da natureza como o conhecimento dos melhores especialistas. Cada conjunto 
dos suplementos Nutricode é resultado de muitos anos de trabalho e pesquisa, graças ao qual temos a certeza que os 
nossos suplementos estimulam as células do nosso corpo.

A resposta sistémica às suas necessidades
Cada conjunto Nutricode, tem a proporção ideal de ingredientes para corresponder às necessidades do corpo. Pare 
por um momento e cuide de si mesmo. Olhe para si e pense o que espera do seu corpo, determine as suas necessidades, 
defina as suas metas. Pode contar com o apoio de Nutricode. É melhor começar a suplementação com anti-ácido, o 
que irá minimizar os efeitos dos comportamentos negligentes que teve anteriormente. Com os sistemas Nutricode, irá 
gradualmente tornar o seu corpo, no corpo de sonho e recuperar as forças vitais. Vai estar cheio de energia e pronto 
para os desafios diários.O congestionamento nasal tipico não irá mais colocar-se à frente dos seus objetivos. Vai ter um 
aspecto mais saudável e uma pele mais luminosa.



19NUTRICODE |     

É mais fácil quando fazemos coisas juntos 
Apresentamos o resultado de uma pesquisa de muitos anos para soluções perfeitamente equilibradas para o seu corpo. 
Sabemos, no entanto, que é difícil persistir numa resolução e mudar os hábitos, por isso, apoiamos os seus objetivos 
e oferecemos-lhe uma gama de soluções acessíveis, tais como programas de nutrição, uma plataforma online com dicas úteis, ou 
uma aplicação móvel que ajudará a alcançar os objetivos. Existem pessoas com quem você se preocupa? Convide-os a participar 
no programa e a lutar juntos por uma saúde melhor. Através do apoio mútuo, com a ajuda dos sistemas de suplementação, vai 
realizar os planos mais ambiciosos com facilidade.



VERIFIQUE SE O SEU 
CORPO é acidifi cado! 
Faça um teste gratuito no 
nutricode.fmworld.com.

Lembre‑se que uma 
ligeira alteração no pH 
do sangue pode ser 
perigosa. O nível ideal 
é de 7,35‑7,45. Um 
aumento pode resultar 
em consequências graves 
para a saúde. Os seus rins, 
pulmões, pele, músculos 
e ossos podem ser mais 
vulneráveis.

• come doces e outros 
alimentos que são ricos 
em açúcar,

• bebe café, álcool, 
refrigerantes doces 
com gás

• come alimentos 
processados

• come muitas vezes 
refeições prontas

• come muito carne

• está mal-humorado, 
sente cansaço

• vive em stress, está 
nervoso

• sente-se pesado

• faz retenção de líquidos

• a dieta não funciona

• sente falta de energia

• constipa-se 
frequentemente

• a sua pele é 
acinzentada, o seu 
cabelo está a cair

• sofre de distensão 
abdominal

• tem dores de cabeça 
com frequência

• tem difi culdade de 
concentração

• tem difi culdade em 
levantar-se da cama de 
manhã
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É O ÁCIDOBASE 
O DESEQUILÍBRIO 
DO SEU PROBLEMA?
Normalmente, o corpo humano neutraliza perfeitamente os ácidos. No entanto, o estilo de vida pouco 
saudável e uma dieta acidifi cante, tornam a eliminação do excesso de ácido mais difícil. Se comer demasiados 
produtos ácidos, como açúcar, álcool, café, alimentos altamente processados ou carne o problema da 
acidifi cação ou desequilíbrio ácido-base pode tornar-se realidade.

O SEU CORPO PODE ESTAR ACIDIFICADO SE:



HÁBITOS SAUDÁVEIS

• Beba cerca de 2,5 litros de água por dia

• Coma produtos alcalinizantes, por exemplo 
vegetais verdes folhosos, frutas frescas, nozes, 
sementes e óleos saudáveis

• Faça atividade física diária

• Complete a sua dieta com suplementos

Dissolver o conteúdo duma saqueta em 200 ml de água. 
Usar 1 saqueta 2 vezes ao dia.

Use 2 cápsulas à noite, em seguida, 
beba muita água (pelo menos 1 copo).

21NUTRICODE |     

INNER BALANCE
SUPLEMENTO ALIMENTAR

  mantém o equilíbrio ácido-base

  fonte de micronutrientes essenciais

Sistema mensal para dia e noite, que actua durante 24 horas para 
manter o equilíbrio ácido-base do corpo.

60 SAQUETAS + 60 CÁPSULAS
240 g + 30 g  |  801001

61,99 EUR
229,59 EUR/1 kg

CÁPSULAS PARA 
NOITE
Cápsulas para noite graças ao 
extrato de melissa e lúpulo, 
facilitam o adormecer, 
e fornecendo o bom sono 
contribuem para melhor 
desacidifi cação do corpo.

SAQUETAS COM PÓ SOLÚVEL PARA O DIA COM SABOR DE LIMÃO
Nutricode Inner Balance foi baseado no extrato de fl or de rosa centifolia, que apoia os processos fi siológicos de eliminação dos resíduos metabólicos 
e ajuda a manter o equilíbrio ácido-base. O zinco afeta favoravelmente o funcionamento do sistema imunológico e protege as células de stress oxidativo, 
e juntamente com o cálcio, ajuda a manter os ossos saudáveis. O magnésio e o ferro afectam a redução do cansaço e fadiga. O potássio e o cobre apoiam 
o bom funcionamento do sistema nervoso. O extracto de urtiga suporta a eliminação de água do corpo.



Utilize a calculadora on‑line grátis! Visite o site nutricode.fmworld.com.

Além disso, calcule a sua ingestão diária recomendada usando 
a calculadora IDR. Preparámos para si um programa de dieta e inúmeras 
dicas dietéticas. 
Se o seu índice IMC é muito alto ou sente que deve perder alguns quilos extra não espere 
‑ cuide da sua saúde e futuro já hoje! Fazer dieta não precisa de ser complicado, e graças 
à suplementação alimentar moderna já não vai ter de fi car sempre com fome. O caminho 
para o seu corpo de sonho é mais fácil do que pensa!
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UMA QUESTÃO DE PESO 
PESADO 
Os hábitos alimentares errados e um estilo de vida pouco saudável são as causas mais comuns de 
excesso de peso. A obesidade não é apenas um problema de aspeto pouco atraente mas leva ao 
desenvolvimento de inúmeras doenças graves. Se não cuidar de si mesmo, no futuro, pode desenvolver 
diabetes, doenças cardíacas, hipertensão arterial e degeneração do sistema osteoarticular.

VERIFIQUE O SEU ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)! É A FERRAMENTA MAIS POPULAR 
ENTRE OS NUTRICIONISTAS DE DETERMINAÇÃO DE PESO CORRETO.

IMC= ATÉ 18,49   PESO INFERIOR AO NORMALPESO (kg)
ALTU�  x ALTU�  (m)

25 E MAIS   EXCESSO DE PESO

18,5-24,99   PESO NORMAL



Tome 2 comprimidos 3 vezes por dia. 
Consumir com muita água (1 ou 2 copos).

Dissolva um comprimido num copo (200 ml) de 
água por dia. Beba antes de uma refeição.
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GLUCOMANANO – ADEUS FOME!
O Glucomanan é uma fi bra solúvel em água, extraida a partir da planta 
Amorphophallus Konjac. Expande-se no estômago, enchendo-o e como 
resultado envia um sinal para o centro da saciedade, no hipotálamo 
do cérebro, que não está com fome. Isto ajuda a reduzir o número 
e o tamanho das refeições. A investigação mostra que a utilização 
de glucomanan, juntamente com uma dieta de calorias reduzidas, 
diminui o peso corporal de pessoas obesas por uma média de 3 kg por 
mês. 1 Para glucomannan funcionar corretamente, lembre-se de tomar 
os comprimidos com muita água.

1 Birketvedt GS. “Experiences with three different fi ber supplements in weight reduction.” Med 
Sci Monit. 2005 Jan; 11(1): PI5-8

SLIM EXTREME
SUPLEMENTO ALIMENTAR

  apoio ao emagrecimento, redução do apetite 

   contém glucomannan de alta eficácia na redução do peso 

   perca peso e mantenha uma pele bonita

Nutricode Slim Extreme é uma composição de ingredientes que apoiam a perda de peso, 
reduzindo o apetite. O seu sistema único “All day weight control” foi desenvolvido para pessoas 
que desejam reduzir peso de maneira racional. O produto também permite a preservação da 
pele bonita durante o uso de dietas de emagrecimento. Produto apropriado para vegetarianos 
e veganos.

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

61,99 EUR
181,26 EUR/1 kg

COMPRIMIDOS 
REVESTIDOS
Baseados num ingrediente 
inovador - glucomannan - que, 
quando combinado com uma 
dieta hipocalórica, promove 
a perda de peso. O crómio ajuda 
a manter níveis normais de 
glicose no sangue, reduzindo 
a vontade de comer doces 
e o desejo de petiscar entre as 
refeições. O zinco suporta uma 
dieta equilibrada, uma vez que 
cuida do metabolismo adequada 
de hidratos de carbono, ácidos 
gordos e macronutrientes, bem 
como ajuda na síntese adequada 
de proteínas envolvidas no 
metabolismo. O extrato de 
Garcinia cambogia é uma fonte 
de ácido hidroxicítrico (HCA), 
que retarda a formação de 
gordura corporal.

COMPRIMIDOS 
EFERVESCENTES COM 
SABOR A UVA
Destina-se a complementar as 
vitaminas e minerais que são 
perdidos através da redução 
da ingestão diária de alimentos. 
Algumas dietas afectam a perda de 
vitaminas e minerais. Comprimidos 
SLIM EXTREME é um complemento 
perfeito para a dieta: um conjunto 
de vitaminas cuidadosamente 
selecionados e minerais essenciais 
para manter a pele bonita. 
A vitamina C suporta a formação de 
colágenio, que é indispensável para 
a função normal da pele. A biotina 
cuida do metabolismo energético 
e macronutrientes adequados, 
juntamente com a vitamina B2, que 
ajuda a manter uma pele saudável. 
O cálcio tem um efeito sobre 
o funcionamento adequado de 
enzimas digestivas.
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NÃO DEIXE QUE A FALTA 
DE ENERGIA DESTRUA 
OS SEUS PLANOS!
Trabalho, filhos, hobbies e paixões - como combinar todos eles, quando o dia tem apenas 24 horas? 
Se não quiser fazer essas escolhas difíceis, cuide da sua vitalidade! Melhore a sua condição psico-física 
e carregue as suas baterias com a energia vital!

• levanta-se cansado
• perde 

a concentração com 
facilidade

• desiste das 
atividades que 
planeou com 
antecedência

• sente sono durante 
o dia

• não tem energia 
depois do trabalho

• prefere ir de carro 
em vez de andar 
a pé

• desistiu de uma 
paixão que 
costumava amar

• desiste de se juntar 
com os seus amigos

• deixa passar o fim 
de semana em vez 
de fazer algo de 
interessante

• não aprende 
tão rápido como 
antigamente

VERIFIQUE SE O PROBLEMA DE FALTA DE ENERGIA SE APLICA A SI:

PENSE NO QUE PODE REALIZAR SE TIVER MAIS FORÇA VITAL! Substitua os chinelos por sapatos desportivos.  
Diga adeus ao sofá e leve os seus filhos ao parque!



BOM RITMO DE VIDA
Cuide do ritmo diário do seu corpo. Das 10h da noite às 2h da manhã, 
durante a fase de sono profundo, o seu corpo regenera e reconstrói a sua 
vitalidade. Este é o precioso tempo de aumento da atividade biológica. 
No entanto, um estilo de vida inadequado, descanso irregular e uso de 
iluminação artifi cial enfraquece o ritmo do seu corpo, o que pode resultar 
em distúrbios do sono.

O PODER DA VITAMINA E
Este conhecido antioxidante, chamado de vitamina da juventude, 
não só protege as células contra o envelhecimento, mas também 
reduz a sensação de fadiga. Uma dieta rica em vitamina E é, portanto, 
recomendada para aqueles que estão sobrecarregados e stressados.

Tome 2 comprimidos por noite.
Consuma com água.
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Consuma o conteúdo de 1 saqueta por dia. 
Produto apropriado para vegetarianos e veganos.

VITALITY BOOST
SUPLEMENTO ALIMENTAR

   A SUA DOSE DIÁRIA DE ENERGIA PARA 
O CORPO E MENTE

  RECONSTRUÇÃO DA FORÇA VITAL

Uma combinação de ingredientes, cuidadosamente 
selecionados para melhorar o fl uxo de energia física e mental 
durante o dia e permitir um melhor descanso à noite. 

30 SAQUETAS + 60 COMPRIMIDOS REVESTIDOS 
300 g + 48 g  |  801003

61,99 EUR
178,13 EUR/1 kg

COMPRIMIDOS PARA 
NOITE
Fonte de vitaminas e minerais. 
Os ingredientes do comprimido, 
aumentam o metabolismo, 
ajudam a relaxar à noite e, como 
resultado, aumentam a energia 
durante o dia. O crómio contribui 
para a manutenção de níveis 
normais de glicose no sangue 
e proporciona o metabolismo normal 
de macronutrientes. O magnésio 
suporta o equilíbrio electrolítico. 
O selénio cuida do sistema 
imunológico e ajuda a proteger as 
células do stress oxidativo. O ferro 
participa no transporte de oxigénio 
no corpo. O cobre contribui para 
o metabolismo energético normal. 
O zinco ajuda no metabolismo 
adequado de carbohidratos e ácidos 
gordos, enquanto que, a piperina 
de pimenta preta apoia a digestão 
e absorção de nutrientes.

SAQUETAS LÍQUIDAS PARA O DIA 
COM SABOR A LARANJA
A sua dose diária de energia. A niacina, o ácido pantoténico 
e a ribofl avina, reforçados adicionalmente com cafeína 
contribuem para a redução do cansaço e fadiga. O ácido 
pantotênico promove também a efi ciência do cérebro. As 
vitaminas do grupo B apoiam o metabolismo energético 
e cuidam do sistema nervoso e ajudam a manter as funções 
psicológicas adequadas. A tiamina é responsável pela 
a função normal do coração. A vitamina E contribui para 
a protecção das células contra o stress oxidativo.



SABIA QUE ...

Biofl avonóides são ingredientes extremamente 
valiosos, principalmente encontrados em cascas 
de frutas. Não são vitaminas, no entanto, alguns 
deles são normalmente chamados de vitamina 
P. Os Biofl avonóides formam um grupo de 
antioxidantes naturais e podem ser encontrados, 
por exemplo, em bagas de rosa selvagem.

Tome 2 pastilhas por dia, chupando lentamente.
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IMUNIDADE NATURA L
A vitamina C é conhecida há anos, no entanto, está a passar por um renascimento. É o resultado dos últimos 
relatórios não só sobre a grande infl uência desta vitamina sobre a nossa imunidade, mas também sobre 
a sua utilização no decurso de muitas doenças. Não deixe as constipações recorrentes mudarem os  seus 
planos! Tome a sua dose de saúde diretamente da natureza!

IMMUNO
SUPLEMENTO ALIMENTAR

  100% natural, vitamina C e Acerola

A vitamina C é derivada a partir de extractos naturais 
de acerola. A acerola, é conhecida como a cereja dos 
Barbádos. É uma superfruta, que com 30 vezes mais 
da vitamina C do que um limão. Por sua vez, a rosa 
selvagem também é rica em biofl avonóides, que são 
antioxidantes naturais. A ingestão regular de vitamina 
C ajuda a cuidar de imunidade, especialmente se treina 
ou trabalha mais fi sicamente. Tem efeito benéfi co sobre 
os dentes, pele, ossos e sistema nervoso e protege as 
células de stress oxidativo. Produto apropriado para 
vegetarianos e veganos.

60 PASTILHAS PARA DISSOLVER 
LENTAMENTE NA BOCA  ACEROLA/CEREJA
72 g |  801004

15,99 EUR
222,08 EUR/1 kg



Tome 1 comprimido 
por dia. Consuma 
com água.

AMINO-ÁCIDO DE SULFETO BENÉFICO

Metionina e cisteína são aminoácidos de enxofre, que 
podem ser encontrados na levedura de cerveja. São 
constituintes básicos de queratina - uma proteína 
natural presente na pele, cabelo e unhas. A combinação 
de metionina, cisteína na fórmula Pro-Beauty, que 
inclui ainda extracto de romã com propriedades 
antioxidantes, é um verdadeiro elixir para a sua beleza!
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CUIDE DA SUA BELEZA A 
PARTIR DO INTERIOR!
Tenha a pele bonita e impecável outra vez! Tenha unhas saudáveis e fortes! Desfrute do cabelo brilhante 
e deslumbrante!

HAIR SKIN NAILS
SUPLEMENTO ALIMENTAR

  Fórmula Pro-Beauty

  Extrato de romã

A composição ideal de ingredientes para ober um cabelo forte 
e brilhante, uma pele aveludada e unhas saudáveis.
A fórmula Pro-Beauty contém cobre, que promove 
a pigmentação de cabelos adequada, o ferro, que ajuda no 
transporte adequado de oxigênio no corpo e na divisão celular 
o que promove um crescimento capilar adequado; o zinco, 
que fornece os blocos de construção para crescer unhas 
fortes, bem como vitamina E e extracto de romã. O complexo 
foi enriquecido com levedura de cerveja, vitaminas A, B2, 
B6, B12, C, bem como biotina e aminoácidos que têm efeito 
benéfi co sobre o cabelo, pele e unhas.

56 COMPRIMIDOS REVESTIDOS
44,8 g |  801005

16,99 EUR
379,24 EUR/1 kg





NO MUNDO 
ENCANTADOR 
DO PERFUME
As Fragrâncias têm estado connosco desde 
sempre. Estão à nossa volta, encantam‑nos 
todos os dias. Quando combinadas 
com momentos agradáveis, fixam‑se 
profundamente nas nossas mentes. 
Perfumes enfatizam a nossa personalidade, 
são um rótulo do nosso gosto 
e temperamento. Entre as nossas coleções 
excepcionais certamente vai encontrar 
aqueles que irão inspirá‑lo a sonhar. Vão 
aumentar a sua auto‑confiança e vão ser 
simplesmente seus.
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PURE 402
100402

Caráter:  atraente, cheio de extremos

Notas olfativas:
Cabeça:  pimenta rosa, toranja, 

tangerina
Coração: café, plumeria, peónia
Base:  almíscar, baunilha, notas 

amadeiradas

PURE 404
100404

Caráter:  cativante, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça:  lichias, lírios do vale, 

tangerina
Coração: tuberosa
Base:  madeira de sândalo, 

almíscar

PURE 423
100423

Caráter: elegante, sensual, 
temperamental

Notas olfativas:
Cabeça: pêra, nectarina, tangerina, 

bergamota
Coração: íris, frésia, jasmim, fl or de 

laranjeira Africana
Base: baunilha, fava tonka, 

heliotropo, madeira de cedro

PURE 424
100424

Caráter: romântico, fabuloso, 
expressivo

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, maçã, pêssego
Coração: jasmim, lírio, lírio do vale
Base: madeira de sândalo, 

baunilha, almíscar, 
heliotropo

 

AMADEIRADOS 
elegantes e clássicos

Sensual, misteriosa, pouco 
convencional e elegante... tão 

determinada é a família de 
fragrâncias amadeiradas. Estes 

adjetivos também descrevem 
o caráter de mulheres que optam 

por elas: confi antes e atraentes.

 

ORIENTAIS 
fortes e indomáveis

Aromas associados aos países 
do Oriente, que lembram 

as viagens exóticas, lugares 
misteriosos e situações intrigantes. 

Ideais para mulheres ousadas 
e sensuais.

COM NOTAS FRUTAIS  

PURE 422
100422

Caráter:  despreocupado, suave, 
fresco

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota, abacaxi, notas 

aquáticas
Coração: jasmim, madressilva, rosa
Base:  patchuli, almíscar branco, 

âmbar cinzento

COM NOTAS FLORAIS  

PURE 09
100009

Caráter:  profundamente memorável, 
mágico

Notas olfativas:
Cabeça:  violeta, cardamomo, frutos 

verdes
Coração:  amêndoa, jasmim
Base:  baunilha, almíscar

PURE 101
100101

Caráter:  sofi sticado, inesquecível

Notas olfativas:
Cabeça:  fl or de laranjeira, pêra
Coração: gengibre, incenso
Base:  madeira de sândalo, 

baunilha, mel, almíscar

PURE 257
100257

Caráter:  requintado, surpreendente

Notas olfativas:
Cabeça:  rosa, madressilva, tangerina
Coração: margaridas, jasmim
Base:  almíscar, patchuli

PURE 263
100263

Caráter:  forte, vintage

Notas olfativas:
Cabeça:  aldeído, notas frutais 

e cítricas
Coração: lírios do vale, heliotrópio, 

jasmim, tuberosa
Base:  almíscar, madeira tropical

COM NOTAS FRUTAIS

PURE 12
100012

Caráter: hipnotizante, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: passifl ora
Coração: jasmim, gardénia
Base: baunilha, ácer, vetiver

PURE 98
100098

Caráter: fresco, subtil

Notas olfativas:
Cabeça: groselha preta, bergamota, 

limão
Coração: jasmim, lírios do vale, rosa
Base: madeira de sândalo, cedro, 

âmbar

PURE 413
100413

Caráter: muito doce, ligeiramente 
divertido

Notas olfativas:
Cabeça: groselha preta, pêra
Coração: lírio, jasmim, fl or de 

laranjeira
Base: pralinês de chocolate, 

patchuli, baunilha

PURE
Feminina

PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

COM NOTAS ORIENTAIS 

PURE 425
100425

Caráter:  sofi sticado, clássico

Notas olfativas:
Cabeça:  pêra, cardamomo, 

bergamota
Coração: frangipani, frésia, jasmim, 

violeta
Base:  baunilha, madeira de 

sândalo almíscar 
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COM NOTAS DE BAUNILHA

PURE 417
100417

Caráter: hipnotizante, doçura 
sedutora

Notas olfativas:
Cabeça: fl or da maçã, manjericão, 

nectarina
Coração: heliotropo, gardênia, 

pittosporum
Base: madeira de sândalo, 

almíscar, baunilha, musgo de 
carvalho, madeira de cedro

COM NOTAS AMADEIRADAS

PURE 26
100026

Caráter: cálido, envolvente

Notas olfativas:
Cabeça: goiaba, framboesa, 

bergamota, coco
Coração: lírio de água, rosa, pimenta, 

magnólia
Base: madeira de sândalo, 

baunilha, café, caramelo

COM NOTAS DE AROMAS 
PICANTES

PURE 24
100024

Caráter: exótico, muito picante

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, cominhos 

e cravo-da-índia
Coração: manga, heliotrópio, 

cardamomo, ylang-ylang
Base: almíscar, baunilha, âmbar 

cinzento

PURE 173
100173

Caráter: onírica, misterioso

Notas olfativas:
Cabeça: anis, alcaçuz
Coração: madeira de Jacarandá, 

amêndoa amarga
Base: madeira de sândalo, 

almíscar, musgo

PURE 177
100177

Caráter: provocador de desejos, 
cálido

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, loureiro, 

pimenta rosa
Coração: açafrão, fl or de laranjeira
Base: incenso, baunilha, madeira 

de sândalo

COM NOTAS DE ÂMBAR

PURE 32
100032

Caráter: fascinante, ambíguo

Notas olfativas:
Cabeça: melão, coco, tangerina, 

algodão doce
Coração: groselha preta, manga, 

ameixa, mel
Base: baunilha, chocolate, 

caramelos
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PURE 29
100029

Caráter: quente, tropical

Notas olfativas:
Cabeça: maracujá, groselha
Coração: cíclame, peónia
Base: almíscar, patchuli

PURE 125
100125

Caráter: dinâmica, otimista

Notas olfativas:
Cabeça: frutas cítricas, ervilhas 

verdes, tangerina
Coração: maçã verde, gardénia, 

datura, pralinês

de chocolate
Base: maçã, cedro, amêndoa

PURE 180
100180

Caráter: sedutor, instável

Notas olfativas:
Cabeça: lichias, framboesa, rosa
Coração: frésia, lírios do vale, cedro
Base: baunilha, âmbar cinzento, 

vetiver

PURE 181
100181

Caráter: divertido e sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: groselha, frutas cítricas, lírio 

de água
Coração: lírios do vale, açúcar, 

scirpuss, rosa
Base: cedro, almíscar

PURE 271
100271

Caráter: fresco e energético

Notas olfativas:
Cabeça: kiwi, mamão, romã
Coração: lírios do vale, orquídea, 

hibiscos
Base: cedro, âmbar cinzento

PURE 272
100272

Caráter: fresco e enérgico

Notas olfativas:
Cabeça: folhas de groselha preta, 

frésia, framboesa, tangerina
Coração: lírio, violeta, mimosa
Base: madeira de sândalo, 

baunilha, almíscar

 

FLORAIS 
bonitos e femininos

É a maior família das fragrâncias, 
pode experimentar os diversos 

aromas. Use-as conforme a ocasião. 
O carácter romântico, intimidante 

e sensual destes perfumes foi 
criado simplesmente para enfatizar 

a feminilidade.

