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HOR A PAR A A MUDANÇA 
Histórias coloridas contadas por perfumes, requerem decoração 
especial. O novo logotipo, bem como design da linha PURE simboliza 
a modernidade e elegância. São um sinal de mudança de direção 
quer da qualidade única quer das soluções inovadoras. PURE é uma 
combinação das últimas tendências com um estilo intemporal que são 
o resultado da nossa identidade de marca, visão e ideias para o futuro.

INTEMPOR ALIDADE 
E ELEGÂNCIA
No mundo efêmero dos perfumes cada detalhe é importante. 
O frasco não é apenas uma embalagem, é uma vitrine e um 
discreto complemento que enfatiza composições elegantes.
Linha PURE são os perfumes femininos e masculinos com 
concentração de 20%, nos elegantes frascos de 50 mililitros. 
É uma galeria aromática, onde vai encontrar 85 composições, 
cada uma delas guarda a riqueza de notas da fragrância.

CONTEÚDO
COLEÇÃO PURE 

Uma experiência inesquecível, 
desenhada especialmente para si! 

para ela 
para ele

INTENSE e FEROMONAS 
Uma nova dimensão de fragrâncias!

COLEÇÃO JUVENIL

COLEÇÃO DE LUXO
para ela
para ele

COLEÇÃO CLÁSSICA
Miniaturas de perfumes 

última vez no catálogo!

COLEÇÃO ALOE VERA

COLEÇÃO HELLO HONEY

COLEÇÃO GOLD REGENESIS

COLEÇÃO β-GLUCAN ACTIVE

COLEÇÃO TRIUMPH OF ORCHIDS

COLEÇÃO SPA SENSES

COLEÇÃO BODY SIGN

COSMÉTICOS PERFUMADOS

COLEÇÃO REFRESCANTE

COLEÇÃO SKIN LAB

COLEÇÃO AQUA MAGIC

COLEÇÃO HAIR CARE

COLEÇÃO FOOT CARE
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DEIXE A 
FR AGÂNCIA FALAR

O estilo individual é a arte de escolha! Na 
coleção PURE pode encontrar fragrâncias 

que enfatizam a sua personalidade. Por 
otimistas e energizantes notas cítricas, 

chipres cativantes, aldeídos modernas e 
frescas, até cheio de intensos aromas de 

especiarias orientais e charme florescendo, 
aromas florais espetaculares.

NOVOS PER FUMES
Vinte novas fragrâncias PURE foram criadas 
com a inspiração tirada de muitos campos 
diferentes: arte, filosofia, novas tecnologias, 
mas também inúmeras viagens e emoções 
que me acompanham todos os dias. Cada um 
deles é uma história, um resumo do que eu 
quero expressar por ela. As fragrâncias foram 
desenvolvidas em estreita colaboração com 
Alexandra Monet - criadora de fragrâncias, 
dotada de extraordinário talento e sensibilidade.

PER FUMES 
PAR A SI 
Escolhendo a sua fragrância 
toma atenção a família olfativa 
qual descrição pode encontrar 
no catálogo, outro fato 
importante é tema, ou é nota 
de fragrância que adiciona 
a perfume profundidade e 
multidimensionalidade.  
A natureza da fragrância pode 
dizer se você combinar com 
cada um. Escolhe fragrâncias 
sensuais, provocantes para 
a noite, frescas, leves e 
energizantes para o dia. 

Artur Trawiński 
FM World
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CÍTR ICOS 
alegres e energéticos
Você é sociável, alegre e cheio 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. 

FRUTAL 

NOVO AROMA!

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

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

LIMÃO

PURE 33  
100033 
Caráter:  refrescante, alegre

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

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

LARANJA

PURE 06 
100006 
Caráter:  etéreo, discreto

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

A M ADEIR ADOS 
elegantes e clássicos
Sensual, misteriosa, pouco convencional e 
elegante... tão determinada é a família de 
fragrâncias amadeiradas. Esses adjetivos 
também descrevem o caráter de mulheres 
que optam por elas: confiantes e atraentes.

FRUTAL 

NOVO AROMA!

PURE 422  
100422 
Caráter:  despreocupado, suave,  
 fresco

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota, abacaxi, notas  
 aquáticas 
Coração:  jasmim, madressilva, rosa
Base:  patchuli, almíscar branco,  
 âmbar cinzento

ORIENTAL

NOVO AROMA!

PURE 425  
100425 
Caráter:  sofisticado, clássico 

Notas olfativas:
Cabeça:  pêra, cardamomo,  
 bergamota  
Coração:  frangipani, frésia, jasmim,  
 violeta
Base:  baunilha, madeira de  
 sândalo almíscar 

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

COLEÇÃO PURE FEMININA COLEÇÃO PURE FEMININA

6 7



CHIPR E 
 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 dar-lhe coragem.