ALDEÍDO

PURE 21
100021

Caráter: clássico, cálido 
e aconchegante

Notas olfativas:
Cabeça: aldeído, ylang-ylang, fl or de 

laranjeira
Coração: rosa, lírios do vale, lírio
Base: almíscar, musgo de carvalho, 

madeira de sândalo

PURE 418
100418

Caráter: chique, moderno, dinâmico

Notas olfativas:
Cabeça: maçã, notas aquáticas, 

violeta
Coração: rosa, aldeídos, gardénia 
Base: almíscar, madeira de 

sândalo, âmbar

COM NOTAS FRUTAIS

PURE 10
100010

Caráter: estimulante, doce

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, folhas de hera, 

magnólia champaca
Coração: jasmim, orquídea, rosa
Base: madeira de amaranto, 

amoras, almíscar

PURE 17
100017

Caráter: estimulante, doce

Notas olfativas:
Cabeça: melão, pêssego, maçã
Coração: frésia, lírio, mimosa, 

tuberosa, jasmim
Base: cedro, ylang-ylang, almíscar

PURE 25
100025

Caráter: harmonioso, um pouco 
atrevido

Notas olfativas:
Cabeça: maçã verde, notas aquáticas
Coração: jasmim, frésia, lírio, 

passifl ora
Base: madeira de sândalo, cedro, 

baunilha

PURE 400
100400

Caráter: otimista, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, beladona
Coração: lírio de água, hibiscos, romã
Base: almíscar, cedro

PURE 412
100412

Caráter: cheio de emoção, palpitante

Notas olfativas:
Cabeça: champanhe, notas frutais
Coração: fl or de pêssego
Base: âmbar cinzento, almíscar 

branco, notas amadeiradas

PURE 415
100415

Caráter: glamour, doce e fresco ao 
mesmo tempo

Notas olfativas:
Cabeça: morango, amora preta, 

almíscar
Coração: peônia
Base: resina de âmbar, madeira 

de caxemira, pralinês de 
chocolate

PURE 416
100416

Caráter: despreocupado, encantador

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, limão Siciliano, 

bagas vermelhas, 
clementina

Coração: nectarina, jasmim, frésia
Base: almíscar, madeira de cedro

PURE 420
100420

Caráter: doce, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: frutas vermelhas, tangerina
Coração: lírio do vale, peônia
Base: pralinê de chocolate, âmbar, 

almíscar, caramelo

PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 lPURE

Feminina
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COM NOTAS ORIENTAIS

PURE 20
100020

Caráter: sedutor, sensual

Notas olfativas:
Cabeça: osmanthus, chá preto, 

bergamota
Coração: rosa, frésia, magnólia, 

orquídea
Base: almíscar, patchuli

PURE 97
100097

Caráter: delicioso, aveludado

Notas olfativas:
Cabeça: frésia, lírios do vale, rosa
Coração: lírio, gardénia, palmeira, 

narciso
Base: groselha preta, almíscar, 

musgo de carvalho

PURE 132
100132

Caráter: exclusivo, intenso

Notas olfativas:
Cabeça: gengibre, cardamomo, 

pimenta, laranja
Coração: tuberosa, coco, gardénia, 

peónia
Base: âmbar cinzento, almíscar

PURE 183
100183

Caráter: aguçada, forte

Notas olfativas:
Cabeça: arando, pimenta rosa, 

tamarindo
Coração: violeta preta, cacau, rosa, 

helleborus
Base: patchuli, baunilha, madeira 

de massoia

PURE 401
100401

Caráter: doce, divertido

Notas olfativas:
Cabeça: pimenta rosa, groselha
Coração: jasmim, rosa, peónia
Base: panna cotta, patchuli, 

almíscar

AQUÁTICO

PURE 07
100007

Caráter: equilibrado, suave

Notas olfativas:
Cabeça: ananás, peónia, ervilha-de-

cheiro
Coração: frésia, jasmim, lírio
Base: madeira de sândalo, cedro, 

almíscar

PURE 174
100174

Caráter: mágico, oscilante

Notas olfativas:
Cabeça: frésia, lichias
Coração: lírio, magnólia, jasmim, 

gengibre, pimenta
Base: âmbar, almíscar

COM NOTAS VERDES

PURE 01
100001

Caráter: fresco e cálido ao mesmo 
tempo

Notas olfativas:
Cabeça: limão, chá, arando
Coração: jasmim, peónia, lírio de água
Base: notas amadeiradas, patchuli

PURE 81
100081

Caráter: excêntrico mas sutil

Notas olfativas:
Cabeça: maçã verde, pepino, 

magnólia
Coração: lírios do vale, rosa, violeta
Base: madeira de sândalo, âmbar 

cinzento

COM NOTAS AMADEIRADAS

PURE 414
100414

Caráter: independente, muito 
feminino

Notas olfativas:
Cabeça: cato
Coração: frésia cor da rosa, jasmim, 

rosa
Base: cedro, notas amadeiradas
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COM NOTAS DE TANGERINA

PURE 23
100023

Caráter: sensual, com um pouco de 
doçura

Notas olfativas:
Cabeça: lírios do vale, laranja 

vermelha
Coração: tangerina, jasmim, rosa
Base: baunilha, madeira de 

sândalo, almíscar branco

COM NOTAS FRUTAIS

PURE 05
100005

Caráter: intrigante, moderno

Notas olfativas:
Cabeça: frésia, gardénia
Coração: madeira de sândalo, rosa, 

coentros
Base: baunilha, vetiver, patchuli

PURE 16
100016

Caráter: fabuloso, fascinante

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, pêra, notas 

verdes
Coração: orquídea
Base: patchuli, caramelos

COM NOTAS FLORAIS

PURE 421
100421

Caráter: feminino, com garra

Notas olfativas:
Cabeça: toranja, pêssego, folhas 

verdes
Coração: rosa, laranja, tuberosa, 

peônia, iris
Base: patchuli, âmbar, baunilha, 

almíscar

COM NOTAS AMADEIRADAS

PURE 18
100018

Caráter: radiante, encantador

Notas olfativas:
Cabeça: laranja, fl or de laranjeira
Coração: rosa, jasmim, ylang-ylang
Base: almíscar branco, vetiver, 

fava tonka, baunilha

COM NOTAS FRUTAIS

PURE 419
100419

Caráter: otimista, sem compromisso

Notas olfativas:
Cabeça: frutas cítricas, toranja, 

bergamota, notas aquáticas, 
calone, melão, pêssego

Coração: notas amadeiradas, jasmim, 
lírio do vale

Base: almíscar, âmbar

COM NOTAS CÍTRICAS

PURE 33
100033

Caráter: refrescante, alegre

Notas olfativas:
Cabeça: manga, limão Siciliano, maçã
Coração: jasmim, bambu, rosa branca
Base: cedro, âmbar-cinzento

CHIPRE
sedutores e atraentes

A família das fragrâncias chipre 
evoca o cheiro de echarpes de 

seda, luvas elegantes. Adequadas 
para mulheres de caráter forte, 

intrigante e sensual. Nota de 
chipre vai dar-lhe coragem.

 

CÍTRICOS
alegres e energéticos

Você é sociável, alegre e cheia 
de energia? Aprecia a liberdade, 

descontração e conforto em todas 
as situações. Aromas cítricos 

adicionam-lhe energia, destacam 
o seu temperamento e dão-lhe 

humor positivo.

PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

PURE 34
100034

Caráter: livre, alegre

Notas olfativas:
Cabeça: lírio, ananás, jacinto, 

pimenta rosa
Coração: jasmim, limão
Base: baunilha, vetiver, almíscar

PURE 80
100080

Caráter: surpreendente, apetitoso

Notas olfativas:
Cabeça: sorvete de morango, cereja, 

ananás
Coração: pipocas caramelizadas, 

violeta, rosa
Base: almíscar, âmbar cinzento, 

patchuli

COM NOTAS DE LARANJA

PURE 06
100006

Caráter: etéreo, discreto

Notas olfativas:
Cabeça: limão, bergamota, menta
Coração: laranja, chá verde 
Base: musgo de carvalho, âmbar 

cinzento

PURE
Feminina



35FEDERICO MAHORA / PURE FEMININO  |



36 |  FEDERICO MAHORA / PURE MASCULINA

PERFUMES 
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml 

17,70 EUR 
339,30 EUR/1 lPURE

Masculina
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CHIPRE
sensuais e atraentes

Esta família está dominada 
por aromas corajosos, fortes, 

elegantes e modernos. 
O seu aroma acentuado 

e ao mesmo tempo fresco 
permanece na memória por 

um longo tempo.

FOUGERE
sedução masculina

Desenhada para homens 
que apreciam os clássicos 

e respeitam os tradicionais 
cânones da masculinidade. 

Estas composições enfatizam 
profi ssionalismo e estilo dos 

homens maduros.

COM NOTAS DE LAVANDA

PURE 54
100054

Caráter: ambíguo, fresco

Notas olfativas:
Cabeça: menta, bergamota, rum
Coração: cedro, sálvia, lavanda
Base: musgo de carvalho, vetiver, 

camurça

PURE 63
100063

Caráter: sedutor, provocante

Notas olfativas:
Cabeça: limão, pimenta rosa 
Coração: lavanda, fl or de laranjeira
Base: patchuli, cedro, âmbar 

cinzento

PURE 68
100068

Caráter: carismático, estimulante

Notas olfativas:
Cabeça: limão, bergamota
Coração: lírio, lavanda, cardamomo
Base: tabaco, cedro, madeira de 

sândalo

COM NOTAS AMADEIRADAS

PURE 56
100056

Caráter: infl amador de sentidos, 
vibrante

Notas olfativas:
Cabeça: toranja, lavanda, fl or de noz-

moscada, pilriteiro
Coração: framboesa, heliotrópio, 

cravo
Base: cedro, resina, juníperos

PURE 189
100189

Caráter: imprescindível, forte

Notas olfativas:
Cabeça: estrela de anis, pimenta 

vermelha, toranja
Coração: framboesa, lavanda
Base: heliotrópio, vetiver

PURE 464
100464

Caráter: suave, fresco, faz lembrar 
férias de verão

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, limão, lavanda, 

melão, folha de abacaxi
Coração: zimbro, frésia, coentro
Base: madeira de sândalo, musgo 

de carvalho, almíscar, 
madeira de cedro

COM NOTAS DE ÂMBAR 
E ALMÍSCAR

PURE 110
100110

Caráter: um pouco atrevido, rebelde

Notas olfativas:
Cabeça: lavanda, bergamota, 

cardamomo
Coração: fl or de laranjeira, lírios do 

vale
Base: almíscar, âmbar cinzento, 

baunilha

COM NOTAS DE FETO

PURE 43
100043

Caráter: energizante, apelativo

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, kumquat, 

pimenta rosa
Coração: coentros, frésia, cardamomo
Base: notas de couro, árvore de 

Jacarandá

PURE 135
100135

Caráter: surpreendente, intenso

Notas olfativas:
Cabeça: laranja amarga, tangerina
Coração: santolina, ervas marinhas
Base: âmbar cinzento, notas 

amadeiradas
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COM NOTAS FLORAIS

PURE 52
100052

Caráter: chamativo, espirituoso

Notas olfativas:
Cabeça: maçã, bergamota, menta
Coração: jasmim, gerânio, lavanda
Base: canela, cravinho, almíscar

PURE 465
100465

Caráter: sugestivo, aromático

Notas olfativas:
Cabeça: cardamomo, bergamota, 

limão, hortelã, laranja
Coração: sálvia, lavanda, fl or de 

laranjeira, fava tonka, 
petitgrain

Base: madeira de sândalo, 
baunilha, âmbar, almíscar

 

ORIENTAIS 
fortes, arrebatador

São muito intensos, poderosos, 
provocantes, estimulam 

a imaginação. Ideal para dias de 
outono e inverno e ocasiões 

especiais. Aromas para homens 
confi antes.

COM NOTAS DE AROMAS 
PICANTES

PURE 224
100224

Caráter: doce, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, toranja, erva
Coração: açafrão, violeta, jasmim, 

noz-moscada
Base: cana de açúcar, baunilha, 

âmbar cinzento

PURE 459
100459

Caráter: extrovertido, 
impressionante

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, toranja, resina 

elemi
Coração: pimenta, canela, açafrão
Base: notas de couro, vetiver, 

tabaco

PURE 466
100466

Caráter: sensual, intrigante, 
ligeiramente fumado

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, manjericão, 

lavanda, laranja, limão
Coração: fl or de maçã, heliotropo, 

notas aquáticas, melancia, 
cravo

Base: almíscar, madeira de cedro, 
fava tonka, madeira de 
sândalo, madeira guaiac

PURE 468
100468

Caráter: fi rme, maduro, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, canela, ananás
Coração: madeira de cedro, patchuli, 

fava tonka
Base: âmbar, almíscar, madeira 

guaiac

PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

COM NOTAS DE ÂMBAR

PURE 64
100064

Caráter: com estilo e sensual

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, cedro, anis
Coração: alecrim, fl or de oliveira
Base: almíscar, guaiaco, fava tonka

PURE 458
100458

Caráter: oriental mas refrescante

Notas olfativas:
Cabeça: menta, coentros
Coração: pimenta preta, âmbar 

cinzento, vetiver
Base: musgo de carvalho, patchuli, 

baunilha

PURE
Masculina
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PURE 462
100462

Caráter: equilíbrio entre glamour 
e minimalismo

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, limão, notas 

marinhas
Coração: fl or de laranjeira, canela, 

musgo de carvalho
Base: madeira de caxemira, 

patchuli, âmbar, almíscar

COM NOTAS CÍTRICAS

PURE 461
100461

Caráter: energético e refrescante, 
dinâmico

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, lima, folhas de 

hera, toranja rosa
Coração: noz-moscada, lavanda, 

sálvia
Base: almíscar, madeira de cedro, 

madeira de sândalo, patchuli

 

AMADEIRADOS 
clássicos e modernos

Misteriosos, quentes e nobres 
aromas de madeira adicionam 

auto-confi ança. São distinguidos 
por aroma de resina e fl oresta. 

As composições destinadas para 
homens elegantes.

COM NOTAS AQUÁTICAS

PURE 457
100457

Caráter: fresco, minimalista

Notas olfativas:
Cabeça: toranja, tangerina, notas 

aquáticas
Coração: jasmim, loureiro
Base: âmbar cinzento, patchuli, 

musgo de carvalho

PURE 460
100460

Caráter: fresco, intemporal, 
desinibido

Notas olfativas:
Cabeça: limão, maçã, manjericão, 

bergamota, cravo
Coração: rosa, pimenta, jasmim, 

cardamomo, noz-moscada, 
lírio do vale

Base: cedro, almíscar, baunilha

PURE 469 
100469

Caráter: moderno, energético, 
metálico

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, ananás, folha de 

groselha preta
Coração: nota aquáticas, madeira de 

caxemira, cardamomo
Base: patchuli, madeira de 

sândalo, almíscar

COM NOTAS FRUTAIS

PURE 55
100055

Caráter: leve mas também elegante

Notas olfativas:
Cabeça: coentros, maçã
Coração: incenso, pimenta de 

Sichuan
Base: baunilha, notas amadeiradas
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COM NOTAS DE LARANJA

PURE 93
100093

Caráter: moderno, vibrante

Notas olfativas:
Cabeça: ananás, alecrim, bergamota
Coração: cíclame, coentros, jasmim, 

gengibre
Base: musgo de carvalho, hera

AQUÁTICOS
frescos e inspiradores

Inspirado por uma brisa 
refrescante, férias de aventura, 

chuva de verão. Simples, 
moderno, alegre e vinculativo. 

Perfeitos para situações em que 
sente-se com mais liberdade.

 

CÍTRICOS
frescos e estimulantes
Fragrâncias leves, altamente 
refrescantes e energizantes, 

desenhadas para homens 
jovens no coração. Dão 

uma sensação de descanso 
e relaxamento, e também 

estimulam para ação.

COM NOTAS VERDES

PURE 451
100451

Caráter: limpo, energético

Notas olfativas:
Cabeça: notas aquáticas, alecrim
Coração: cardamomo, sequoia
Base: almíscar, patchuli

PURE 463
100463

Caráter: empresarial mas pouco 
convencional

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, cardamomo, 

yuzu
Coração: alecrim, notas de água do 

mar, gerânio
Base: madeira de cedro, vetiver, 

musgo de carvalho

COM NOTAS AQUÁTICAS

PURE 467
100467

Caráter: arrojado, leve, fugaz

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, tangerina, 

hortelã
Coração: notas marinhas, gengibre, 

cardamomo, lavanda
Base: labdanum, cedro, âmbar, 

almíscar

COM NOTAS DE LIMÃO

PURE 57
100057

Caráter: cheio de sol, magnífi co

Notas olfativas:
Cabeça: ameixa, maçã, bergamota
Coração: canela, pimenta rosa
Base: baunilha, rum da Jamaica

PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

17,70 EUR
339,30 EUR/1 l

COM NOTAS DE TANGERINA

PURE 134
100134

Caráter: refrescante, cativante

Notas olfativas:
Cabeça: laranja amarga, limão, 

bergamota
Coração: alecrim, ervas marinhas, 

violeta
Base: patchuli, cedro, âmbar 

cinzento

PURE 452
100452

Caráter: muito refrescante, cintilante

Notas olfativas:
Cabeça: aldeído, menta, frutas 

cítricas, notas aquáticas
Coração: neroli, cedro, pimenta, 

cipreste
Base: fava tonka, baunilha, vetiver

PURE
Masculina



41FEDERICO MAHORA / FEROMONAS FEMININA E MASCULINA  |

FEROMONAS PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

19,90 EUR
398,00 EUR/1 l

À procura de colocar os 
pontos nos "is"

em estilo para o encontro perfeito? 

ESCOLHA FEROMONAS!  
Fique na memória dos outros. 

Com este perfume, ninguém 
vai passar por si indiferente! 

As feromonas são substâncias 
inodoras adicionados ao 

perfume melhorando o seu 
efeito estimulante. As feromonas 

são a arma secreta, cuja 
missão é aumentar a atração 

e auto-confi ança. A sedução nunca 
foi tão fácil!

FLIRT   

05
120005

10
120010

18
120018

23
120023

101
120101

ATRAÇÃO  

97
120097

173
120173

   SEDUÇÃO

52
120052

110
120110

   SUCESSO

64
120064

134
120134

   CONFIANÇA

43
120043

56
120056

SUCESSO    

33
120033

81
120081

98
120098

 Feminina Masculina
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INTENSE PERFUMES
Capacidade: 50 ml

22,70 EUR
454,00 EUR/1 l

 CÍTRICOS

COM NOTAS DE LIMÃO

INTENSE 33
110033 | Refrescante e energético

COM NOTAS DE TANGERINA

INTENSE 23
110023 | Romântico

 ORIENTAIS
COM NOTAS FLORAIS

INTENSE 09
110009 | Misterioso

COM NOTAS FRUTAIS

INTENSE 98
110098 | Elegância

COM NOTAS DE AROMAS 
PICANTES

INTENSE 173
110173 | Viagem exótica

 CHIPRE
COM NOTAS FRUTAIS  

INTENSE 05
110005 | Sensual

COM NOTAS AMADEIRADAS  

INTENSE 18
110018 | Provocador

 Procura uma fragrância 
duradoura…

muito duradoura…

ESCOLHA INTENSE! 
Aproveite o seu perfume 

favorito para um tempo 
incrivelmente longo!

Concentração de componentes 
até 30%!!

 FLORAIS
COM NOTAS FRUTAIS

INTENSE 10 
110010 | Provocador

INTENSE 17
110017 | Força de sedução

INTENSE 25
110025 | Encantador

COM NOTAS ORIENTAIS

INTENSE 97
110097 | Moderno

COM NOTAS VERDES

INTENSE 81
110081 | Fresco e delicado

COM NOTAS DE ALDEÍDO

INTENSE 21
110021 | Clássico

Colónia (3‑5%)

Água de toilette (menos de 16%)

Água perfumada (16%)

PERFUME (20%)

INTENSE (24-30%)

Femininos
Concentração: 30% 

Masculinos
Concentração: 24% 

 CHIPRE
COM NOTAS AMADEIRADAS

INTENSE 56
110056 Moderno

COM NOTAS DE ÂMBAR 
E ALMÍSCAR

INTENSE 110
110110 Libertador, masculino 
e corajoso

 ORIENTAIS
COM NOTAS FLORAIS

INTENSE 52
110052 Defi nição de homem de 
século XXI

COM NOTAS DE ÂMBAR

INTENSE 64
110064 Elegante

 FOUGERE 
COM NOTAS DE FETO

INTENSE 43
110043 Antídoto contra o tédio

 CÍTRICOS 
COM NOTAS DE TANGERINA

INTENSE 134
110134 Leve
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   ORIENTAIS
COM NOTAS FRUTAIS

FM 237*
Caráter: provocante, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: frutas exóticas, groselha preta
Coração: peónia, jasmim, ameixa
Base: baunilha, almíscar, âmbar 

cinzento

 FLORAIS
COM NOTAS ORIENTAIS

FM 239*
Caráter: vibrante, intenso

Notas olfativas:
Cabeça: cardamomo, pimenta rosa, 

tangerina
Coração: lírio, campanula, chá de Ceilão
Base: cedro, vetiver, almíscar

 

AMADEIRADO
FM 241*

COM NOTAS FLORAIS
Caráter: sedutor, desinibido, cheio de 

charme

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota
Coração: ylang-ylang, lírio Casablanca, 

flor de laranjeira
Base: madeira de sândalo, resina de 

âmbar, baunilha

CLÁSSICA NUMA VERSÃO MINI

PERFUMES 
Concentração: 20% | Capacidade: 15 ml 

9,80 EUR 
653,33 EUR/1 l

O seu perfume à mão! 
Perfume favorito que você 

quer ter sempre consigo. 
O frasco de perfume inteiro 

pode ser problemático.  
A solução é perfume numa 

versão mini - ideal para malas!

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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 FLORAL

COM NOTAS FRUTAIS
Parece saboroso, não é?

FM 600
Caráter: alegre, ameninado

Notas olfativas:
Cabeça: cereja, tangerina, notas 

verdes
Coração: framboesa, jasmim, rosa
Base: madeira de sândalo, âmbar 

cinzento

  FOUGERE

COM NOTAS DE LAVANDA
Um companheiro perfeito!

FM 601
Caráter: fresco, enérgico

Notas olfativas:
Cabeça: limão, junípero, cardamomo
Coração: maçã, lavanda, gerânio
Base: cedro, baunilha, fava tonka

ENCONTRE 
O SEU ESTILO!
Águas de toilette desenhadas para rapazes e raparigas, que estão apenas 
a começar a sua aventura na perfumaria. EXPERIMENTA COM MODA!

EAU DE TOILETTE
Capacidade: 30 ml

10,50 EUR
350,00 EUR/1 l

Girls Boys
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COM NOTAS FRUTAIS

FM 149
Caráter: alegre e sensual

Notas olfativas:
Cabeça: chá branco, arroz basmati
Coração: fl or de cerejeira, frangipani, 

heliotrópio
Base: almíscar, madeira de tanaka, 

incenso, baunilha

FM 362 
Caráter: embriagante, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: folhas de groselha preta
Coração: rosa, frésia
Base: patchuli, baunilha, 

ambroxan, notas 
amadeiradas

FM 192
Caráter: cativante, doce

Notas olfativas:
Cabeça: pêra, fl or de laranjeira
Coração: fl or de tiaré, lírio
Base: mel, patchuli

 

CHIPRE
sedutores e atraentes

COLEÇÃO DE LUXO
Feminina
A Coleção de Luxo é uma grande variedade de perfumes e águas perfumadas de aromas intrigantes.

PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

COM NOTAS ORIENTAIS

FM 356
Caráter: exótico, sensual

Notas olfativas:
Cabeça: violeta, frangipani
Coração: jasmim, osmanthus
Base: patchuli, almíscar

PERFUMES 30 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
750,00 EUR/1 l
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COM NOTAS AMADEIRADAS

FM 357
Caráter: essencial, altamente 

polvorento

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, pimenta rosa
Coração: rosa, mimosa, lírio, patchuli
Base: baunilha, madeira de sândalo, 

fava tonka

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

27,50 EUR
550,00 EUR/1 l
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COM NOTAS AMADEIRADAS

FM 363
Caráter: hipnotizante, exótico

Notas olfativas:
Cabeça: açafrão, cypriol, láudano
Coração: agar (oud), rosa turca, rosa 

búlgara
Base: agar (oud), guaiaco, patchuli

FM 364
Caráter: bravo, intrigante

Notas olfativas:
Cabeça: fl or de laranjeira, 

cardamomo
Coração: agar (oud), rosa, notas de 

couro
Base: açafrão, baunilha, notas 

amadeiradas

FM 142
Caráter: provocante, viciante

Notas olfativas:
Cabeça: groselha preta, folhas de 

clementina
Coração: rosa, tuberosa, fl or de 

laranjeira
Base: madeira de sândalo, fava 

tonka, baunilha

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 162
Caráter: clássico, ligeiramente doce

Notas olfativas:
Cabeça: mel fl oral
Coração: rosa, baunilha
Base: almíscar, patchuli

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 359
Caráter: magnético, intenso

Notas olfativas:
Cabeça: jasmim, heliotrópio
Coração: raiz de lírio, madeira de 

caxemira
Base: âmbar cinzento, baunilha

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

 

ORIENTAIS 
fortes e indomáveis

ÁGUA PERFUMADA
Concentração: 16% | Capacidade: 100 ml

29,00 EUR
290,00 EUR/1 l
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COM NOTAS DE AROMAS 
PICANTES

FM 366
Caráter: rebelde, urbano, sexy, 

energético

Notas olfativas:
Cabeça: pimenta rosa, fl or de 

laranjeira, pêra
Coração: café, jasmim
Base: baunilha, patchuli, cedro

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

COM NOTAS FRUTAIS

FM 286
Caráter: sexy, sofi sticado

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota
Coração: rosa, patchuli
Base: âmbar cinzento, laranja

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

COM NOTAS DE TANGERINA

FM 296
Caráter: sofi sticado, clássico

Notas olfativas:
Cabeça: opuntia, tangerina verde, 

pêra, bergamota
Coração: lírio, jasmim, cardamomo, 

narciso
Base: oliveira, madeira de sândalo, 

cedro

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

 

CÍTRICOS
alegres e enérgicos
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COM NOTAS FRUTAIS

FM 319
Caráter: corajoso, ambíguo

Notas olfativas:
Cabeça: frutas cítricas, notas verdes
Coração: fi go, caviar
Base: madeira de fi gueira, almíscar

PERFUMES 30 ml | Concentração: 20%   

31,00 EUR
1.033,33 EUR/1 l

COM NOTAS FLORAIS

FM 287
Caráter: sedutor, misterioso

Notas olfativas:
Cabeça: gardénia, notas verdes
Coração: jasmim, amêndoa
Base: Glycirrhiza, âmbar cinzento, 

almíscar, baunilha

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 313
Caráter: chique, estimulante

Notas olfativas:
Cabeça: limão, framboesa
Coração: fl or de laranjeira, jasmim
Base: patchuli, mel branco

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

39,50 EUR
790,00 EUR/1 l

FM 358
Caráter: ultra feminino, delicioso

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, groselha preta
Coração: jasmim, lírios do vale
Base: cedro, madeira de sândalo, 

fava tonka, baunilha

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

 

AMADEIRADOS 
elegantes e clássicos

 

FLORAIS 
muito femininos
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COM NOTAS CITRÍCAS

FM 298
Caráter: cheio de energia, fresco

Notas olfativas:
Cabeça: frutas cítricas, peónia
Coração: rosa, osmanthus
Base: patchuli, madeira de sândalo

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 283
Caráter: provocador, doce

Notas olfativas:
Cabeça: nectarina, groselha preta, 

pêssego
Coração: fl or de laranjeira, orquídea 

selvagem
Base: almíscar, âmbar

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

FM 360
Caráter: delicado, encantador

Notas olfativas:
Cabeça: lima, fl or de toranja
Coração: frésia, madressilva, fl ores 

brancas
Base: âmbar cinzento, bétula

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l
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COM NOTAS AMADEIRADAS

FM 320
Caráter: romântico, um pouco 

misterioso

Notas olfativas:
Cabeça: amoras, mirtilo
Coração: violeta, rosa de Damasco, 

peónia
Base: patchuli, madeira de sândalo

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

29,00 EUR
290,00 EUR/1 l

FM 351
Caráter: multidimensional, sensual

Notas olfativas:
Cabeça: pêssego, frésia, absinto 

verde
Coração: rosa, lírio
Base: madeira de sândalo, 

almíscar, âmbar cinzento

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 365
Caráter: clássico com uma nota de 

esplendor Barroco

Notas olfativas:
Cabeça: toranja, bergamota
Coração: rosa, narciso, jasmim, 

gerânio, patchuli
Base: madeira de sândalo, 

baunilha, almíscar branco, 
fava tonka

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

COM NOTAS FRUTAIS

FM 321
Caráter: sutil, encantador

Notas olfativas:
Cabeça: nectarina, pêra, pêssego
Coração: jasmim, rosa
Base: almíscar, cedro

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

29,00 EUR
290,00 EUR/1 l

 

FLORAIS 
muito femininos
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FM 281
Caráter: vibrante, quente

Notas olfativas:
Cabeça: groselha preta
Coração: jasmim, rosa
Base: almíscar, morango

PERFUMES 30 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
750,00 EUR/1 l

FM 291
Caráter: fascinante, sumarento

Notas olfativas:
Cabeça: framboesa, lichias
Coração: frésia, rosa
Base: patchuli, baunilha

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 292
Caráter: exótico, refrescante

Notas olfativas:
Cabeça: lichias, ameixa, morango, 

pêra
Coração: violeta, jasmim
Base: âmbar cinzento, baunilha, 

teca

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 322
Caráter: animado, sensual

Notas olfativas:
Cabeça: marmelo, toranja
Coração: jasmim, jacinto
Base: almíscar branco, cedro

FM 323
Caráter: doce, feminino

Notas olfativas:
Cabeça: maçã, melancia, lichias
Coração: magnólia, rosa
Base: almíscar branco, cedro

FM 367
Caráter: com estilo, sofi sticado, 

de luxo

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, manga
Coração: violeta, fl or de laranjeira
Base: âmbar cinzento, almíscar

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

37,00 EUR
740,00 EUR/1 l

COM NOTAS AQUÁTICAS

FM 141 
Caráter: cristalino, romântico

Notas olfativas:
Cabeça: yuzu, romã, acordes de gelo
Coração: loto, magnólia, peónia
Base: âmbar cinzento, almíscar, 

mogno
FM 361
Caráter: otimista, radiante

Notas olfativas:
Cabeça: notas aquáticas, toranja, 

limão
Coração: gardénia, ervilhas verdes, 

fl ores brancas
Base: almíscar, notas amadeiradas

PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

ÁGUA PERFUMADA
Concentração: 16% | Capacidade: 100 ml

29,00 EUR
290,00 EUR/1 l
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COM NOTAS ORIENTAIS

FM 297
Caráter: sensual, cheio de paixão

Notas olfativas:
Cabeça: fresca, maçã doce
Coração: fl or de laranjeira, rosa 

branca
Base: madeira de sândalo, crème 

brûlée, baunilha

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

39,50 EUR
790,00 EUR/1 l

 

FLORAIS 
muito feminino
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FM 352
Caráter: aveludado, empolgante

Notas olfativas:
Cabeça: fl or de laranjeira
Coração: jasmim
Base: patchuli, mel

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 353
Caráter: embriagantemente doce, 

apetitoso

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota
Coração: fl or de laranjeira, jasmim, 

rosa búlgara
Base: baunilha, açúcar 

caramelizado

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

27,50EUR
550,00 EUR/1 l

FM 146
Caráter: embebido com doçura, 

misterioso

Notas olfativas:
Cabeça: frésia, maçã, pimenta da 

Jamaica
Coração: violeta, hibiscos, rosa, lilás
Base: láudano, madeira de 

sândalo, cedro, camurça

FM 147
Caráter: apetitoso, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: lichias, tangerina, pêssego
Coração: ameixa, lírios do vale, lírio
Base: baunilha, âmbar cinzento, 

almíscar

FM 355
Caráter: sensual, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça: notas cítricos
Coração: herbata jaśminowa, lilia
Base: sandałowiec, cedr, Baunilha

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

27,50 EUR
550,00 EUR/1 l

FM 354
Caráter: pacifi co, relaxante

Notas olfativas:
Cabeça: rosa, violeta alpina, fl or de 

algodão
Coração: aroma de tecidos
Base: lírio, almíscar

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

27,50 EUR
550,00 EUR/1 l

FM 317
Caráter: sedutor, sensual

Notas olfativas:
Cabeça: bagas vermelhas, pimenta 

rosa
Coração: framboesa, pêssego, violeta, 

lilás
Base: patchuli, âmbar cinzento

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

FM 318
Caráter: leve, enérgico

Notas olfativas:
Cabeça: menta, limão
Coração: pimenta vermelha, peónia, 

jasmim
Base: cedro, láudano, açúcar

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

31,00 EUR
620,00 EUR/1 l

PERFUMES
Concentração: 20% | Capacidade: 50 ml

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l
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COM NOTAS FRUTAIS

FM 169
Caráter: relaxante, picante

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina Siciliana
Coração: alecrim, pau-rosa, pimenta 

de Sichuan
Base: incenso, musgo de carvalho

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

COM NOTAS FRUTAIS

FM 195
Caráter: nobre, clássico

Notas olfativas:
Cabeça: coentros, manjericão
Coração: cardamomo
Base: cedro, âmbar cinzento, 

tabaco

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

FM 333
Caráter: fresco, dinâmico

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, toranja, 

bergamota
Coração: galbanum, violeta, noz-

moscada
Base: vetiver, patchuli, cedro

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR/1 l

COLEÇÃO DE LUXO
Masculina

 

AMADEIRADOS 
elegantes e clássicos

 

CHIPRE
sedutores e atraentes
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COM NOTAS DE VETIVER

FM 151
Caráter: sofi sticado, impressionante

Notas olfativas:
Cabeça: limão, bergamota, gengibre
Coração: cedro, âmbar
Base: gerânio, almíscar

FM 152
Caráter: elegante, harmonioso

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota
Coração: pimenta, incenso, couro, 

tabaco
Base: cedro

FM 329
Caráter: sensual e moderno

Notas olfativas:
Cabeça: pimenta preta, bergamota
Coração: lavanda, coentros
Base: vetiver

ÁGUA PERFUMADA
Concentração: 16% | Capacidade: 100 ml

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l
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COM NOTAS DE PATCHULI

FM 331
Caráter: ousado, cheio de energia

Notas olfativas:
Cabeça: pêra, laranja
Coração: noz-moscada
Base: patchuli, couro

FM 160
Caráter: suave, surpreendente

Notas olfativas:
Cabeça: folhas de tomate, fl ores 

aquáticas, groselha preta
Coração: pimenta preta, rosa
Base: patchuli

FM 327
Caráter: indomável, poderoso

Notas olfativas:
Cabeça: toranja, pimenta rosa
Coração: noz-moscada, gengibre, 

jasmim
Base: vetiver, patchuli, láudano

FM 334
Caráter: refrescante com um toque 

de picante

Notas olfativas:
Cabeça: toranja, laranja
Coração: folhas de gerânio, pimenta 

preta, pimenta rosa
Base: cedro, vetiver, patchuli

FM 198
Caráter: extravagante, 

expressivo

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota
Coração: pimenta preta, tabaco
Base: patchuli, cipreste

PERFUMES 50 ml
Concentração: 20%

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

ÁGUA PERFUMADA
Concentração: 16% | Capacidade: 100 ml

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

 

AMADEIRADOS 
elegantes e clássicos
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COM NOTAS DE FETO

FM 332
Caráter: leve, cheio de energia

Notas olfativas:
Cabeça: maçã verde, menta, 

tangerina
Coração: gengibre, sálvia, feto 
Base: musgo de carvalho, almíscar, 

madeira de sândalo

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR/1 l

COM NOTAS DE LAVANDA

FM 300
Caráter: leve, dinâmico

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, limão, toranja
Coração: gengibre, lavanda

Base: Cedro-do-Atlas

PERFUMES 50 ml | Concentração: 20%   

22,50 EUR
450,00 EUR/1 l

 

FOUGERE 
sedução masculina
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COM NOTAS FLORAIS

FM 302
Caráter: clássico, másculo

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, coentros, 

cardamomo
Coração: cedro, âmbar cinzento
Base: rosa, jasmim, frésia

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

COM NOTAS FRUTAIS

FM 325
Caráter: moderno, energético

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina
Coração: neroli, cardamomo
Base: patchuli, cedro, absinto

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

31,00 EUR
310,00 EUR/1 l

FM 328
Caráter: habilidoso, cheio de charme

Notas olfativas:
Cabeça: pimenta
Coração: lavanda, cardamomo, 

funcho
Base: patchuli, baunilha

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

 

ORIENTAIS 
fortes e idomáveis
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COM NOTAS DE AROMAS 
PICANTES

FM 199
Caráter: rico

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina italiana, hortelã
Coração: canela, rosa turca, 

cardamomo
Base: notas de couro

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

COM NOTAS AMADEIRADAS

FM 335
Caráter: expressivo, moderno

Notas olfativas:
Cabeça: jacarandá, cardamomo, 

pimenta
Coração: vetiver, agar (oud)
Base: baunilha, âmbar cinzento

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR/1 l

FM 301
Caráter: energético, poderoso

Notas olfativas:
Cabeça: tangerina, limão
Coração: cedro, coentros
Base: âmbar cinzento, láudano

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

FM 326
Caráter: sedutor, sensual

Notas olfativas:
Cabeça: folhas de bétula
Coração: cardamomo, violeta Africana
Base: notas amadeiradas, almíscar

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

22,50 EUR
225,00 EUR/1 l

FM 336
Caráter: refi nado, destaca-se entre 

a multidão

Notas olfativas:
Cabeça: bergamota, fl or de laranjeira, 

lavanda, anis
Coração: noz-moscada, lírio de água, 

ameixa, canela, baga de 
zimbro

Base: láudano, patchuli, couro, 
resina de âmbar

Água perfumada 100 ml
Concentração: 16%

27,50 EUR
275,00 EUR/1 l





CUIDADOS DA 
PELE PARA SI
Descubra os cosméticos que são os 
melhores para si. A rica variedade da 
nossa marca oferece excelentes séries de 
cosméticos para corpo e rosto. Forneça 
vitalidade à sua pele, torne‑a novamente 
firme e radiante. Pare o tempo e faça com 
que a sua pele fique mais saudável e bonita.  
Dê‑lhe o que mais precisa!



CREME UNIVERSAL
COMPLETE CARE CREAM

Cuidado integral para toda a família. Graças à sua fórmula 
leve e delicada, também é adequado para peles sensíveis 
e crianças a partir de 3 anos de idade. Deixa um fi lme 
protetor delicado. Contém ingredientes que hidratam 
e suavizam a pele do rosto, corpo e mãos.

 ` contém óleos 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

30 ml |  501001

7,90 EUR
266,33 EUR/1 l

64 |  FEDERICO MAHORA 

FEDERICO MAHORA
Não importa o quão ocupado você seja, tratar da pele do rosto e do corpo pode ser 
simples e divertido. O nosso “Complete Care Cream” tem várias aplicações e foi 
desenhado para toda a família e para todo o tipo de peles. 

PEQUENO CREME, GRANDE PRAZER 

Este produto cosmético deve estar sempre 
consigo. É perfeito para viagens, é tão 
pequeno que vai caber até mesmo numa 
mala de noite!



65FEDERICO MAHORA  |
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A EFICÁCIA DE 
BETA-GLUCANO FOI 
CONFIRMADA POR 
INÚMEROS ESTUDOS: 

• hidrata a pele

• estimula a produção 
de colágeno, que 
tem propriedades 
rejuvenescedores e anti-
idade

• regenera a pele seca, 
acalma as irritações, acelera 
processos de cura

• relaxa a pele, 
tornando-a elástica e macia

• é um agente natural 
de proteção contra 
a radiação UV.

βGLUCAN ACTIVE
ß-Glucan Active é uma gama de produtos, nos quais o ingrediente mais 
importante é, a mais recente descoberta no campo dos cosméticos, 
o inovador e natural beta-glucano de aveia. Os cosméticos universais são 
recomendados tanto para homens como mulheres, independentemente da 
idade. Os seus efeitos são maravilhosos!

EMULSÃO DESMAQUILHANTE 3 EM 1
3 IN 1 FACIAL CLEANSER

Fórmula única, suave e hipoalergénica com uma textura 
ligeira. Remove perfeitamente a maquilhagem, até 
a maquilhagem à prova de água, remove com êxito a sujidade 
da poluição, refi rma a pele tornando-a suave e macia. 

 ` Força dos ingredientes: betaglucano de aveia, 
pantenol, betaglucano de aveia, 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 oftalmologista

200 ml | ED1

11,90 EUR
59,50 EUR/1 l
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SÉRUM FACIAL
FACE SERUM

Produto moderno para cada tipo de 
pele, especialmente recomendado 
para a pele com acne, assim como, 
pele sensível, com sinais de fadiga 
e seca. Desenhado para uma aplicação 
regular como substituto do creme, 
preferencialmente pela manhã e noite. 
O sérum também pode ser aplicado em 
zonas selecionadas do rosto e partes 
do corpo que requerem tratamentos 
especiais. 

 ` não contém alergénios

30 ml | SR1

19,30 EUR
643,33 EUR/1 l

CREME SUAVIZANTE 
E HIDRATANTE PARA 
MÃOS | KR3
MOISTURISING & SMOOTHING HAND 
CREAM

Dá uma hidratação de longa duração 
e acalma a pele das mãos, tornando-
as suaves como veludo. aplicado 
regularmente melhora o tom de pele 
e fortalece as unhas frágeis e mate.

CREME REGENERANTE 
E NUTRITIVO PARA 
MÃOS | KR2
REGENERATING & NOURISHING HAND 
CREAM

Criado para satisfazer as necessidades 
das mãos e unhas secas e desgastadas, 
constantemente expostas a fatores 
externos adversos. Dá uma hidratação 
de longa duração, torna a pele suave 
e melhora a condição das unhas, 
dando-lhes aspeto saudável.

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

BÁLSAMO CORPORAL 
HIDRATANTE
MOISTURISING BODY BALM

Hidrata e nutre a pele, 
tornando-a fi rme e elástica. Indicado 
para todos os tipos de pele.

300 ml | BN1

18,30 EUR
61,00 EUR/1 l

BÁLSAMO ANTI-
CELULÍTICO
ANTICELLULITE BODY BALM

Desenhado numa base de complexo 
de Anticellulite Forte único que 
molda a silhueta e fortalece os 
tecidos. A utilização sistemática reduz 
gradualmente o tão chamado efeito 
casca de laranja, adelgaça visivelmente 
as coxas, ancas, nádegas e abdómen.

300 ml | CEL1

19,30 EUR
64,33 EUR/1 l

CREME HIDRATANTE | KN1
MOISTURISING FACE CREAM

Hidrata profundamente a pele, que recupera o aspeto 
jovial e saudável, dia a dia. O beta-glucano de aveia 
melhora a síntese de colagénio, o lactato de sódio, 
o ácido hialurónico e a glicerina previnem que a pele 
se seque, os ésteres dos ácidos gordos superiores 
devolvem a camada lipídica protetora da pele.

Problema: pele seca e desidratada.

CREME SEMI-ENRIQUECIDO PARA 
O ROSTO | KP1
SEMI-RICH FACE CREAM

Contém ingredientes lubrifi cantes, regenerantes que nutrem. 
O beta-glucano de aveia penetra profundamente na pele 
restaurando-a e tornando-a elástica, os ésteres de ácidos gordos 
ajudam a devolver o nível adequado de hidratação, o óleo de côco 
e a manteiga de karité aumentam a fi rmeza da pele.

Problema: pele mista ou com falta de elasticidade.

CREME ENRIQUECIDO 
PARA O ROSTO | KT1
RICH FACE CREAM

Os ingredientes perfeitamente 
selecionados lubrifi cam a pele criando uma 
camada protetora, prevenindo que se seque 
e defende-a de os fatores externos.

Problema: pele ressequida e irritada

30 ml 

19,90 EUR
663,33 EUR/1 l

50 ml 

16,70 EUR
334,00 EUR/1 l



OURO COLOIDAL
é o nosso aliado na luta contra 
o passar do tempo:

• estimula a síntese de elastina 
e colagénio, contribuindo para 
a reconstrução dos tecidos 
e o cuidado adequado à fi rmeza 
da pele

• estimula uma troca de 
microelementos na pele, 
contribuindo para uma nutrição 
intensa da mesma

• restaura o brilho e vitalidade 
natural da pele

• elimina as manchas e ativa 
o sistema natural imunológico

• diminui as rugas existentes 
e previne a aparição de novas
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GOLD REGENESIS
A gama exclusiva de cosméticos de Gold Regenesis foi criada para as peles 
maduras para mais de 40 anos. Foi creada especialmente para combater com 
sucesso os sinais visíveis de envelhecimento. A fórmula rica desta coleção baseia-
se num ingrediente ativo único – ouro coloidal biodisponível.

CREME ANTI-IDADE PARA O 
CONTORNO DOS OLHOS 
ANTI-AGEING EYE CREAM

Devolve a elasticidade e suavidade à pele dos 
olhos. Combate os sinais de envelhecimento 
e manchas na pele.

 ` testado com a supervisão de um 
oftalmologista

20 ml |  KO3

24,50 EUR
1.225,00 EUR/1 l

CREME REJUVENESCEDOR 
DE DIA | KD1
ANTI-AGEING DAY CREAM

Suaviza visivelmente as rugas, devolve à pele 
a elasticidade natural e proporciona-lhe uma 
hidratação ideal.

CREME REGENERADOR 
DE NOITE | KN2
ANTI-AGEING NIGHT CREAM

Nutre, hidrata e regenera intensamente a pele, 
suavizando as rugas e moldando o rosto durante 
o sono.

GEL-TÓNICO REJUVENESCEDOR  
ANTI-AGEING GEL TONER

Um cosmético de luxo com uma fórmula suave e sem álcool. 
Devolve o PH adequado à sua pele, ativando as suas defesas. 

 ` com água de rosas que acalma e devolve o brilho jovial da sua pele

150 ml |  OT1

13,90 EUR
92,66 EUR/1 l
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50 ml 

26,90 EUR
538,00 EUR/1 l
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TRIUMPH OF ORCHIDS
A inspiração para a criação desta coleção foram as orquídeas. Estas fl ores delicadas, são o símbolo do charme, 
perfeição e luxo. A luxuosa gama de produtos para o cuidado da pele, Triumph of Orchids combina receitas ricas 
à base de extratos de orquídea e um delicado aroma frutal.

O EXTRATO DE ORQUÍDEA é um dos ingredientes mais valiosos da cosmética. É especialmente conhecido 
pelas suas qualidades hidratantes e antioxidantes, que ajudam a atrasar o processo de envelhecimento da pele.

O rosto radiante Cuidados de corpo

GEL HIDRATANTE 
PARA LAVAR O ROSTO
MOISTURISING FACE WASH

Indicado para uso diário da pele 
normal, mista, oleosa e sensível. 
A fórmula à base de ácido lático, 
regenera as células e glicerina vegetal 
que hidrata a pele.

 ` contém nácar que fortalece 
e dá luminosidade à pele

150 ml |  OP1

10,20 EUR
68,00 EUR/1 l

SPRAY CORPORAL 
COM VITAMINAS*
VITAMIN BODY MIST

Hidrata, nutre e cuida, melhorando 
a condição da pele, envolvendo o corpo 
com uma fragrância fl oral. A fórmula 
leve e não oleosa permite utilização 
várias vezes ao dia.

 ` bomba vitamínica: A + E + F

75 ml |  OA3

7,90 EUR
105,33 EUR/1 l

SÉRUM REVITALIZANTE
REVITALISING SERUM

De rápida absorção, deixa a pele mais 
fi rme e elástica. Contém o extrato 
de orquídea, hidratante, o nácar que 
melhora a cor de pele e a elastina que 
elimina as rugas. O rosto é iluminado 
e as rugas fi cam menos visíveis.

 ` contém um complexo de 
cerâmidas que ajudam na 
construção natural da pele

30 ml |  OP4

15,50 EUR
516,66 EUR/1 l

ÓLEO ACETINADO PARA 
O CORPO E CABELO*  
SATIN BODY & HAIR OIL

Desenvolvido para dar à pele 
e ao cabelo um cuidado completo, efi caz 
na proteção da pele ressequida. Tém 
a textura ligeira, não torna o cabelo 
pesado, de rápida absorção. Dá à pele 
uma suavidade de seda.

 ` com óleo de argão que nutre 
intensamente a pele e cabelo

75 ml |  OA1

9,70 EUR
129,33 EUR/1 l

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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ALOE VERA
Ambientes poluídos, fatores externos adversos, dietas pobres em nutrientes – a sua pele necessita de se 
defender. O alívio, oferecido pelo valioso Aloé Vera, irá ser a primeira ajuda para a sua pele.

MÁSCARA PEEL-OFF 
PEEL-OFF FACIAL MASK

Uma delicada máscara esfoliante, 
limpa a pele e reduz os poros. Previne 
a oleosidade da pele, torna-a suave, 
elástica e agradavelmente fresca.

 ` com extratos de jasmim, que 
suavizam a pele e casca de árvore 
Enantia chlorantha que regula 
o excesso de oleosidade

 ` ideal para a pele normal, mista 
e e oleosa

50 ml |  AV2

9,30 EUR
186,00 EUR/1 l

TÓNICO PARA O ROSTO
FACIAL TONER

Devolve à pele o pH natural, remove as 
impurezas e proporciona uma sensação 
de frescura e conforto. Em forma de 
névoa.

 ` sem álcool, hipoalergénico

150 ml |  AV3

10,90 EUR
72,67 EUR/1 l

GEL-CREME FACIAL
FACIAL GEL-CREAM

Extremamente suave e de rápida 
absorção. Hidrata, nutre e cuida da 
pele. Dá-lhe uma suavidade aveludada, 
frescura e um aspeto saudável. Perfeito 
para usar antes da maquilhagem.

 ` com filtros UV naturais

 ` hipoalergénico

50 ml |  AV4

13,90 EUR
278,00 EUR/1 l

ESPUMA DE LIMPEZA 
PARA O ROSTO 
FACIAL CLEANSING FOAM

Suave mas efi caz, com ingredientes 
hidratantes – perfeita para o cuidado 
diário! Limpa a pele das impurezas 
e maquilhagem, a sua pele fi ca fresca, 
cuidada e bem hidratada.

 ` fórmula hipoalergénica

150 ml |  AV1

10,90 EUR
72,67 EUR/1 l
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A coleção ALOÉ VERA contém 
produtos cosméticos para todos 

os tipos de peles, incluindo a pele 
sensível e a que necessita um 

tratamento especial. EMULSÃO DE HIGIENE 
ÍNTIMA
INTIMATE HYGIENE WASH

Lava delicadamente, dá uma sensação 
de limpeza e frescura. Fortalece 
a barreira protetora natural das zonas 
íntimas, restitui o pH adequado. Acalma 
as irritações, hidrata e reduz o risco de 
infeções.

 200 ml |  AV5

8,90 EUR
44,50 EUR/1 l

ALOÉ é um tesouro: 

• acalma as irritações

• hidrata e suaviza

• reduz a vermelhidão

• ajuda a regenerar a pele

• luta contra os radicais livres

• melhora a elasticidade
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HELLO HONEY
Adquirimos da natureza, o melhor do mel – em extrato puro – e combinamo-lo com ingredientes que 
nutrem a pele, para que possa desfrutar de um doce ritual de cuidados diários.

NÉCTAR DE BANHO
NECTAR BODY WASH

Consiga uma pele suave e aromática, graças a este delicado néctar de 
consistência oleosa. O néctar limpa e nutre a pele. Use-o tanto para tomar 
banho como tomar um duche.

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

 ` o extrato de Nigella tem propriedades antioxidantes 

220 ml |  HH3 

8,50 EUR 
38,63 EUR/1 l

PÓLEN DE BANHO 
BATH POWDER

Desfrute de um banho relaxante com uma espuma suave, de um aroma sensual 
que deixará a sua pele, com uma suavidade aveludada. 

 ` o extrato de âmbar neutraliza com eficácia os radicais livres, ajudando 
a manter a aparência jovem

 ` contém extrato de mel e leite de cabra

200 g |  HH1 

10,90 EUR 
54,50 EUR/1 kg
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ESFOLIANTE CORPORAL DE AÇÚCAR 
SUGAR BODY SCRUB

O esfoliante corporal de açúcar, limpa, suaviza e nutre intensamente a pele. 
Devolve suavidade e firmeza à sua pele. Use-o duas vezes por semana. 

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

 ` rico em vitaminas E, PP, vitaminas de grupo B, magnésio, potássio 
e zinco, contém óleo de amêndoa doce que fortaleza a pele

150 g | HH2 

15,70 EUR 
104,66 EUR/1 kg

PUDIM CORPORAL
BODY PUDDING

Consiga uma hidratação intensiva e duradoura e suavidade aveludada. 
Uma manteiga com uma fragrância maravilhosa e uma textura suave. Fácil de 
aplicar e de rápida absorção.

 ` contém extrato valioso de mel e óleo de amêndoas doces, com 
propriedades hidratantes

 ` com manteiga de karité nutritiva

130 g |  HH4 

12,50 EUR 
96,15  EUR/1 kg

As propriedades benéficas da coleção Hello Honey vêm da riqueza dos açucares simples, sais minerais, 
vitaminas, enzimas e ácidos orgânicos.
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MANTEIGA CORPORAL NATURAL QUENTE*  | 65 g
NATURAL WARM BODY BUTTER

Após o aquecimento a manteiga transforma-se num azeite de massagem. Acenda 
o pavio e espere até que manteiga comece a derreter. Apague a chama e verifi que se 
a temperatura do produto não está muito alta. Use para massajar o corpo, mãos e pés.

 ` contém o óleo de coco e o óleo de amêndoa doce que hidratam 
e regeneram a pele

 ` com cera de abelha melhora a condição da pele, protegendo-a contra 
a perda de água dando suavidade e flexibilidade 

 ` contém manteiga de Karité, nutritiva e hidratante

BS01 | cerejas sumarentas em chocolate
BS21 | groselha preta com nata doce

21,90 EUR
336,92 EUR/1 kg

BODY SIGN
Cosméticos, cuja fórmula se baseia em ingredientes naturais, um verdadeiro 
prazer para os seus sentidos. Estão disponíveis em duas versões aromáticas: 
cerejas sumarentas em chocolate e groselha preta com nata doce. 
Não contêm conservantes sintéticos.

BÁLSAMO LABIAL 
NATURAL* | 15 g
NATURAL LIP BALM 

Um prazer para os seus lábios! 
A combinação dos ingredientes naturais 
da mais alta qualidade: óleo de coco, de 
arroz e de amêndoa doce.

BS05 |  cerejas sumarentas em 
chocolate

BS25 |  groselha preta com 
nata doce

6,70 EUR
446,66 EUR/1 kg

MOUSSE NATURAL PARA O CORPO* | 180 ml
NATURAL BODY MOUSSE

Esta mousse esconde o poder nutritivo dos óleos e manteiga de Karité, rica em 
vitaminas, minerais e ácidos gordos que penetram na pele dando-lhe suavidade.

BS24 | groselha preta com nata doce

19,30 EUR
107,22 EUR/1 l

ESFOLIANTE NATURAL 
DE AÇUCAR PARA O CORPO*  | 180 ml 
NATURAL SUGAR BODY SCRUB 

Os cristais de açúcar limpam a pele em profundidade, removendo as células 
mortas. Os pedaços de fruta seca massajam delicadamente o corpo e estimulam 
a microcirculação.

 ` contém ingredientes naturais de alta qualidade que hidratam e nutrem 
a pele que torna-se mais firme e elástica

BS23 | groselha preta com nata doce

18,20 EUR
101,11 EUR/1 l

SABONETE 
NATURAL* | 140 g  
NATURAL SOAP 

Feito à mão com ingredientes 
naturais de alta qualidade. Cativa com 
o seu aspeto e fragrância original. 
É composta de 98% de ingredientes 
naturais.

BS02 |  cerejas sumarentas 
em chocolate

9,50 EUR
67,85 EUR/1 kg
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SPA SENSES
A essência do verdadeiro SPA escondido em belas embalagens. Spa Senses é uma gama de cosméticos tanto 
para mulheres como para homens.

ESFOLIANTE CORPORAL COM 
SAIS*  | 250 ml 
SALT BODY SCRUB

Os cristais de sal limpam e suavizam a pele para 
tornando-a agradável ao toque. O óleo suave hidrata 
e lubrifi ca ligeiramente o corpo.

PL02 | pêssego
PL03 | fl or de cerejeira
PL04 | baunilha

11,90 EUR
47,60 EUR/1 l

MANTEIGA CORPORAL*  | 250 ml 
BODY BUTTER

Criada especialmente para tratamentos de beleza 
no conforto da sua própria casa de banho. Tem uma 
textura sensualmente cremosa. Contém manteiga 
de karité nutritiva, manteiga de cacau, óleo de noz de 
macadâmia e óleo de linhaça.

SM02 | pêssego
SM04 | baunilha

12,90 EUR
51,60 EUR/1 l

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

SAIS DE BANHO*  | 600 g 
BATH SALT

Com sal marinho da costa do Brasil, rico 
em cálcio, magnésio, bromo, iodo, potássio 
e ferro, fortalece a pele e torna-a mais fl exível. 
Relaxamento maravilhoso no banho aromático.

01S | verbena
02S | pêssego
03S | fl or de cerejeira
04S | baunilha

7,90 EUR
13,10 EUR/1 kg



76 |  FEDERICO MAHORA / COSMÉTICOS PERFUMADOS

COSMÉTICOS 
PERFUMADOS
Para ela
Gama exclusiva de cosméticos perfumados femininos, 
com os perfumes mais populares FM Federico Mahora.

PERFUME PARA 
CABELO | 50 ml
HAIR FRAGRANCE 

Com cada movimento o seu cabelo, 
libertará um sensual cheiro a perfume. 
Num cómodo spray que pode levar na 
mala.

 ` com polímeros especialmente 
selecionados fixam suavemente os 
penteados e dão brilho

 ` com cerâmidas que regeneram 
e suavizam o cabelo

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 18W, 
33W, 81W, 173W

7,90 EUR
158,00 EUR/1 l

BÁLSAMO CORPORAL 
PERFUMADO | 200 ml   
PERFUMED BODY BALM 

Deixa na pele uma névoa dos mais 
belos perfumes. Contém ingredientes 
hidratantes e regeneradores.

 ` com vitaminas E, B5 e alantoina

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
05M*, 10M*, 33M, 81M, 
173M
AMOSTRAS DE BÁLSAMO 
DISPONÍVEIS:  33M*, 81M*

9,70 EUR
48,50 EUR/1 l

GEL DE DUCHE 
PERFUMADO | 200 ml    
PERFUMED SHOWER GEL  

Mime os seus sentidos com uma textura 
aveludada. Lava suavemente o corpo 
deixando um aroma delicado. 

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 10E*, 
18E,  23E*, 25E*, 33E, 81E, 
97E, 173E

8,90 EUR
44,50 EUR/1 l

CREME PERFUMADO 
PARA MÃOS 
E UNHAS | 100 ml 
PERFUMED HAND & NAIL CREAM 

Ideal para o cuidado diário das mãos 
e unhas. Deixa um aroma delicado 
a perfume. 

 ` rico em vitaminas e ingredientes 
hidratantes

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 33N*, 
81N*, 98N*, 173N*

8,30 EUR
83,00 EUR/1 l
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Para ele
Ao utilizar ao mesmo tempo vários cosméticos com as mesmas 
fragrâncias, podemos fazer que o nosso perfume favorito 
dure mais tempo e a composição escolhida, crie um conjunto 
harmonioso. Ao escolher um perfume, pense no conjunto de 
produtos de cuidados da pele com o mesmo aroma.

ANTI-TRANSPIRANTE 
ROLL-ON PERFUMADO | 50 ml    
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Graças à união das propriedades do anti-
transpirante com a composição da fragrância 
garante uma sensação de conforto e frescura. 
Perfeito para mulheres ativas e enérgicas.

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 05T*, 18T, 
23T*, 33T, 81T, 97T, 173T

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

CREME DE MÃOS 
PERFUMADO | 100 ml    
PERFUMED HAND CREAM  

Rico em vitaminas A e B5 e em 
substâncias regeneradoras e protetoras. 

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 52N*, 
134N*

8,30 EUR
83,00 EUR/1 l

GEL DE DUCHE 
PERFUMADO | 200 ml   
PERFUMED SHOWER GEL  

Limpa cuidadosamente o corpo deixando um aroma 
sensual do seu perfume favorito. Contém pantenol 
com propriedades hidratantes e regeneradoras.

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 52E, 134E, 199E

8,90 EUR
44,50 EUR/1 l

ANTI-TRANSPIRANTE ROLL-ON 
PERFUMADO | 50 ml  
PERFUMED ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Graças à combinação das propriedades do anti-transpirante 
com a fragrância, elimina os efeitos de transpiração excessiva. 
Garante uma sensação de conforto e frescura.

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 52T, 56T*, 110T*, 
134T, 199T

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

ANTI-TANSPIRANTE ROLL-ON 
INODORO UNISEXO  
FRAGRANCE-FREE ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 

Roll-on unisexo e inodoro, para que possa ser 
combinado com o aroma da sua fragrância 
preferida. Assegura uma longa proteção contra os 
efeitos de suor excessivo.

50 ml |  00T

8,30 EUR
166,00 EUR/1 l

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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COLEÇÃO REFRESCANTE

AFTERSHAVE
AFTER SHAVE 

Aftershave com aroma intenso permite um acabado 
de barbear perfeito. O mentol dá uma sensação de 
frescura agradável.

 ` com alantoina, que acalma a pele

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: S043, S052, 
S056, S064, S110, S134, S199
100 ml

11,90 EUR
119,00 EUR/1 l

BÁLSAMO AFTERSHAVE
AFTER SHAVE BALM

Com ingredientes calmantes que hidratam a pele 
irritada depois do barbear. É um produto de fácil 
absorção, dá conforto durante todo o dia.

 ` com óleo nutritivo de macadâmia

 ` com pantenol, que regenera a pele 
depois do  barbear

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: B052, B134, 
B199
50 ml

11,90 EUR
238,00 EUR/1 l

ESPUMA DE BARBEAR
SHAVING FOAM 

Suaviza e facilita o barbear. Transmite uma sensação de 
pele suave e bem cuidada.

 ` com alantoina, com efeito calmante

 ` com extrato de folhas de aloé vera, hidratante 
e regenerador

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: P052
250 ml

11,90 EUR
47,60 EUR/1 l
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MANTEIGA CORPORAL NATURAL 
QUENTE*
NATURAL WARM BODY BUTTER 

Após o aquecimento a manteiga transforma-se num azeite de 
massagem. Acenda o pavio e espere até que manteiga comece 
a derreter. Apague a chama e verifi que se a temperatura do 
produto não está muito alta. Use para massajar o corpo, mãos 
e pés.

 ` com óleo de coco e óleo de amêndoas doces, 
que hidratam e regeneram a pele

 ` com cera de abelha melhora a condição da 
pele, protegendo-a contra a perda de água 
e dando-a suavidade e flexibilidade 

 ` com manteiga de Karité, que nutre e hidrata a pele

65 g | SL13

21,90 EUR
336,92 EUR/1 kg

SKIN LAB 
A coleção Skin Lab foi criada para satisfazer as 
necessidades da pele dos homens. É composta 
por cosméticos naturais, criados a partir de 
ingredientes de alta qualidade. A coleção Skin 
Lab caracteriza-se pelo seu original aroma 
amadeirado e frutal.

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

SABONETE NATURAL*   
NATURAL SOAP BAR 

Feito à mão com ingredientes naturais de alta 
qualidade. Não contém corantes artifi ciais.

 ` Com glicerina vegetal que garante 
excelente hidratação

 ` Com extrato de aloé vera combinado com 
óleo de coco acalma irritações da pele

100 g |  SL11

7,90 EUR
79,00 EUR/1 kg
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CHAMPÔ ANTI-
CASPA  
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 

Com minerais de Mar Morto. 
Elimina a caspa e devolve  ao seu 
cabelo elasticidade, suavidade 
e brilho.

 ` restaura o equilíbrio natural 
do couro cabeludo.

200 ml | W06

9,00 EUR
45,00 EUR/1 l

CHAMPÔ PARA 
HOMENS
MEN’S SHAMPOO 

Com extrato de algas 
e componentes para o couro 
cabeludo que reduzem 
a oleosidade e previnem a aparição 
de caspa. Resultado: cabelo forte, 
saudável e brilhante.

 ` para uso diário

 ` com aroma a cedro 
e especiarias

200 ml | W08

7,70 EUR
38,50 EUR/1 l

CONDICIONADOR 
PARA CABELOS SECOS 
E DANIFICADOS
DRY AND DAMAGED HAIR 
CONDITIONER 

Com o extrato de algas, seiva de aloé 
vera, proteínas de trigo e ceramidas A2.

 ` necessita enxaguar

150 ml | W11

7,30 EUR
48,66 EUR/1 l

CHAMPÔ PARA CABELOS 
SECOS E DANIFICADOS
DRY AND DAMAGED HAIR SHAMPOO 

Especial para cabelo seco, quebradiço, 
danifi cado pelas tintas, secadores 
e alisamento.

 ` com o extrato de algas vermelhas 
e pantenol

 ` resultado: cabelo regenerado e com 
aspeto saudável

 ` use em conjunto com 
o condicionador

200 ml | W09

8,80 EUR
44,00 EUR/1 l

HAIR CARE
Um cabelo bonito, chamará a atenção em qualquer sitio. 
Para garantir um cabelo saudável, forte e brilhante, criamos 
uma gama de champôs e condicionadores que se ajustam 
aos diferentes tipos de cabelos e necessidades.
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CHAMPÔ PARA 
CABELOS FINOS E SEM 
VOLUME
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO 

Com ingredientes cuidadosamente 
selecionados tornam o seu cabelo 
visivelmente mais volumoso, facilita o 
pentear do cabelo húmido e hidrata os 
cabelos rebeldes.

 ` com seiva de aloé vera 
e ingredientes que dão 
volume ao seu cabelo

 ` resultado: cabelo visivelmente 
mais volumoso e fácil de pentear

 ` use em conjunto com 
o condicionador

200 ml | W10

8,80 EUR
44,00 EUR/1 l



82 |  FEDERICO MAHORA / FOOT CARE

ESFOLIANTE PARA OS PÉS
SCRUB FOOT CREAM 

As micropartículas de pedra-pomes e  dos caroços de 
azeitonas esfoliam a pele morta e suavizam-a. O óleo de 
girassol possui propriedades nutritivas e o extrato de 
pepino torna a pele suave. A provitamina B5 estimula 
a regeneração das células, restaurando o aspeto 
saudável. 

 ` com aroma de lichias e manga

75 ml | S007

8,90 EUR
118,66 EUR/1 l

GEL CALMANTE E REFRESCANTE 
PARA OS PÉS
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL 

Contém extrato de árnica, que fortalece os vasos 
sanguíneos e melhora a circulação do sangue, 
reduzindo o inchaço e dando uma sensação de leveza. 
O extrato natural de ervas junto com salgueiro branco 
e Leptospermum scoparium têm propriedades 
antibacterianas e reduz a transpiração.

 ` com o mentol refrescante

75 ml | S008

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

CREME HIDRATANTE 
PARA OS PÉS
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM 

Hidrata intensamente os pés com pele muito 
seca, nutre, regenera e suaviza a pele. O óleo 
de brotes de trigo fortalece e lubrifi ca hidrata 
a pele. A glicerina e ureia devolvem a suavidade 
e elasticidade naturais da pele.

 ` com uma fragrância agradável de chá 
e limão

75 ml | S010

8,90 EUR
118,67 EUR/1 l

ANTI-TRANSPIRANTE 
PARA OS PÉS
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY 

Criado à base de ingredientes ativos 
cuidadosamente selecionados que garantem 
o conforto diário dos seus pés. O extrato de 
castanheiro diminui a permeabilidade capilar 
garantindo em cada aplicação um efeito 
calmante e suave.

 ` com adição de extrato de sálvia com 
propriedades antibacterianas reduz 
a transpiração dos pés e dá uma 
sensação de frescura

150 ml | S009

9,70 EUR
64,66 EUR/1 l

FOOT CARE 
Os nossos produtos para o cuidado dos pés, são efi cazes 
e foram cuidadosamente testados. Dão-lhe conforto 
e suavidade a cada passo.
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ESPUMA PARA LAVAR O CORPO*
BODY WASH FOAM 

Esta delicada espuma pode ser utilizada até 
várias vezes por dia. Enriquecida com óleo de 
amêndoas doces, extrato de camomila e alantoina. 
É hipoalergénica e tem uma agradável fragrância a 
mirtilo. As crianças adoram!

200 ml | D005

7,90 EUR
39,50 EUR/1 l

SPRAY ABRILHANTADOR-
DESEMBARAÇADOR
HAIR SHINE DETANGLING SPRAY 

Basta pulverizar o cabelo seco ou molhado e pentear! 
Não necessita enxaguar e controla os cabelos frisados. 
Graças a este spray o cabelo fi ca brilhante, suave e fofo 
com uma fragrância sumarenta de melão.

 ` facilita o pentear

 ` não necessita enxaguar

200 ml | D004

7,90 EUR
39,50 EUR/1 l

CHAMPÔ & GEL DE BANHO PARA 
CRIANÇAS 2 EM 1
SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1 

Com um só produto, lave corpo e cabelo. A sua 
especial fórmula hipoalergénica foi desenvolvida  
a pensar nos mais pequenos. Aromas maravilhosos 
de frutas tropicais. 

 ` não irrita os olhos

 ` com provitamina B5 e extrato de calêndula

200 ml | D002

8,70 EUR
43,50 EUR/1 l

AQUA MAGIC
Aqua Magic é uma coleção especialmente criada para os mais pequenos, adequado para crianças com mais 
de 3 anos. Graças à suavidade dos produtos Aqua Magic, cada banho torna-se uma verdadeira aventura!

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK





REALCE A SUA  
BELEZA!  
Maravilhe‑se com a paleta de cores 
da moda, fórmulas que nutrem a pele 
e a consistência perfeita dos nossos 
cosméticos para maquilhagem. 
A beleza feminina é o que nos 
inspira na criação deles.
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NB01 FB02 HONEY CAKE
 NF26

ROSTO
A pele impecável, o blush nas bochechas... Tenha um aspeto fresco e radiante todos os dias! 
Especialmente para si, criamos uma vasta gama de cosméticos de maquilhagem de rosto 
e diferentes tons, para que cada mulher encontre o seu ideal. 

BASE DE SILICONE  
SILICONE BASE

Prolonga a durabilidade de maquilhagem. 
Matifi ca e garante um aspeto fresco por muito 
tempo. 
A pele torna-se suave e as rugas de expressão 
menos visíveis.

  com complexo antioxidante das 
vitaminas C e E

  recomendada para a peles que necessitam 
ser matifi cadas e tem tendência a ganhar 
brilho

15 ml | NB01

13,70 EUR
91,33 EUR / 100 ml

BASE CREMOSA 
EMBELEZADORA    
BEAUTY CREAM PRIMER 

Graças aos pigmentos de pérola, a sua pele fi cará 
resplandescente, enquanto que as imperfeições 
e as rugas tornam-se menos visíveis. A sua delicada 
cor, rosa, dá luz à pele e reduz os sinais de fadiga. 

  o ácido hialurónico e o Hydromanil® hidratam 
em profundidade e alisam a pele

  ideal para quando a pele está baça, sem 
brilho e com sinais de fadiga. 

15 ml | FB02 

8,00 EUR
53,33 EUR / 100 ml

BASE DE MAQUILHAGEM 
TOTAL MATTE   
TOTAL MATTE FOUNDATION 

Proporciona um efeito mate – até 10 horas. 
Uniformizao tom de pele, disfarça as marcas e 
imperfeições e reduz a visibilidade dos poros. 

  uma mousse com uma textura e consistência 
agradável

  recomendado para a pele oleosa e mista 
com tendência a ganhar brilho

25 ml 

17,30 EUR
69,20 EUR / 100 ml
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ALABASTER 
NF13

NATURAL BEIGE
NF03

WARM WALNUT 
NF07

GINGER CAKE
 NF08

IVORY
 NF01

BEIGE NUDE
NF02

PORCELAIN
 NF12 

NATURAL CREAM
 NF05

SAND BEIGE
 NF06

PORCELAIN BEIGE
 CO06 

MEDIUM BEIGE
 CO07

Experimente 
as amostras das bases.

Experimente
sas amostras das bases.

30 ml 

17,90 EUR
59,66 EUR / 100 ml

CORRETOR ILUMINADOR   
LIGHT CONCEALER
LUMINOUS EFFECT

Disfarça com perfeição as olheiras e as pequenas 
manchas na pele. Torna as rugas menos visíveis.

  a fórmula enriquecida com os ingredientes 
calmantes e a vitamina E

  elimina os sinais de fadiga, deixando a pele 
fresca e iluminada

2,2 g 

13,90 EUR
631,82 EUR / 100 g

BASE DE MAQUILHAGEM *  
ADVANCED FOUNDATION
COVERING EFFECT

A combinação de polímeros cuidadosamente 
selecionados, proporciona um efeito de cobertura 
perfeita e pele acetinada. De fácil aplicação. Dá um 
aspeto natural sem o "efeito máscara".

  os pigmentos revestidos com silicone, 
garantem a durabilidade da cor

  adequada para todos os tipos de pele

BASE DE MAUILHAGEM *  
SECOND SKIN FOUNDATION

Desenvolvida com uma base de pigmentos 
micronizados que se adaptam perfeitamente 
à cor natural da pele e refl etem a luz, disfarçando 
as imperfeições.

  dá à pele um aspeto radiante

  com uma fórmula leve

  ideal para todos os tipos de pele

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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GENIUS NUDE
 CC04

BRIGHT IVORY
 CC06

CREME CC 
COLOUR & CARE 
CC CREAM COLOUR & CARE  

Uma inovadora combinação, de um creme 
hidratante e protetor solar – tudo o que a sua pele 
precisa num único produto. Nutre e hidrata, 
tornando a pele lisa, elástica e macia.

  esconde e dissimula, dando à pele um aspeto 
fresco e natural 

  efeito: uma pele radiante, fresca e com um 
aspecto saudável 

30 ml 

13,80 EUR
46,00 EUR / 100 ml

Experimente 
as amostras.
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WISE GREEN
CC09

CLEVER HONEY
 CC08

SENSIBLE BISCUIT
 CC07

BRILLIANT PEACH
 CC10

PRIMER CC COLOUR & CARE 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Combina múltiplas funções: cuida, uniformiza o tom da pele, e 
prepara-a para a maquilhagem, tornado-a mais duradoura.  

  a cor verde neutraliza imediatamente vermelhidão e 
corrige as imperfeições

  recomendado especialmente para pele com 
capilares dilatados e com tendência a vermelhidão

15 ml 

13,90 EUR
90,00 EUR / 100 ml

COLEÇÃO CC
Tem uma pele exigente e quer dar-lhe tudo que precisa? Para fazer isso, já não tem que passar longas 
horas em frente de um espelho. Os cosméticos CC são uma coleção única, criada para dar resposta 
às necessidades da sua pele.

PÓ CC COLOUR & CARE  
CC POWDER COLOUR & CARE

Um pó único e multifuncional, que uniformiza 
o tom de pele, nutre e protege, proporcionando 
uma excelente cobertura, garantindo um 
aspeto impecável. Dissimula perfeitamente 
a vermelhidão e as imperfeições, dá à pele uma 
suavidade aveludada.

  com as vitaminas C e E, extrato de 
framboesa e o óleo calmante de maracujá

  matifi ca e garante maquilhagem duradoura

6,5 g 

14,80 EUR
227,69 EUR / 100 g

PRIMER CC COLOUR & CARE * 
CC PRIMER COLOUR & CARE

Unifi ca o tom de pele, ao mesmo tempo cuida-a e prepara-a para 
a maquilhagem. Torna a maquilhagem duradoura e matifi ca. 

  a cor pêssego ilumina o tom da pele 
e neutraliza as imperfeições 

  ideal para a pele com descolorações e de tom irregular

15 ml 

11,90 EUR
79,33 EUR / 100 ml

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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PT2 PERFECT BEIGE
 NP16

KIT DE CONTORNO 
CONTOUR KIT  

Um trio insubstituível para modelar 
o seu rosto como uma profi ssional: pó de 
contorno, bronzeador e iluminador. Com 
cores perfeitamente combinadas e textura 
aveludada, que permite a correção do 
contorno facial, destacando os pontos fortes 
e escondendo as imperfeições.

  com ingredientes que reduzem 
o efeito de pele oleosa  

  num estojo elegante com espelho

6,6 g | ZT1

14,30 EUR
216,66 EUR / 100 g

PÓ SOLTO 
TRANSPARENTE 
FIXING POWDER  

Garante um acabamento de maquilhagem 
duradouro. A perfeita combinação de minerais 
dá um efeito de pele mate e aveludada ao toque.

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

  tem o aroma delicado de chá branco

10 g | PT2 

11,50 EUR
115,00 EUR / 100 g

PÓ SOLTO MINERAL 
MINERAL LOOSE POWDER  

Ideal para fi xar a maquilhagem e para um 
acabamento de maquilhagem perfeito. Contém 
sílica, que reduz visualmente as rugas e pequenas 
imperfeições da pele.

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

  extremamente efi ciente e durável

10 g  

14,30 EUR
143,00 EUR / 100 g

1.  PÓ DE CONTORNO
 

2.  BRONZEADOR

3.  ILUMINADOR
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AMBER
 NP13

OPAL
NP14

HONEY BROWN
NP10

DESERT ROSE
NP15

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

PÓ MINERAL *   
MINERAL POWDER
ILLUMINATING EFFECT

Os pigmentos micronizados iluminam suavemente 
a pele e disfarçam as rugas e imperfeições. 

  com o complexo de vitaminas A, E e F, que 
proporcionam à pele um aspeto bonito e 
radiante

9 g 

16,70 EUR
185,55 EUR / 100 g

PÓ MINERAL *   
MINERAL POWDER
MATTIFYING EFFECT

Com ingredientes especialmente selecionados, 
criam na pele um efeito mate e uniforme.

  desenvolvido para os retoques 
de maquilhagem durante o dia 

9 g 

16,70 EUR
185,55 EUR / 100 g

PÓ MINERAL *   
MINERAL POWDER
BRONZING EFFECT

Dois tons perfeitamente combinados, para mudar 
subtilmente o tom de pele e dar um aspeto natural 
à  pele ligeiramente bronzeada pelo sol.  

  contém o óleo de argão que hidrata 
e regenera intensivamente a pele

10 g 

16,70 EUR
167,00 EUR / 100 g
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GOLDEN BROWN
 NP04

 P020

GOLDEN JEWEL
 P019

PRECIOUS PINK
 P018

PÓ COM EXTRATO DE BAMBU  
BAMBOO POWDER  

Transparente, adequado para todos os tipos de 
pele. Perfeito para terminar a sua maquilhagem e 
pequenos retoques durante o dia. 

  com o extrato de bambu matifi cante

  um cosmético que deve ter sempre à mão

6,4 g | P020 

10,90 EUR
170,31 EUR / 100 g

ILUMINADOR 
MULTICOLOR  
MULTICOLOUR HIGHLIGHTER  

Proporciona um efeito de luminosidade natural, 
restaura o esplendor da pele cinzenta e cansada. 

  ideal para realçar as maçãs do rosto 
e modelar a forma do rosto

  dá à pele um aspeto radiante e saudável 

8 g  

10,90 EUR
131,25 EUR / 100 g

PÉROLAS ILUMINADORAS
GLOW POWDER PEARLS
ILLUMINATING EFFECT

As pérolas multicolor iluminam subtilmente a sua 
pele e permitem uma fi nalização perfeita da sua 
maquilhagem. 

  ideal tanto para usar com maquilhagem 
de dia como de noite

20 g | PK09

19,80 EUR
99,00 EUR / 100 g

7 g 

15,50 EUR
221,42 EUR / 100 g

PÓ COZIDO PARA CORPO *   
BAKED POWDER
SUN-KISSED EFFECT

Contém pigmentos perolizados que dão à pele 
um tom natural e bronzeado e um brilho delicado 
e dourado. Indispensável na iluminação de rosto, 
pescoço e ombros. Experimente também como 
sombra de olhos dourada.   

  para as fãs de iluminação dourada e suave 
na pele



*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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CORAL
 NR02

SUN TOUCH
 NR01

DELICIOUS PAPAYA
 NR03

BLOOMING ROSE
 NR04

GOLDEN TOFFEE
 NR05

SPRAY FIXADOR 
DE MAQUILHAGEM  
MAKE UP SETTING SPRAY  

Cria uma capa invisível que protege a maquilhagem. 
Não deixa uma sensação de pele pegajosa e sem 
elasticidade.

  perfeito para refrescar o rosto durante o dia 
e adicionar um delicado brilho

  em forma de névoa hidratante e ligeira

100 ml | UM1 

8,80 EUR
8,80 EUR / 100 ml

BLUSH MINERAL *   
MINERAL BLUSH  

Dois tons elegantes que subtilmente, realçam 
e modelam as maçãs do rosto. 

  dá à sua pele frescura e um aspecto jovem

  com safi ra, e o complexo 
de vitaminas A, E e F cuidam da beleza 
da sua pele 

8 g  

10,50 EUR
131,25 EUR / 100 g

BLUSH COZIDO *
BAKED BLUSH  

O seu alto teor de partículas iluminadoras, garante 
brilho perolado e um fantástico tom de pele. 

  a maneira mais fácil de luzir uma pele 
radiante e descansada

  rico em óleo de jojoba que nutre em 
profundidade

1,4 g  

10,50 EUR
750,00 EUR / 100 g
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BLUR BURGUNDY
 NC06
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CB02

INKY NIGHT
 NC05

VOLCANIC BROWN
 NC08

HEATHER INTENSE
 NC03

SILVER DUST
 NC02

CHOCOLATE MOUSSE
 NC01

FALL GREEN
 NC04

BASE DE SOMBRAS  
EYESHADOW BASE  

Intensifi ca as cores e prolonga a durabilidade 
de maquilhagem. 

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

  adequada para todos os tipos de sombras 
da olhos

4 g | CB02 

7,80 EUR
195,00 EUR / 100 g

OLHOS
Seduza com o olhar! Com os nossos cosméticos vai realçar e 
modelar a forma dos seus olhos e conseguirá uma fascinante 
maquilhagem, tanto de dia como de noite. Explore as nossas 
cores fascinantes de cosméticos para olhos! 

SOMBRAS DUO *  
DUO EYESHADOWS  

Perfeitamente combinado, este duo de cores 
permite-lhe criar uma maquilhagem de olhos 
perfeita. 

  uma seleção de sombras duo pérola-mate de 
bom gosto (Inky Night, Volcanic Brown) 
e sombras cetim-semimate elegantes 
(Blur Burgundy)

3 g  

8,80 EUR
293,33 EUR / 100 g

SOMBRAS MINERAIS * 
MINERAL EYESHADOWS  

Uma composição de três cores harmoniosamente 
combinadas. Com um brilho delicado de pérolas. 

  criadas à base de minerais, especialmente 
selecionados 

 6 g  

 10,90 EUR
 181,66 EUR / 100 g

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK



EBONY BLACK
 CN27

WENGE WOOD
 CN19

PURE WHITE
CN25
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PEARLY DEW
 C011

VINTAGE GOLD
 C014

VIOLET STAR
 C038

GREEN GALAXY
 C037

COSMIC BROWN
 C039

GOLDEN DUST
 C035

CITY NIGHT
C016

MILK SHAKE
 C041

**

CHOCOLATE PUDDING
 C045

***

SOMBRAS MINERAIS SOLTAS* 
MINERAL LOOSE EYESHADOWS  

Pó ligeiro e mineral em tons extravagantes. 

  para aplicar molhado ou seco

  fácil de aplicar: com um pincel, aplicador 
ou ponta do dedo 

1,3 g  

4,80 EUR
369,23 EUR / 100 g

* DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

** VERSÃO SEDA

*** VERSÃO MATE

SOMBRAS METÁLICAS * 
METALLIC EYESHADOW  

Com um delicado e bonito brilho metálico 
e uma consistência cremosa e em pó. 

  os pigmentos duráveis garantem 
a cobertura ideal da pálpebra 

2,6 g  

7,90 EUR
303,84 EUR / 100 g

SOMBRAS DE CAXEMIRA * 
CASHMERE EYESHADOW 

A textura cremosa, delicada como a caxemira, 
facilita a aplicação precisa deste cosmético. 

  a pigmetação intensa e a cor saturada

2,5 g  

4,30 EUR
172,00 EUR / 100 g



97MAKE UP / OLHOS |     

CONJUNTO DE MAQUILHAGEM 
PARA AS RAPARIGAS 
FM KIDS MAKE UP BOX  

Inclui um gloss com aroma a chiclete, sombras 
em três cores e um blush com um aroma doce 
a pêssego. 

  pode ser facilmente removido com um creme 
para crianças

  fórmula elaborada à base em corantes 
alimentares 

8,5 g | ND01 

8,80 EUR
96,59 EUR / 100 g

A MÃE E EU
Os primeiros passos com a 
maquilhagem são uma grande 
diversão! Introduza a sua 
pequena princesa no mundo 
dos cosméticos de forma 
segura e agradável. 

Destinado 
para crianças com mais 
de 3 anos de idade.



CLASSIC BROWN
EL04

ICY AMETHYST
KR07

*
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DECADENCE BLACK
KR01

ASTRAL BLUE
KR12

*STRONG GRAPHITE
KR03

CRYSTAL BLACK
KR11

DARK BLUE
KR05

*DEEP MAROON
KR02

MALACHITE GREEN
KR06

CARBON BLACK
EL02

DEEP BLACK
 607001

FROZEN GREY
KR04

LÁPIS DE OLHOS DIAMANTE
DIAMOND EYE PENCIL  

Com micropartículas que brilham como um diamante, dão 
luminosidade ao seu olhar. Usando uma esponja para esbater 
pode criar uma maquilhagem sedutora smokey eyes (olhos 
esfumados). 

  para maquilhagem glamorosa

  à prova de água 

0,34 g  

8,30 EUR
2.441,17 EUR / 100 g

LÁPIS DE OLHOS AUTOMÁTICO
AUTOMATIC EYE PENCIL
LONG-LASTING EFFECT

Ideal para maquilhagem de dia e noite. Desenha 
precisamente as linhas grossas e fi nas.

  cores bonitas e intensas 

  com um prático afi ador na base 

  à prova de água 

0,31 g  

6,50 EUR
2.096,77 EUR / 100 g

Guarde
na posição horizontal, 

com a ponta virada 
para baixo!

DELINEADOR PARA OLHOS   
BOTTLED EYELINER  

Um preto intenso com uma incrível precisão 
para maquilhagem de olhar expressivo e sensual. 

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

  hipoalergénico, seguro para os olhos 
sensíveis

5 ml  

8,80 EUR
176,00 EUR / 100 ml

DELINEADOR PARA 
OLHOS LÍQUIDO  
LIQUID EYELINER  

Enfatiza muito bem o contorno dos olhos, 
tornando o seu olhar mais intenso. 

  ideal para uma maquilhagem rápida 
e clássica

  aplicação precisa e fácil

1,1 ml  

9,90 EUR
900,00 EUR / 100 ml
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BISTRE
KR10

AUBURN
KR09

DARK BRONZE
KR14

NUT BROWN
KR08

*

CONJUNTO PARA 
SOBRANCELHAS   
EYEBROW SET  

O prático kit inclui uma cera para as sobrancelhas, 
duas sombras mate para preenchê-las e uma sombra 
iluminadora para o arco das sobrancelhas. 

  molda perfeitamente as sobrancelhas, 
proporcionando um aspeto natural

5,2 g | ZB1 

11,50 EUR
221,15 EUR / 100 g

LÁPIS AUTOMÁTICO DE 
SOBRANCELHAS  
AUTOMATIC BROW PENCIL

Enfatiza a forma das sobrancelhas tornando-as 
visivelmente mais densas.    

  fornece uma cor profunda, duradoura 
e um efeito natural 

  com um prático afi ador na base 

0,31 g  

6,20 EUR
2.000,00 EUR / 100 g

MARCADOR PARA 
SOBRANCELHAS   
TATTOO BROW TINT

A cor ideal e natural sem manchar.    

  efeito duradouro

3 ml  

13,50 EUR
450,00 EUR / 100 ml

Guarde-o 
na posição 
horizontal.

Aplique 
o marcador na 
pele limpa e sem 
oleosidade.

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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DARK BROWN
M005

MIDNIGHT BLACK
M003

ROYAL BLUE
M004

CRIADOR DE SOBRANCELHAS 
E PESTANAS  
BROW & LASH CREATOR 

Um duo insubstituível formado por um gel 
para sobrancelhas e uma base de máscara para 
pestanas, que permite criar um olhar encantador 
e fazer a maquilhagem perfeita. 

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

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

14 ml  | BL1

10,30 EUR
73,57 EUR / 100 ml

SÉRUM PROFISSIONAL PARA 
PESTANAS  
LASH SPECIALIST SERUM  

Um elixir concentrado que estimula 
o crescimento das pestanas e previne que caiam. 

  as pestanas tornam-se mais longas, 
espessas e densas 

  hipoalergénico, apto para portadores 
de lentes de contato

4 ml  | SS1

16,00 EUR
400,00 EUR / 100 ml

observaram uma melhoria na 

condição das suas pestanas 

após 4 semanas de utilização**

90%
das mulheres 

**ESTUDO CONDUZIDO POR UM LABORATÓRIO INDEPENDEN‑
TE, NUM GRUPO DE 29 MULHERES, COM IDADE ENTRE 29‑53 
ANOS DURANTE 4 SEMANAS. *DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

MÁSCARA * 
VOLUME DESIGNER LASH MASCARA 

Consiga uma cor profunda e uniforme. Não 
mancha, nem lasca. 

  olhar expressivo e volume de sonho

  a escova grossa e densa, cobre com precisão 
as pestanas, fazendo com que fi quem 
visivelmente mais volumosas.

11 ml  

10,30 EUR
93,63 EUR / 100 ml
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MÁSCARA 
3 STEP MASCARA 

Com uma fórmula inovadora aumenta 
o volume das pestanas, hidratando-as. 

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

  o excecional formato da escova 
facilita aplicação de máscara de raiz 
até às pontas

8 ml | M002 PERFECT BLACK

11,50 EUR
143,75 EUR / 100 ml

MÁSCARA 
PHENOMENAL MASCARA 

A sua fórmula avançada e a sua escova de 
ultra-precisão proporcionam um efeito das 
pestanas panorâmicas. Contém o ingrediente 
inovador que ajuda no crescimento das pestanas. 

  pestanas longas, espessas, pefeitamente 
separadas e curvadas

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

10 ml | M006 INTENSE BLACK

10,90 EUR
109,00 EUR / 100 ml

MÁSCARA 
LASH EXPERT MASCARA   

Maquilhagem perfeita até 12 horas, 
sem manchar. 

  pestanas alongadas ao máximo 
e sensualmente curvadas

  a escova fl exível e curvada, 
permite modelar e levantar 
espetacularmente as pestanas 
destacando-as e alongando-as 
e separar com precisão as mais 
curtas

11 ml | M007 GLAM BLACK

10,50 EUR
95,45 EUR / 100 ml

TOP COAT DE PESTANAS 
À PROVA DE ÁGUA 
WATERPROOF LASH TOP COAT   

Cria uma cobertura invisível que transforma 
cada máscara à prova de água. Evita que 
a máscara deixe manchas. 

  protege as pestanas da humidade 
e água

  hipoalergénico

8 ml | WM1 

10,90 EUR
136,25 EUR / 100 ml
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LI14LI21

ESFOLIANTE LABIAL 
COM AÇÚCAR  
SUGAR LIP SCRUB  

Remove as células mortas e torna os lábios 
suaves e macios. Prepara os lábios antes de 
usar o batom, gloss ou marcador. 

  contém cristais de açúcar, manteiga 
de karité, pantenol e as 
vitaminas C e E

  com um tentador aroma a manga

1,9 g | LI14 

14,80 EUR
778,94 EUR / 100 g

BATOM NATURAL *  
ICY LIPSTICK 

Graças à sua transparência conseguirá 
que os seus lábios tenham uma cor 
natural. 

  com o óleo de jojoba e extrato 
de alecrim – atua como o melhor 
bálsamo

  recomendado para uso diário

3,5 g | LI21 

9,30 EUR
265,71 EUR / 100 g
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MANTEM-SE 
ATÉ 8 HORAS!
MANTEM-SE 
ATÉ 8 HORAS!

PLUM GOLD
LIN4

SPICY NUDE
LIN1

SUBTLE ROSE
LIN3

CHILLY BROWN
LIN5

INNOCENT PINK
LIN2

RED ROSE
MP03

CORAL HIBISCUS
MP01

PINK ORCHID
MP02

BATOM LABIAL MATE *  
MATTE LIP COLOUR 

Batom de cobertura total, assegura um 
acabamento mate que fascinará com 
a profundidade da sua cor. 

  resistente às manchas

  não seca os lábios, deixa-os suaves 
e macios 

5 ml  

11,90 EUR
238,00 EUR / 100 ml

 3

GLOSS LABIAL *   
LIP GLOSS
PLUMP LIP EFFECT

Contém substâncias tonifi cantes e refrescantes 
que estimulam a microcirculação, tornando os seus 
lábios mais volumosos!

  efeito dos lábios subtilmente aumentados

9 ml  

9,10 EUR
101,11 EUR / 100 ml

 2

GLOSS LABIAL *   
LIP GLOSS
WET LIP EFFECT

A sua cor delicada e as partículas brilhantes dão 
brilho aos seus lábios.     

  proporciona um brilho sedutor aos seus 
lábios

9 ml  

9,10 EUR
101,11 EUR / 100 ml

  1

GLOSS LABIAL *  
LIP GLOSS 

Com pigmentos cuidadosamente selecionados 
para realçar os seus lábios. 

  a cor e o brilho sedutor

9 ml  

9,10 EUR
101,11 EUR / 100 ml

1  2  3  

LÁBIOS
Delicadamente acentuados ou com uma cor intensa e saturada? Com brilho ou mate? 
Na maquilhagem dos lábios tem uma escolha ilimitada!

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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CANDY PINK
BP1

PEACHY ROSE
BP3

HOT RED
LN01

PALE FUCHSIA
LN02

AUSTRALIAN SAND
LN03

SUNRISE PINK
LN04

SWEET LATTE
LN05

HOT RED
LI06

PALE FUCHSIA
LI07

AUSTRALIAN SAND
LI08

SUNRISE PINK
LI10

SWEET LATTE
LI09

BATOM *  
EXTRA RICH LIPSTICK 

Dá aos lábios uma cor elegante e um brilho 
delicado. Pode combinar a cor de cada batom 
com a mesma cor de delineador de lábios. 

  um clássico sempre na moda

  com óleos hidratantes; de argão, jojoba 
e manteiga de karité 

4 g  

10,50 EUR
262,50 EUR / 100 g

BATOM COM BRILHO *  
GLOSSY LIPSTICK  

A combinação de cores delicadas, com brilho 
intenso e refl exos. 

  contém ceras protetoras

  ideal para a maquilhagem diária dos lábios

4 g  

8,80 EUR
220,00 EUR / 100 g

DELINEADOR DE LÁBIOS 
AUTOMÁTICO *  
AUTOMATIC LIPLINER  

Com uma precisão extraordinária sublinha
o contorno dos lábios, aumentando a sua beleza 
natural. 

  com cores que combinam perfeitamente 
com os tons de batons Extra Rich 

  à prova de água 

0,31 g  

6,60 EUR
2.129,03 EUR / 100 g
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CHERRY
LI18

WILD STRAWBERRY
LI20

ELEGANT RED
LI25

FANCY CORAL
LI26

PEACH
LI17

MARCADOR E BÁLSAMO 
LABIAL
GLAM LIP TINT & BALM 

Uma harmoniosa combinação, entre uma cor 
sumarenta de longa duração e de um brilho 
sedutor. 

  efeito fantástico – pinte os lábios de uma 
forma precisa com o marcador, dando brilho 
com o bálsamo ou deixando-os mate. 

4,46 g  

14,80 EUR
331,83 EUR / 100 g

Guarde
na posição horizontal!

Aplique 
o marcador nos 

lábios limpos e sem 
oleosidade!

LIP GLOSS FRUTAL * 
FRUITY LIP GLOSS 

Mime os sentidos com o aroma sumarento e delicado 
sabor.

  cores brilhantes que ressaltam e enfatizam a cor 
e a forma dos lábios 

15 ml  

5,00 EUR
33,33 EUR / 100 ml

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK
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CORRETOR 
DE MAQUILHAGEM *  
CORRECTOR PEN 

Corrige até imperfeições mais pequenas, 
sem danifi car a maquilhagem. 

  preciso e cómodo

  cabe até numa pequena bolsa de noite

3 ml  | CO03

14,30 EUR
476,67 EUR / 100 ml

Após utilizar, 
limpe a ponta 
com um lenço.

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

DESMAQUILHANTE BIFÁSICO  
2 PHASE MAKE-UP REMOVER 

Elimina suavemente os restos de maquilhagem 
dos olhos e lábios. Ideal para usar em 
maquilhagem à prova de água. 

  deixa a pele hidratada, macia e suave

  hipoalergénico, seguro para as pessoas com 
olhos sensíveis

150 ml  | 609001

8,80 EUR
4,40 EUR / 100 ml

LOÇÃO MICELAR 
MICELLAR LOTION 

Remove com efi cácia a maquilhagem e limpa 
a pele, preparando-a para outros cuidados. 

  criada à base de água de rosas com pétalas 
de Rosa centifólia 

  refresca a pele em profundidade

200 ml  | MI03

10,50 EUR
5,25 EUR / 100 ml

REMOÇÃO DA 
MAQUILHAGEM
Uma pele limpa de manhã e à noite, é a receita perfeita para uma pele saudável. 
Não se esqueça, tenha sempre perto de si, os produtos desmaquilhantes adequados.



107MAKE UP / MÃOS |     

CREME PARA CUTÍCULAS 
E UNHAS
CUTICLE & NAIL CREAM

Cutículas cuidadas e unhas saudáveis e bonitas, 
graças a um cuidado intensivo. 

  com óleo de argão que fortalece as unhas 
e a manteiga de karité que regenera 
intensamente 

  garante a hidratação adequada, 
tornando as cutículas macias e suaves, 
e as unhas - fl exíveis 

15 ml  | KR4

5,50 EUR
55,00 EUR / 100 ml

MÃOS
Não é nenhum mito: as mãos são o seu cartão de visita. 

Cuide delas! Recomendamos o cuidado diário de cutículas 
e o  nosso condicionador, para que as suas unhas pintadas tenham 

um aspecto saudável e elegante. 
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ENDURECEDOR PARA 
UNHAS COM DIAMANTE 
NAIL HARDENER 

O pó de diamante fortalece e endurece 
visivelmente as unhas, dando-lhes um brilho 
duradouro. 

  perfeito como base para verniz

10 ml  | N104

6,10 EUR
61,00 EUR / 100 ml

CONDICIONADOR 
DE UNHAS COM QUERATINA  
NAIL CONDITIONER WITH KERATIN 

Desenvolvido especialmente para unhas 
quebradiças 

  a queratina regenera e endurece as unhas, 
impedindo a danifi cação dos mesmos 

10 ml  | N109

5,30 EUR
53,00 EUR / 100 ml

CONDICIONADOR 
DE UNHAS 8 EM 1  
NAIL CONDITIONER 8 IN 1 

Multifuncional: regenera intensamente, 
fortalece, protege, suaviza, devolve 
o brilho, dá cor, seca rápido e duradouro. 

  melhora visivelmente o aspeto e o estado 
das unhas frágeis

  especialmente criado para unhas frágeis 
e quebradiças

10 ml  | N112

8,20 EUR
82,00 EUR / 100 ml

SUAVIZANTE PARA 
CUTÍCULAS 
CUTICLE SOFTENER 

Desenvolvido especialmente para 
o cuidado das cutículas. 

  contém as partículas esfoliantes que 
esfoliam suavemente a pele

  contém extrato de algas, que amacia 
e suaviza as cutículas, facilitando a sua 
eliminação. 

10 ml  | N108

5,30 EUR
53,00 EUR / 100 ml
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TRENDY BEIGE
N039

POSH RED
N044

GLAM BROWN
N040

CHIC PINK
N042

FASHION CREAM
N038

CATWALK ORANGE 
N041

STYLISH RED
N043

RUBY WINE
N016

LILAC
N023

APRICOT
N021

PALE FUCHSIA
N002

HOT RED
N003

BLACK ROSE
N034

DEEP SCARLET
N010

SWEET LATTE
N004

**SUNRISE PINK
N005

**

WHITE LILY 
N035

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

** VERSÃO PÉROLA

VERNIZ   
NAIL LACQUER
GEL FINISH

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

  proporciona a cor saturada e duradoura, 
e assegura uma cobertura ideal após 
a primeira aplicação 

  não lasca, resistente, à abrasão 
e matifi cação

  com um pincel largo e prático

11 ml  

10,90 EUR
99,10 EUR / 100 ml

VERNIZ * 
NAIL LACQUER 

A sua fórmula enriquecida com cálcio e, 
queratina possui propriedades que vão 
fortalecer e cuidar as suas unhas graças às 
vitaminas A e D que nutrem as unhas. 

  garante uma cor profunda e brilho intenso

  seca rapidamente, duradouro

10 ml  

7,00 EUR
70,00 EUR / 100 ml

Brevemente
os vernizes gel � nish 

numa nova 
embalagem!
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TOP COAT PARA UNHAS * 
NAIL TOP COAT
MATTE EFFECT

Dá às suas unhas um efeito mate muito original. 
Torna o verniz mais duradouro. 

  com os polímeros protetores 

10 ml  | N036

8,30 EUR
83,00 EUR / 100 ml

TOP COAT PARA UNHAS * 
NAIL TOP COAT
GLOSSY EFFECT

Proporciona um brilho espelhado às unhas e 
intensifi ca a cor do verniz. Torna o verniz mais 
duradouro. 

  a camada de polímeros endurece as unhas 
e protege o verniz

10 ml  | N037  

8,30 EUR
83,00 EUR / 100 ml
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SPRAY SECANTE DE VERNIZ   
NAIL LACQUER DRYING SPRAY 

Acelera a secagem do verniz nas unhas e 
protege-o contra as manchas e arranhões.

  dá brilho e realça a cor do verniz

50 ml  | N100

6,30 EUR
126,00 EUR / 100 ml

REMOVEDOR DE VERNIZ  
NAIL POLISH REMOVER

Remove efi cazmente o verniz, até os mais 
escuros – sem manchar e sem ressecar as unhas. 

  hidrata as unhas, amacia e suaviza as 
cutículas

  com o extrato de cavalinha fortalece 
as unhas, e um complexo de 
vitaminas E, PP e B6

  sem acetona

100 ml  | 603001 

4,80 EUR
4,80 EUR / 100 ml

REMOVEDOR DE VERNIZ *  
NAIL LACQUER REMOVER 

Bifásico: a camada superior do removedor 
é responsável pela remoção do verniz, a parte 
inferior – nutre, hidrata e regenera as unhas. 

  sem acetona

100 ml  | N106 

4,80 EUR
4,80 EUR / 100 ml

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

Agite bem 
antes de usar para 
misturar as duas 
camadas.
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  3

PINCEL PARA BLUSH 
BLUSH BRUSH 

Desenhado para a aplicação de blushes, pós 
bronzeadores e também para os contornos 
do rosto.  

  feito com cerdas naturais 

W005  

11,00 EUR

  1

PINCEL PARA BASE 
FOUNDATION BRUSH 

Desenhado para a aplicação de bases 
de maquilhagem e corretores líquidos.  

 feito com cerdas sintéticas

W008  

11,00 EUR

  2

PINCEL PARA PÓ 
POWDER BRUSH

Perfeito para aplicação de pós soltos 
ou compactos.  

  feito com cerdas naturais 

W004  

23,90 EUR

1  

2  

3  

ACESSÓRIOS
Só graças a ferramentas profi ssionais, poderá executar uma maquilhagem bonita e profi ssional. 
É por isso que preparámos para si uma grande variedade de pincéis, produtos adequados para os seus 
cuidados, bem como outros sensacionais acessórios.

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

CHAMPÔ PROFISSIONAL

PARA PINCÉIS *   
PROFESSIONAL BRUSH SHAMPOO 

Limpa em profundidade os pincéis, 
garantindo uma higiene adequada ao 
aplicar make-up.

  prolonga a vida dos cerdos 

100 ml  | W009 

6,90 EUR
6,90 EUR / 100 ml

SPRAY PROFISSIONAL 
PARA PINCÉIS *   
PROFESSIONAL BRUSH SPRAY 

Prepara fácil e rapidamente os 
pincéis para a sua reutilização. 
Remove efetivamente os restos de 
cosméticos, maquilhagem e outras 
sujidades.

  contém ingredientes com as 
propriedades anti-bactérianas  

100 ml  | W010 

6,90 EUR
6,90 EUR / 100 ml
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  5

PINCEL PARA SOMBRAS
EYESHADOW BRUSH

Desenhado para uma aplicação precisa de 
sombras de olhos.  

  feito com cerdas naturais 

W007  

4,20 EUR

  4

PINCEL PARA SOMBREADO 
BLENDING BRUSH

Insubstituível para misturar e esbater cores. 

  feito com cerdas naturais 

W012  

21,00 EUR

  6

ESPONJA PARA SOMBRAS 
EYESHADOW SPONGE

Para aplicar todos os tipos de sombras.   

  elaborado com uma suave esponja 

W003  

4,00 EUR

  7

PINCEL PARA LÁBIOS  
LIP BRUSH

Desenhado para uma aplicação precisa de batons 
e brilhos labiais.

  feito com cerdas sintéticas de alta 
qualidade

W013  

4,20 EUR

ESTOJO PARA PINCÉIS DE 
MAQUILHAGEM    
MAKE-UP BRUSH CASE 

Contém oito compartimentos adaptados para 
vários tipos de pincéis.

  armazenamento cómodo e seguro 

W011 

15,50 EUR

4  5  6  7  
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NECESSAIRE DE MAQUILHAGEM MAKE UP 
(COR MENTA) *   
MINT MAKE UP BAG

Tem 3 bolsas interiores, uma delas com fecho.

  excelente para uma viagem  

G02 

5,50 EUR

MEDIDAS: 
15 x 15 x 8 cm

SACO DE PAPEL   
PAPER BAG 

Ideal para presentes.

  muito elegante

G19 

2,00 EUR





APR ECIE 
O SABOR… 
dos cafés e chás Aurile fruto de uma 
combinação de paixão e profissionalismo. 
Recomendamos especialmente os cafés 
funcionais desenvolvidos por cientistas 
que não só são deliciosos, mas também 
contêm ingredientes valiosos para saúde: 
vitaminas e minerais. Por outro lado, os 
nossos  chás foram enriquecidos com 
pétalas de flores e aromas naturais, para 
que possa desfrutar do seu excelente sabor 
todos os dias. Encha a sua chávena favorita 
com Aurile – o nosso verdadeiro amor.



250 g, CAFÉ EM GRÃO* | AR1

9,40 EUR
37,60 EUR / 1 kg

250 g, MOÍDO | AR2

9,40 EUR
37,60 EUR / 1 kg

1 kg, EM GRÃO | AR12

35,90 EUR
35,90 EUR / 1 kg

116|  AURILE / CAFÉS 

CAFÉS NATURA IS
O café é a nossa paixão, por isso para os nossos cafés naturais, escolhemos a mais nobre, a Arábica. 
Desfrute do magnifi co sabor dos nossos cafés, na forma que preferir: moído, em grãos, em cápsulas 
ou em forma de grãos verdes não torrados.

EXCELLENCE MOÍDO E CAFÉ 
EM GRÃO 
100% Arábica 

A variedade Moccaé uma das variedades mais nobres de 
café, cujo sabor profundo e aveludado deve ser saboreado 
sem nenhum complemento. Deixa no seu paladar um sabor 
adocicado, com leves notas de acidez.

  uma mistura original dos melhores grãos 
de Arábica africana

  origem: região Sidamo da Etiópia 

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK



ESPRESSO EXPERIENCE* 
CAFÉ MOÍDO
60% arábica 40% robusta

Para os amantes do café espresso, criámos uma mistura 
original de Arábica do Brasil e da Colômbia e Robusta da 
Indonesia. Os grãos combinados em perfeitas proporções 
tornam o sabor de Aurile Espresso Experience, 
inesquecível, forte, com notas do café avelãs e chocolate 
e um suave aroma fumado. 

  origem: América do Sul e Ásia 

250 g | AR3

8,20 EUR
32,80 EUR / 1 kg
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CLASSIC CAFÉ EM CÁPSULAS 
100% arábica, moagem fi na, para máquina de café 
expresso

O encantador sabor do café Aurile Clássico é um mérito 
da variedade arábica colombiana. Uma vez preparados 
os grãos tornam-se aveludados com notas ligeiramente 
ácidas que dão uma agradável sensação de frescura, 
deixando um sabor levemente cítrico. A intensidade 
da sensação de sabor deixará no seu paladar um sabor 

cítrico intensifi cado com delicadas notas a fruta e 
caramelo.

  em práticas cápsulas, compatíveis com 
sistema Nespresso®**

  origem: Colômbia

10 x 5,5 g | AR14

4,99 EUR
90,72 EUR / 1 kg

PURE GREEN CAFÉ VERDE 
100% arábica, moagem grossa, não torrado, 
em saquetas em forma de pirâmide 

Com um sabor moderado, com notas distintas, mas sem 
o sabor amargo ou aroma fumado, característico, dos 
grãos torrados. Contém uma grande quantidade de ácido 
clorogénico (CGA) que é um antioxidante natura. Graças 
à presença da cafeína, não perde as suas propriedades 
estimulantes.

  recomendado para pessoas que apreciem os sabores 
suaves e que se preocupam com o peso

  proveniente de agricultura biológica

  origem: Perú 

20 x 7 g | AR13

8,60 EUR
61,42 EUR / 1 kg

** NNESPRESSO® É UMA MARCA REGISTADA DE PROPRIEDADE DA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI E SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A NÃO SÃO FILIADOS 
CONTRATUALMENTE, FINANCEIRAMENTE OU ORGANIZACIONALMENTE. FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI NÃO É NEM LICENCIADO NEM O DISTRIBUIDOR DA MARCA NESPRESSO®.
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Os cafés funcionais 
Aurile foram duas 
vezes premiados com 
o Prémio de Prata do 
Consumidor. Este prémio 
é uma confi rmação 
da ótima opinião dos 
consumidores, a garantia 
de qualidade e a prova 
que os produtos Aurile 
são indiscutíveis líderes 
no seu grupo.

CAFÉS FUNCIONAIS
Falta de energia, alimentação pouco saudável, stress – comece a combatê-los hoje mesmo! Os nossos 
inovadores cafés funcionais vão ajudá-lo. Desenvolvidos em colaboração com cientistas e especialistas em 
nutrição. Foram enriquecidos com ingredientes benéfi cos, tais como vitaminas e minerais.  

METABOLISM CAFÉ MOÍDO
com extrato de garcínia cambogia e L-carnitina

Um café aromático e delicioso, ideal para desintoxicar 
o seu organismo e como complemento a uma dieta de 
adelgaçamento. Com uma dieta adequada e um pouco de 
desporto dá-lhe uma sensação de incrível leveza.

  recomendado para pessoas que querem emagrecer, 
combater a obesidade e melhorar o seu metabolismo

  origem: Ásia Oriental

 250 g | AR6

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 kg

ENERGY CAFÉ MOÍDO
com extrato de guaraná e taurina

A estimulante taurina e o complexo de vitaminas B, com os 
quais os nossos cafés são enriquecidos, reduzem a fadiga 
e aumentam o rendimento psicofísico do corpo. Esta grande 
dose de cafeína e guaraná refresca e dá-lhe energia ao 
longo do dia.  

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

  origem: Ásia Oriental

 250 g | AR4

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 kg
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FOCUS CAFÉ MOÍDO
com extrato de guaraná e magnésio

Um café aromatizado e enriquecido com ingredientes que irão 
ajudá-lo a limpar a sua mente e a concentrar os seus pensamentos 
no que é realmente importante. Além disso, estes componentes 
contribuem para a eliminação do cansaço e da fadiga. 

  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, 

  origem: Ásia Oriental

 250 g | AR5

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 kg

ANTIOXIDANT CAFÉ MOÍDO
com extrato de mate verde e bagas de Açai

Os ingredientes bioativos presentes neste café, protegem as 
células contra o stress oxidativo e ajudam a uma correta síntese 
de ADN. Uma fonte rica de antioxidantes: açaí e mate verde, 
zinco e vitamina E, que vão ajudá-lo a conseguir um estilo de vida 
mais saudável.  

  fonte rica em valiosos antioxidantes

  recomendado especialmente para pessoas que moram nas 
grandes cidades, em ambientes poluídos, com maus hábitos 
alimentares, expostas a stress prolongado e fumadores

  origem: Ásia Oriental

250 g | AR7

11,90 EUR
47,60 EUR / 1 kg

*DDR ‑ DOSE DIÁRIA RECOMENDADA PARA UM ADULTO. ESTUDOS COM BASE EM: 10 G DE CAFÉ / 150 ML DE LÍQUIDO.
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CAFÉS AROMATIZADOS
O que prefere hoje, chocolate ou cereja? Um delicioso cheiro a avelã, ou talvez a baunilha? Divirta-se 
e experimente os nossos cafés aromatizados – excelentes quentes e frios. Desfrute da vida!

CHOCOLATE CAFÉ MOÍDO
com aroma a chocolate

O clássico e sofi sticado aroma a chocolate, num 
duo inesquecível de arábica e robusta da mais 
alta qualidade, que garantem momentos de 
relaxamento e um maravilhoso sabor.

  origem: Ásia Oriental

250 g | AR16

10,90 EUR
43,60 EUR / 1 kg

CHERRY CAFÉ MOÍDO 
com aroma a cereja

Um café intenso e enriquecido com o aroma de 
deliciosas cerejas sumarentas mergulhadas num 
café forte. Uma experiência que o levará a um 
pomar de cerejas banhadas por sol.

  origem: Ásia Oriental

250 g | AR11

8,60 EUR
34,40 EUR / 1 kg

HAZELNUT CAFÉ MOÍDO
com aroma a avelã

Notas aveludadas de avelã numa perfeita 
harmonia com o estimulante sabor do café. 
É a receita perfeita para uma manhã magnífi ca 
e uma tarde inesquecível.

  origem: Ásia Oriental 

250 g | AR15

10,90 EUR
43,60 EUR / 1 kg



SCANDINAVIAN FRUITS* 
CAFÉ MOÍDO 
com aroma a frutas escandinavas

Os tesouros da Escandinávia: mirtilos, amora, 
framboesa, amora-branca-silvestre, combinados 
com uma mistura de sabores agridoce. Dão um 
sabor único ao café!

  origem: Ásia Oriental 

250 g | AR10

8,60 EUR
34,40 EUR / 1 kg
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*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

VANILLA CAFÉ MOÍDO 
com aroma a baunilha

O aroma exótico e doce da baunilha, introduz 
a esta composição notas quentes, alegres e 
harmoniosas, que complementam à perfeição, 
o sabor natural do café. É uma verdadeira festa 
para os sentidos!

  origem: Ásia Oriental

250 g | AR8

8,60 EUR
34,40 EUR / 1 kg

IRISH CREAM CAFÉ MOÍDO 
com aroma a irish cream

O aroma sublime do whisky e da delicada 
e doce nata são aromas que intensificam 
o sabor do café natural recém-torrado. 
Desejará que este prazer nunca se acabe!

  origem: Ásia Oriental 

250 g | AR9

8,60 EUR
34,40 EUR / 1 kg
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COM FRUTAS INTEIR
AS
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A PRETA LIOFILIZADAS!

CHÁS
Os exuberantes jardins na China e Sri Lanka, são o lugar de onde obtivemos 
a verdadeira riqueza da natureza, em forma de folhas de chá da mais alta 
qualidade. Encha a sua chávena de magia e desfrute deste prazer cada dia.
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HAPPINESS CHÁ AZUL 
Chá de folhas Oolong com groselha preta e aromas 
naturais de baunilha e pêssego

Com um sabor requintado, profundo e de cor misteriosa, 
ligeiramente verde-esmeralda o chá Oolong provém do 
processo de meia-fermentação das folhas. Esta aromática 
infusão com sedutoras notas de groselha preta, contém 
polifenóis que são muito benéfi cos para a saúde.

  chá excecional, conhecido como Dragão Negro

  com frutas inteiras de groselha preta

  origem: província chinesa de Fujian

75 g | AH5

9,90 EUR
132,00 EUR / 1 kg

NOBLE CHÁ PRETO EARL GREY 
Chá de folhas Ceylon com óleos naturais de 
bergamota, pétalas de centáurea azul, casca de laranja 
e mirto de limão 

Uma variação única de chá preto, com óleos naturais de 
bergamota de Itália, casca de laranja, pétalas de centáurea 
azul e mirto de limão formam uma combinação única do 
clássico chá Earl Grey.

  com um caracter único e apreciado por quem gosta 
de Earl Grey

  origem: Sri Lanka

75 g | AH6

7,50 EUR
100,00 EUR / 1 kg

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

Um aromático chá vermelho composto por ginjas e arónias 
pretas secas, bem como delicadas pétalas de rosa. 
Contém, entre outros selénio natural de fácil assimilação, 
vitamina E e valiosos fl avonoides.

  aroma intenso com subtis notas de cereja 

  origem: província chinesa de Junnan

75 g | AH3

5,90 EUR
78,66 EUR / 1 kg

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

Desfrute desta original e energética combinação, criada 
com base nos rebentos mais novos das folhas de chá verde 
da espécie Gunpowder, verbena aromática, capim-limão, 
raspas de limão e pétalas de girassol.

  combina um sabor ligeiramente doce com um intenso 
aroma cítrico

  origem: província chinesa de Zhejiang

75 g | AH2

5,90 EUR
78,66 EUR / 1 kg

HARMONY CHÁ PRETO
Chá de folhas Yunnan com adição de fl ores de hibisco 
e de jasmim, pétalas de calêndula, mirtilos-vermelhos 
secos e aroma de pêssego

Este requintado chá preto, Yunnan com fl ores de jasmim 
e outros ingredientes excecionais carateriza-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

75 g | AH1

5,90 EUR
78,66 EUR / 1 kg

SERENITY CHÁ BRANCO
Chá de folhas Pai Mu Tan com pétalas de rosa

Nobre, o chá branco com um aroma leve e fl oral e um sabor 
ligeiramente doce. Uma composição subtil e harmoniosa, rica 
em vitaminas A e E e polifenóis.

  elaborado com rebentos novos das folhas de chá, 
muito suave

  origem: província chinesa de Fujian

30 g | AH4

5,90 EUR
196,66 EUR / 1 kg





IMAGINE UMA 
CASA…
cheia de calor e felicidade, com um aroma 
fresco, bonita e bem cuidada. Uma casa onde 
todos querem voltar. Agora esta pode ser 
a sua casa. Com os nossos produtos, é assim, 
de simples. 
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DETERGENTE PARA BANCADAS 
E SUPERFÍCIES DE COZINHA   
KITCHEN CLEANER

Indispensável em cada cozinha! Graças à sua espuma 
ativa remove o pó e a sujidade. Garante uma limpeza 
perfeita, sem deixar manchas nem resíduos, dá brilho 
e cuida da sua cozinha. 

  ideal para o uso diário 

750 ml  | K001 

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 7,90 EUR

PRODUTOS PARA 
COZINHA

Os nossos produtos destinados à limpeza da cozinha, são 
uma expressão da paixão e do compromisso com que 

trabalhamos. Sabemos que são produtos fi áveis, porque 
nós também os usamos. Queremos que a sua cozinha 

seja um lugar amigável, limpo e higienizado.
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BÁLSAMO PARA LAVAR 
A LOIÇA   
BABASSU OIL WASHING-UP BALM

Com o óleo de babaçu que é rico em ácidos gordos 
essenciais e vitamina E. Um verdadeiro elixir da 
juventude para as suas mãos. Nutre a pele, atrasando 
o processo de envelhecimento.

  Loiça limpa, mãos cuidadas!

750 ml  | K007 

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Preço com o dispensador: 7,90 EUR

K003 ALOE 
Contém extrato 

de aloé vera 
que hidrata 

e regenera a pele 
das suas mãos.

K002 RED CITRUS    
Recomendado 
para mãos 
com pele 
seca. Contém 
extratos de 
frutas exóticas.

DETERGENTES PARA LAVAGEM 
MANUAL DE LOIÇA   
ALOE / RED CITRUS WASHING-UP LIQUID

Mestres da efi cácia,eliminam facilmente a gordura e outras 
sujidades. Estes detergentes são enriquecidos com vitaminas 
e extratos de plantas que hidratam e nutrem a pele de mãos. 

  suaves para a pele de mãos - pH 5,5

750 ml  

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Preço com o dispensador: 7,90 EUR

DESENGORDURANTE   
DEGREASER EXTRA POWER

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

  não risca e limpa sem deixar manchas

750 ml  | K005 

8,10 EUR
10,80 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 8,70 EUR
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DESCALCIFICADOR UNIVERSAL   
DESCALER ALL PURPOSE

Esqueça o calcário! Este descalcifi cador, remove rapidamente 
os depósitos de calcário e alcança facilmente as zonas de difícil 
acesso. Usado com regularidade, prolonga a durabilidade dos seus 
eletrodomésticos. Recomendado para: panelas, aquecedores, 
peneiras, ferros, máquinas de café ou aparelhos domésticos. 

  formula ácida concentrada

   efi caz e efi ciente 

250 ml | K04N 

7,70 EUR
30,80 EUR / 1 l

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 proteção da máquina da loiça. 

80 g / 2 unidades | K011 

5,80 EUR
72,50 EUR / 1 kg

*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

ABRILHANTADOR PARA 
A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA   
DISHWASHER RINSE AID

A sua fórmula especial deixa a sua loiça com brilho, 
seca mais rápido, e previne o depósito de calcário. 
Quer alcançar o efeito WOW? Use-o com o líquido 
de limpeza da máquina de lavar loiça.

  sem fosfatos, corantes ou perfumes

250 ml | K012 

6,90 EUR
27,60 EUR / 1 l

PASTILHAS PARA 
A MÁQUINA DE LAVAR 
A LOIÇA*
BIO POWER DISHWASHER TABS ALL IN 1

Permitem a lavagem perfeita de toda 
a loiça a qualquer temperatura, graças 
às suas enzimas ativas. Remove 
a sujidade mais persistente. 
Embalados numa película solúvel, 
completamente seguros para 
a pele e as mãos. 

  Bio Power: sem fosfatos, 
cloro, conservantes 
e corantes 

500 g / 25 unidades | K008 

15,50 EUR
31,00 EUR / 1 kg
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LÍQUIDO DE LIMPEZA 
PARA FRIGORÍFICOS 
E MICRO-ONDAS   
FRIDGE & MICROWAVE CLEANER

A garantia de uma limpeza higiénica! Este 
produto, combate a sujidade e manchas de 
gordura, ajudando a remover ao mesmo tempo 
o gelo. Com o cómodo pulverizador facilita 
a aplicação a lugares de difícil acesso.  

  deixa um fresco aroma a cítricos

   para uso diário 

750 ml | K010 

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 7,90 EUR

LÍQUIDO DE LIMPEZA 
PARA AÇO INOXIDÁVEL   
INOX CLEANER

Desenhado para a limpeza de superfícies 
e elementos de aço inoxidável. Remove 
manchas de gordura e marcas de mãos. Limpa, 
dá brilho, e protege contra a sujidade.  

  não deixa manchase não risca 
as superfícies 

250 ml | K006 

11,30 EUR
45,20 EUR / 1 l

Preço com o atomizador: 11,20 EUR

LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA 
PLACAS VITROCERÂMICAS   
CERAMIC HOB CLEANER

Com uma fórmula inovadora limpa e cuida 
em profundidade. A espuma ativa é fácil de 
espalhar, sem riscar as superfícies e sem deixar 
as manchas.  

  protege contra a sujidade

   delicado para as superfi cies 
vitrocerâmicas 

750 ml | K009 

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 7,90 EUR
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PRODUTOS 
PARA CASAS DE BANHO
Transforme a sua casa de banho num mundo de relaxamento. Escolha o seu conjunto de cosméticos 
favoritos, acenda as velas, e esqueça-se das preocupações diárias. Os produtos FM GROUP FOR HOME 
vão tomar conta de tudo o resto.



131FOR HOME  /   PRODUTOS PARA CASAS DE BANHO   |

LÍQUIDO DE LIMPEZA 
PARA CASA DE BANHO   
BATHROOM CLEANER 

Remove ativamente os depósitos de 
calcário e sabão. Contém ingredientes 
inovadores que impedem a formação de 
manchas de humidade.

  nutre e dá um brilho delicado

  com um agradável aroma 
fl oral-frutado

750 ml | BA01 

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 6,10 EUR

LÍQUIDO DE LIMPEZA 
PARA CABINES DE CHUVEIRO
SHOWER CLEANER 

Um chuveiro brilhante e sem sujidade! Graças 
ao conteúdo de nanopartículas de silício cria 
uma película protetora que previne a deposição 
de sujidade, sedimentos e vapor de água.

  a sua fórmula única funciona mesmo em 
água fria

  seguro para quem sofre de alergias

750 ml | BA02 

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 6,10 EUR

TOALHITAS DE LIMPEZA SANITÁRIA   
TOILET CLEANING WIPES 

O método mais cómodo para a limpeza diária da sua casa de banho. Graças 
às suas propriedades antibacterianas garante 100% de higiene total. 
Seguro para o cuidado da pele das mãos.  

  biodegradáveis

  deixam um aroma fresco e agradável

84 unidades | T002 

9,70 EUR SABONETE LÍQUIDO 
FRESH WOODY SOAP 
/ ROYAL FRUITY SOAP

Ofereça à sua pele uma 
limpeza e hidratação perfeita! 
Graças aos seus ingredientes 
cuidadosamente selecionados 
os nossos sabonetes, lavam 
perfeitamente e ao mesmo tempo 
cuidam, deixando um aroma 
subtil.

  inclui higiénico dispensador

500 ml  

7,30 EUR
14,60 EUR / 1 l

B001 MANGO & PEACH  
Com um delicioso e doce aroma de manga 

e pêssego suculentos para que desfrute de um 
momento de relaxamento todos os dias.

B002 CITRUS & CONIFERS

Uma sofi sticada combinação de notas 
coníferas com notas refrescantes de 
cítricos, erva de limão e um toque ligeiro 
de pau-rosa.
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PRODUTOS PARA CASAS 
DE BANHO E COZINHAS
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.

LIMPA-JUNTAS
GROUT CLEANER 

O especialista do limpa-juntas! Protege 
ativamente contra a sujidade e humidade. 
Não desgasta nem descolora as juntas.

  para as juntas brancas e de cor

  para qualquer tipo de sujidade

750 ml | BK04 

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 6,10 EUR

CREME DE LIMPEZA PARA 
COZINHAS E CASAS DE 
BANHO  
MULTI SURFACE SOFT CLEANER 

Desfrute de o prazer de limpar, sem esfregar! 
Muito efi caz com textura aveludada. Remove 
até a sujidade e a gordura mais difíceis.

  com dolomita natural 

  não risca e não descolora as superfícies

750 ml | BK01 

5,90 EUR
7,86 EUR / 1 l

GEL REMOVEDOR 
DE CALCÁRIO E FERRUGEM
LIMESCALE & RUST REMOVER GEL 

Remove facilmente os depósitos de calcário, 
ferrugem, sabão, e outras sujidades. Usado 
regularmente previne novas sujidades.

  dá um brilho delicado

  sanitários limpos e sem riscos

750 ml | BK03 

6,30 EUR
8,40 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 6,90 EUR

DESENTUPIDOR DE CANOS 
GRANULADO
DRAIN CLEANER

Nada o pode parar! Dissolve a gordura, 
cabelos, restos de alimentos e elimina os 
odores desagradáveis. Ideal para desentupir 
canos, esgotos e sifões.

  imprescindível para cozinha e casa de 
banho

  usar pelo menos uma vez por mês

500 g | BK02 

7,10 EUR
14,20 EUR / 1 kg
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DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROUPA DE COR 
VIVID COLOURS LAUNDRY LIQUID

Elimina efi cazmente a sujidade, protegendo os 
tecidos da perda de cor. Atua mesmo a baixas 
temperaturas. A sua fórmula delicada previne que 
a roupa alargue ou encolha.

  perfeito para roupa de todas as cores

1000 ml | L015

8,70 EUR
Fragrância PURE 81

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROUPA ESCURA 
BLACK LAUNDRY LIQUID

Ideal para lavar roupa escura. Permite manter 
a intensidade de cor durante mais tempo. Graças 
às suas enzimas ativas, elimina efi cazmente as 
manchas, independentemente da temperatura 
da água.  

  protege os tecidos escuros

1000 ml | L011

8,70 EUR

DETERGENTE LÍQUIDO PARA 
ROUPA BRANCA 
WHITE LAUNDRY LIQUID

A sua fórmula única devolve aos tecidos a cor 
branca original. Recomendado para lavar a roupa 
delicada. Com aroma sutil de orquídea selvagem.  

  aviva a cor dos tecidos brancos e previne 
que se tornem cinzentos

1000 ml | L003

8,20 EUR

PRODUTOS 
PARA LAVAR A ROUPA

Os nossos produtos destinados ao cuidado da sua roupa foram criados 
com paixão e entusiasmo. Os nossos especialistas esforçam-se não 
apenas para serem efi cazes, mas também para que a sua utilização 

seja um prazer.
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AMACIADORES 
LÍQUIDOS DE LUXO
LUXURY FABRIC SOFTENER

Desfrute da suavidade de sonho das 
sofi sticadas fragrâncias Federico Mahora! 
Altamente concentrados suavizam os tecidos, 
com propriedades anti-estáticas e estimulam 
os sentidos. 

1000 ml  

8,20 EUR

AMACIADORES LÍQUIDOS 
DE AROMATERAPIA   
AROMATHERAPY FABRIC SOFTENER

Com microcápsulas ativas que libertam gradualmente o aroma.
Muito efi cientes, eliminam a eletricidade estática dos tecidos. 
Proporcionam uma suavidade única e um aroma duradouro.

1000 ml  

8,70 EUR

L009 SPLENDID VIOLET / PURE 81  
Delicado aroma de maçã, com o sensual 
perfume de violeta e lírios do vale.

L013 AZURE SKY     
A combinação perfeita de notas cítricas, fruta 

fresca e notas verdes e de água, unidas a uma base 
concentrada de almíscar e âmbar.

L010 SUNNY BREEZE / PURE 23

Uma sensual e doce composição 
de citrinos e jasmim.

L008 SECRET GARDEN / PURE 10

Com o poder estimulante de rosa branca, 
tangerina e hera.

L012 SWEET DELIGHT

A composição cativante 
combina o aroma doce da 
baunilha e a sofi sticada 
açucena com o aroma 
de patchuli, amêndoas 
e árvore de sândalo.
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TIRA-NÓDOAS   
MULTI FABRIC STAIN REMOVER 

Muito efi caz com qualquer mancha, suave para 
a sua roupa. As suas enzimas ativas eliminam 
todas as nódoas, até as mais difíceis, de relva, 
sangue, ovo e molhos de gordura! Protege as 
cores e é recomendado até para os tecidos 
delicados.

  efi caz a baixas temperaturas

  sem cloro

  com aroma frutal fresco

750 ml | L001 

7,30 EUR
9,73 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 7,90 EUR

ENGOMA FÁCIL
ANTI-CREASE IRONING SPRAY 

Uma espuma fácil de usar, engomar nunca foi 
tão fácil! O produto cria uma delicada película, 
que remove os vincos e mantém uma aspecto 
elegante à roupa por mais tempo. Não requer 
a utilização de vapor.

300 ml | L007 

7,30 EUR
24,33 EUR / 1 l

PASTILHAS ANTI-CALCÁRIO 
PARA A MÁQUINA DE LAVAR 
A ROUPA
WASHING MACHINE WATER SOFTENING TABS

Para cada lavagem! Usadas regularmente protegem 
os tecidos, eliminam o calcário da máquina e 
das canalizações e reduzem a utilização do consumo 
de detergentes. 

  efi cazes a qualquer temperatura de lavagem

  envolvidas numa película solúvel em 
água, que protege as suas mãos

400 g / 25 unidades | L014 

9,30 EUR
23,25 EUR / 1 kg
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PRODUTOS UNIVERSAIS
Do telhado à cave, por dentro e por fora – em qualquer altura e em qualquer lugar pode contar 
com a ajuda profi ssional, dos nossos produtos. Uma verdadeira Liga dos Campeões no 
grupo dos produtos de limpeza. 

LÍQUIDO PARA 
PAVIMENTOS LAMINADOS   
LAMINATE FLOOR LIQUID

Limpa perfeitamente os pavimentos, deixando-os 
sem pó e manchas. Elimina as manchas de gordura. 
Recomendado para pavimentos, paredes e móveis. 

  Limpa e protege

  deixa um agradável aroma a sabão Marselha

1000 ml | U004 

10,90 EUR

DETERGENTE PARA TAPETES 
E ESTOFOS 

CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

A sua fórmula de espuma ativa remove com 
efi cácia a sujidade, amacia os tecidos, e as fi bras 

deixam de ter eletricidade estática. Delicado 
para as mãos e seguro para as cores. 

  ideal para a lavagem manual

  com aroma cítrico 

1000 ml | U005 

5,90 EUR
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DETERGENTE MULTIUSOS
MULTI PURPOSE CLEANER

O melhor dos melhores para limpezas grandes 
e pequenas! Limpa, desengordura e cuida. Ideal 
para todo tipo de superfícies: pisos, paredes, 
bancadas, azulejos, sanitários.

  deixa um agradável aroma de fl ores de romã

1000 ml | U003 

7,30 EUR

LIMPA VIDROS
GLASS CLEANER

A melhor solução para pôr as janelas a brilhar! 
Graças às nanopartículas de sílica evita que a 
sujidade se acumule. O conteúdo de silicone 
reduz a condensação do vapor de água.

  efi ciente e efi caz

  com o aroma a maçãs verdes

750 ml | U001 

6,50 EUR
8,66 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 7,10 EUR

TOALHITAS DE LIMPEZA 
MULTIUSOS
MULTI PURPOSE CLEANING WIPES 

Indispensáveis para a limpeza de toda a casa. 
Eliminam efi cazmente a sujidade diária, delicadas 
para a pele, assim como para as superfi cies 
a limpar. Recomendados para: vidro, metal, 
madeira e plástico.  

  biodegradáveis

  com um aroma fl oral

84 unidades | U011 

9,70 EUR

TOALHITAS LIMPA-VIDROS   
GLASS CLEANING WIPES 

Mantenha-as sempre à mão para remover 
facilmente as dedadas nos vidros ou manchas 
nos espelhos! Perfeitas para utilizar tanto em 
casa como no carro. Também efi caz para limpar 
óculos.  

  limpeza sem manchas e resíduos

  biodegradáveis

84 unidades | U012 

9,70 EUR
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ESPONJA DE LIMPEZA
CLEANING SPONGE WET & WIPE

Acabaram-se as paredes sujas - remove as marcas de 
marcadores, lápis de cor e canetas! Pode ser usado para 
a limpeza de móveis de jardim, juntas, azulejos, pisos, portas, 
fogões, pratos, jantes de carro, plásticos e metais. A sua 
estrutura única penetra em profundidade, nas superfícies 
a limpar e remove com efi cácia a sujidade. 

  efi caz, sem o uso de detergentes – basta humedecer

  remove sujidade e manchas

10,9 x 6,1 x 3,8 cm | U010 

6,50 EUR

PRODUTO PARA LIMPAR VIDRO DE 
LAREIRAS E FORNOS
FIREPLACE GLASS & OVEN CLEANER

Este produto profi ssional, desengordura e elimina 
efi cazmente as manchas de fumo. Especialmente 
recomendado para a limpeza de churrasqueiras 
e eletrodomésticos.

  contém ingredientes que previnem a acumulação 
de sujidade.

  seguro para as superfícies a limpar

  não deixa manchas

750 ml | U006 

5,50 EUR
7,33 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 6,10 EUR
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*DISPONÍVEL ATÉ RUPTURA DE STOCK

LÍQUIDO DE LIMPEZA 
PARA ECRÃS
CRT & LCD SCREEN CLEANER

Elimina efi cazmente as marcas das mãos, 
o pó, as manchas de gordura e sujidade. 
Graças a uma camada anti-estática, diminui 
a acumulação de pó. Recomendado para: ecrãs 
de computadores, ecrãs de TV, LED e LCD, 
comandos, telemóveis e teclados.

  dá brilho sem deixar manchas 

  indispensável para o lar e escritório

250 ml | U008 

5,50 EUR
22,00 EUR / 1 l

Preço com o atomizador: 6,10 EUR

DETERGENTE PARA 
SUPERFÍCIES MUITO SUJAS
POWER CLEANER

Um detergente para diferentes superfícies! 
Graças à sua fórmula profi ssional, limpa 
laminados, azulejos, ladrilhos, linóleo, 
ladrilhos, mosaicos, vedações e interior 
do carro. Remove perfeitamente, manchas 
de gordura e óleos. 

  Indispensável em casa, na garagem 
e no jardim

1000 ml | U002 

8,90 EUR

ESPUMA ANTI-VAPOR
ANTI-MIST FOAM

Proteção invisível para efeitos visíveis! 
Limpa delicadamente e remove a sujidade. 
Recomendado para todas as superfícies 
expostas às névoas de vapor. Aumenta 
o conforto de uso de dispositivos 
e a segurança na condução. Recomendado 
para a limpeza dos seus óculos.

  fácil aplicação – não necessita 
polimento 

300 ml | U009 

7,30 EUR
24,33 EUR / 1 l

PASTA DE 
LIMPEZA DE METAIS*   
METAL CLEANING PASTE

Restaura e devolve o brilho dos metais. 
Limpa, protege e conserva. Os inibidores de 
corrosão, que contem, permitem uma proteção 
duradoura dos objetos metálicos. Uma fórmula 
concentrada e efi caz.

150 ml | U007 

9,80 EUR
65,33 EUR / 1 l 
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PERFUMES PARA 
INTERIOR
HOME PERFUME

Aromas únicos, num design 
espetacular.

40 ml  

15,90 EUR
397,50 EUR / 1 l 

PRODUTOS REFRESCANTES 
Aromas agradáveis que melhoram o humor, criam ambiente e despertam emoções. Vão acompanhá-lo 
sempre e a todo o lado. Com os nossos produtos refrescantes é possível.

A006 GREEN TEA

A delicada nota de chá verde 
transmite energia positiva à sua casa.

A007 BLUE WAVE

As notas cítricas têm um efeito 
refrescante.

A008 SWEET VANILLA

O aroma sensual de baunilha acalma 
os sentidos.

FRAGÂNCIAS PARA 
ARMÁRIOS
SUNNY BREEZE / MORNING MIST 
WARDROBE FRAGRANCE

As composições de perfumes 
originais para o seu roupeiro. Os 
aromas incomuns em casa e no 
escritório.

  libertam o aroma gradualmente

6,10 EUR

A004 SUNNY BREEZE / PURE 23     
Notas doces de tangerina, jasmim 
e baunilha no seu armário.

A005 MORNING MIST / PURE 33     
O refrescante poder do jasmim, rosa 
branca, bambu, maçã e limão.
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A009 
SPLENDID VIOLET
PURE 81     

A173 / PURE 173

Uma mistura ligeiramente 
onírica de amêndoa amarga, 
baunilha, almíscar, musgo 
e árvore de jacarandá.

A147 / FM 147

Composição aromática, onde 
as notas de tangerina, líchia, 
ameixa e lírios do vale criam 
uma combinação perfeita.

A010 
SUNNY BREEZE
PURE 23    

A011 
SUMMER WHIFF 
PURE 98    

A25 / PURE 25

Mistura harmoniosa de frésia, 
íris, passifl ora, frutas exóticas 
e cedro branco.

NÉVOAS PERFUMADAS 
PARA ROUPA DE CAMA
SWEET DREAM / WONDERFUL NIGHT 
SCENTED LINEN SPRAY

Com aromas frescos e agradáveis, 
refrescam e fascinam.

  sem alergénios

  recomendados para roupas de cama, 
cortinas e toalhas

AMBIENTADORES PARA 
A CASA, ESCRITÓRIO 
E AUTOMÓVEL
AIR FRESHENER

Com os aromas mais populares dos 
perfumes Federico Mahora.

3,20 EUR

Aromas 
femininos:

Fragrâncias unisexo

A134 / PURE 134     
Aroma irresistível de 
tangerina, laranja ácida 
e algas.

A52 / PURE 52     
Fragrância hipnótica de 
cítricos, maçã, canela e cravo.

Aromas 
masculinos:femininos: masculinos:

A012 SWEET DREAM

Uma combinação encantadora 
de almíscar e baunilha que irá 
pô-lo de bom humor.

A013 WONDERFUL NIGHT

O aroma cítrico com notas 
de camomila, para descansar 
e relaxar.

30 ml 

4,90 EUR
163,30 EUR / 1 l

FRAGÂNCIAS  PARA 
ASPIRADOR
SPLENDID VIOLET / SUMMER WHIFF / 
SUNNY BREEZE VACUUM FRESHENER

Deixa um agradável aroma no espaço aspirado 
e neutraliza os odores desagradáveis enquanto 
aspira. Para todos os tipos de aspiradores que 
não trabalham com água. Fácil de usar – basta 
colocar o cartucho no fi ltro de ar do aspirador.

2 unidades (4,7 x 7,7 cm) 

7,80 EUR
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PRODUTOS PARA JARDIM 
O contato com a natureza fá-lo afastar-se dos assuntos diários e acalmar-se. O seu jardim é o oásis 
da tranquilidade, quando precisa. É também uma pista de obstáculos emocionante para os pequenos 
exploradores ou um local de reuniões com amigos. Mantenha o seu jardim limpo e seguro.

LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA MOBILIÁRIO 
DE MADEIRA
WOODEN FURNITURE CLEANER

Recomendado para o cuidado dos móveis e outros elementos 
de madeira, feitos de madeira lacada e envernizada, assim como 
lacados. Ideal para móveis de jardim, caixilhos de janelas, e paredes 
revestidas de madeira.

  limpa e impermeabiliza

  proporciona uma proteção de longa duração

  protege efi cazmente da humidade e condições 
atmosféricas adversas

750 ml | GA02 

7,70 EUR
10,26 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 8,30 EUR

LÍQUIDO DE LIMPEZA 
PARA SUPERFÍCIES DE 
PLÁSTICO  
PLASTIC SURFACE CLEANER

Elimina todo o tipo de sujidade: manchas de 
gordura, pó e fuligem. Efi caz e delicado: não 
risca e não descolora as superfícies.

  para as superfícies brancas e de cor

750 ml | GA01 

7,70 EUR
10,26 EUR / 1 l

Preço com o pulverizador: 8,30 EUR
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 PRODUTOS PARA MÓVEIS 
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. 
Confi e nos nossos produtos, ricos em ceras naturais e obterá os melhores resultados.

CERA PARA O CUIDADO DAS 
SUPERFÍCIES DE COURO
LEATHER WAX CONDITIONER

O poder de mel restaura a cor e o brilho dos 
móveis de couro. A cera natural de abelha nutre 
a pele e os óleos essenciais impedem-na que 
resseque.

  para pele natural e de imitação, 
assim como para o cuidado 
de móveis, malas, cintos 
e sapatos, etc.

  não é indicado para 
camurça e nobuk

300 ml | F002 

13,50 EUR
26,00 EUR / 1 l

SPRAY LIMPA-MÓVEIS
FURNITURE CLEANER ANTI-DUST

Um método infalível, para ter 
móveis limpos, sem pó e sem riscos! 
O aerossol deixa uma fi na camada 
anti-estática.

  para madeira e laminados

  com a adição de cera

300 ml | F001 

7,80 EUR
26,00 EUR / 1 l

TOALHITAS PARA O CUIDADO 
DOS MÓVEIS   
FURNITURE CLEANING WIPES 

Limpam na perfeição e removem o pó com 
efi cácia. A cera natural protege e conserva 
a madeira, e o revestimento anti-estático 
reduzindo a acumulação de pó. Recomendadas 
para móveis de madeira e laminados.

  biodegradáveis 

84 unidades | F003 

9,70 EUR
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COSMÉTICOS PARA 
AUTOMÓVEL 
Sabemos como fazer da necessidade uma mais valia. Produtos para o cuidado do automóvel, com 
agradáveis aromas, são efi cazes e com efeito duradouro.

SPRAY MATE PARA 
O CUIDADO DO TABLIER
COCKPIT MATT CARE SPRAY

Limpa e cuida em profundidade. Proporciona 
um efeito mate e um cheiro agradável. Evita 
a deposição de pó.

  retarda o processo de envelhecimento do 
plástico

300 ml | AU19 

8,30 EUR
27,66 EUR / 1 l

PERFUMES RECARREGÁVEIS 
PARA AUTOMÓVEL
SUMMER WHIFF / JAMAICA DREAM 
CAR PERFUME WITH REFILL

Um perfume de luxo no seu carro! Graças às 
recargas, compra o aparelho uma vez e poderá 
utilizá-lo sempre que quiser.  Instalação fácil, com 
possibilidade de regular a intensidade do cheiro.

KIT - PERFUME COM DISPENSADOR

6 ml | AU10, AU11 

8,10 EUR
1.350,00 EUR / 1 l

RECARGA DE PERFUME

6 ml | AU12, AU13 

5,50 EUR
916,66 EUR / 1 l

AU10 SUMMER WHIFF / PURE 98      
Desfrute do poder refrescante do 

limão com o aroma a fl ores doces e a 
notas de madeira.

AU12 SUMMER WHIFF      

AU11 JAMAICA DREAM / PURE 57     
Composição paradisíaca que combina 
os aromas da maçã, ameixa, canela, 
pimenta e rum da Jamaica.

AU13 JAMAICA DREAM       
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ACESSÓRIOS 
Ao usá-los, tudo é mais fácil - as nossas fabulosas toalhitas e aplicadores para detergentes 

foram criados para ajudá-lo todos os dias.

Compre uma vez 
e use muitas vezes!

VAPORIZADOR   
ATOMISER

Funcional e efi caz, permite uma dosagem 
uniforme.

  Recomendado para os seguintes produtos:

− detergente para aço-inoxidável
− detergente de limpeza de ecrãs

1 unidade | AC06

0,60 EUR

DISPENSADOR   
DISPENSER PUMP 

Prático e higiênico. Facilita a dosagem da 
quantidade adequada de liquido.

  Recomendado para os seguintes produtos:

− detergentes para a loiça
− bálsamo para lavar a loiça

1 unidade | AC05

0,60 EUR

PULVERIZADOR   
TRIGGER CUP 

Dupla função - permite uma aplicação precisa 
e transforma o líquido numa espuma ativa.

  Recomendado para os seguintes produtos:

 – detergente líquido de limpeza para superfícies 
de plástico

 – detergente líquido de limpeza para superfícies 
de madeira

 – detergente líquido para cozinhas 
 – detergente líquido para frigorífi cos e micro-
ondas 

 – detergente líquido para vitrocerâmicas
 – desengordurante
 – detergente para vidro de lareiras e fornos
 – limpa vidros
 – detergente para casas de banho
 – detergente para chuveiros
 – limpa-juntas
 – gel de remoção de calcário e ferrugem
 – tira-nódoas

1 unidade | AC04

0,60 EUR

TOALHITAS MULTIUSOS 
EM ROLO
MULTI FUNCTION ROLL WIPES

Implacáveis para a sujidade. Toalhitas de rápida 
absorção. Indicadas para água, tintas e óleos.

  não riscam a superfície

  práticas e económicas - cada toalhita pode 
ser usada novamente após a lavagem

34 unidades (23 x 39 cm) | AC03 

12,90 EUR
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PURE 412 pág. 32
PURE 413 pág. 30
PURE 414 pág. 33
PURE 415 pág. 32
PURE 416 pág. 32
PURE 417 pág. 31
PURE 418 pág. 32
PURE 419 pág. 34
PURE 420 pág. 32
PURE 421 pág. 34
PURE 422 pág. 30
PURE 423 pág. 30
PURE 424 pág. 30
PURE 425 pág. 30
FM 600 pág. 45

FR AGR ÂNCIAS FEMININAS

FR AGR ÂNCIAS M ASCULINAS

UTIQUE Black pág. 11
UTIQUE Gold pág. 11
UTIQUE Ruby  pág. 10

FR AGR ÂNCIAS UNISEXO

Todos os preços no catálogo incluem IVA.
O catálogo de produtos FM GROUP nº 25 é válido a partir de novembro de 2016. A oferta de produtos incluída no catálogo é válida a partir de novembro de 2016 salvo rotura de stock ou introdução de um novo 
catálogo. A informação detalhada sobre os produtos e modo de uso pode ser encontrada em: www.pt.fmworld.com. Os catálogos, o Plano de Marketing e outros materiais publicitários, promocionais e informativos 
reconhecidos ou expressamente autorizados por FM GROUP World ou FM GROUP Portugal são as únicas fontes de informação ofi ciais para vender e publicitar os produtos FM GROUP.
Os produtos FM GROUP são produtos originais do FM GROUP WORLD.
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familia olfativa nota dominante fragrância feromonas intense gel de duche bálsamo para 
o corpo

antitranspirante 
roll-on

perfume para 
o cabelo

creme para 
mãos e unhas

FLORAIS  

Com notas frutais

10, 17, 125, 180, 181, 281, 
291, 367, 400, 412 10 10, 17 10* 10*

29, 271, 272, 292, 321, 322, 
323, 415, 416, 420

25, 600 25 25*  

Com notas orientais

20, 132, 147  

97, 183, 317, 352, 353, 401 97 97 97  97

146, 239, 297, 318, 354, 355

Com notas aquáticas 7, 141, 174, 361  

Com notas verdes 1, 81 81 81 81 81 81 81 81*

Com notas de aldeídos 21, 418 21   

Com notas cítricas 283, 298, 360  

Com notas amadeiradas 320, 351, 365, 414  

CÍTRICOS   

Com notas de limão 33 33 33 33 33 33 33 33*

Com notas frutais 419

Com notas de tangerina 23, 296 23 23 23*  23*

Com notas de laranja 6  

ORIENTAIS  

Com notas florais
9, 101, 257, 263, 402, 404, 
423, 424 101 9    

Com notas frutais 12, 98, 237, 286, 413 98 98   98*

Com notas amadeiradas
26, 142, 162, 359, 363, 364
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY  

Com notas de aromas picantes 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173 173*

Com notas de âmbar 32

Com notas de baunilha 417  

AMADEIRADOS      

Com notas florais 241, 287, 313

Com notas frutais 319, 358, 422

Com notas orientais 425

CHIPRE

Com notas frutais 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5  5* 5*

Com notas amadeiradas 18, 357 18 18 18 18 18

Com notas orientais 356

Com notas florais 421
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familia olfativa nota dominante fragrância feromonas intense gel de duche antitranspirante 
roll-on

creme  
de mãos

espuma de 
barbear aftershave bálsamo 

aftershave

CHIPRE

Com notas frutais 169  

Com notas amadeiradas 56 56 56  56* 56

Com notas de âmbar e almíscar 110 110 110  110* 110

ORIENTAIS

Com notas florais 52, 302, 328, 465 52 52 52 52 52* 52 52 52

Com notas frutais 325

Com notas de aromas picantes 199, 224, 336, 459, 466, 468 199 199 199 199

Com notas de âmbar 64, 458 64 64   64

Com notas amadeiradas
301, 326, 335
UTIQUE BLACK, GOLD, RUBY

AMADEIRADOS

Com notas frutais 55, 195, 333  

Com notas de patchuli 160, 198, 327, 331, 334

Com notas de vetiver 151, 152, 329

Com notas aquáticas 457, 460, 462

Com notas cítricas 461, 469

FOUGERE

Com notas de feto 43, 135, 332 43 43  43

Com notas de lavanda
54, 63, 68, 189, 300, 464, 
601

CÍTRICOS

Com notas de limão 57

Com notas de tangerina 134, 452 134 134 134 134 134* 134 134

Com notas de laranja 93

Com notas de aquáticas 467

AQUÁTICOS
Com notas verdes 451, 463

PRODUTOS M ASCULINOS
 intensos      meio intensos     suaves

PRODUTOS FEMININOS

*SALVO POTURA DE STOCK



TEM DÚVIDAS? LIGUENOS!  

Call Center, tel. +351 219 747 205, +351 966 116 803
Encontre-nos no Facebook: www.facebook.com/FMWorldPortugalOfi cial

Visite a nossa loja online: shop-pt.fmworld.com
www.pt.fmworld.com

FMICG Internacional Cosmetics 
Unipessoal, Lda
NIPC: 513809597
Rua da Casquilha, nº14C
1500-152 Lisboa

Armazém:
Rua Entre Muros, nº54
Armazém AI
Bairro da Junqueira
2660-395 São Julião do Tojal
Loures - Portugal

DEPARTAMENTO 
DE PEDIDOS:

Telefone: +351 219747205
Telemóvel: +351 966116803
Fax: +351 219731146
pedido@pt.fmworld.com

DEPARTAMENTO 
DE RECLAMAÇÕES:

Telefone: +351 219747205
Telemóvel: +351 966116803
Fax: +351 219731146
reclamacoes@pt.fmworld.com

DEPARTAMENTO 
FINANCEIRO:

Telefone: +351 219747205
Telemóvel: +351 966116803
Fax: +351 219731146
pagamentos@pt.fmworld.com
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