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

AMADEIRADO

PURE 18  
100018 
Caráter:  radiante, encantador 

Notas olfativas:
Cabeça:  laranja, flor de laranjeira
Coração:  rosa, jasmim, ylang-ylang
Base:  almíscar branco, vetiver, 
 fava tonka, baunilha

FRUTAL

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

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

OR IENTAIS 
fortes e indomáveis
Aromas associadas com os países do Oriente, 
que lembram de viagens exóticas, lugares 
misteriosos e situações intrigantes. Ideais 
para mulheres ousadas e sensuais.

FLORAL 

NOVO AROMA!

PURE 423  
100423 
Caráter:  elegante, sensual,  
 temperamental

Notas olfativas:
Cabeça:  pêra, nectarina, tangerina,  
 bergamota 
Coração:  íris, frésia, jasmim,  
 flor de laranjeira Africana
Base:  baunilha, fava tonka,  
 heliotropo, madeira de cedro

NOVO AROMA!

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 

PURE 09 
100009 
Caráter:  profundamente  
 memorável, mágico

Notas olfativas:
Cabeça:  violeta, cardamomo, 
 frutos verdes
Coração:  amêndoa, jasmim
Base:  baunilha, almíscar

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

PURE 101 
100101 
Caráter:  sofisticado, inesquecível

Notas olfativas:
Cabeça:  flor 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

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

FRUTAL

PURE 12  
100012 
Caráter:  hipnotizante, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça:  passiflora
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,  
 flor de laranjeira
Base:  pralinês de chocolate,  
 patchuli, baunilha

FLORAL 

NOVO AROMA!

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 

COLEÇÃO PURE FEMININA COLEÇÃO PURE FEMININA
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AMADEIRADO

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

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, flor de laranjeira
Base:  incenso, baunilha, 
 madeira de sândalo

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

FLOR AIS 
bonitos e femininos
É a mais larga família das fragrâncias, pode 
experimentar e alterar as fragrâncias, 
dependendo da ocasião. Caráter romântico, 
intimidante e sensual destes perfumes foi criado 
simplesmente para enfatizar a feminilidade.

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

ALDEÍDO 

NOVO AROMA!

PURE 418  
100418 
Caráter:  chique, moderno, dinâmico

Notas olfativas:
Cabeça:  maçã, notas aquáticas,  
 violeta
Coração:  rosa, aldeídos, gardénia
Base:  almíscar, madeira de  
 sândalo, âmbar

PURE 21 
100021 
Caráter:  clássico,  
 cálido e aconchegante

Notas olfativas:
Cabeça:  aldeído, ylang-ylang,  
 flor de laranjeira
Coração:  rosa, lírios do vale, lírio
Base:  almíscar, musgo de carvalho,  
 madeira de sândalo

FRUTAL 

NOVO AROMA!

PURE 416  
100416 
Caráter:  despreocupado,  
 encantador 

Notas olfativas:
Cabeça:  tangerina, limão Siciliano,  
 bagas vermelhas,  
 clementina
Coração:  nectarina, jasmim, frésia
Base:  almíscar, madeira de cedro

NOVO AROMA!

PURE 420  
100420 
Caráter:  doce, sedutor

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

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,  
 passiflora
Base:  madeira de sândalo,  
 cedro, baunilha

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

BAUNILHA 

NOVO AROMA!

PURE 417  
100417 
Caráter:  hipnotizante, doçura  
 sedutora

Notas olfativas:
Cabeça:  Flor da maçã, manjericão,  
 nectarina
Coração:  heliotropo, gardênia,  
 pittosporum
Base:  madeira de sândalo,  
 almíscar, baunilha, musgo  
 de carvalho, madeira de  
 cedro

COLEÇÃO PURE FEMININA COLEÇÃO PURE FEMININA
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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

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:  flor 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

ORIENTAL

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 

VERDE

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

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

AMADEIRADO

PURE 414  
100414 
Caráter:  independente,  
 muito feminino

Notas olfativas:
Cabeça:  cato
Coração:  frésia cor da rosa,  
 jasmim, rosa
Base:  cedro, notas amadeiradas

COLEÇÃO PURE FEMININA COLEÇÃO PURE FEMININA
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CÍTR ICOS 
 frescos e estimulantes

Fragrâncias leves, altamente refrescantes 
e energizantes, desenhadas para homens 

homens com uma mente jove. Dão uma 
sensação de descanso e relaxamento, 

e também estimulam para ação.

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

LIMÃO

PURE 57  
100057 
Caráter:  cheio de sol, magnífico

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

LARANJA 

PURE 93 
100093 
Caráter:  moderno, vibrante

Notas olfativas:
Cabeça:  ananás, alecrim, bergamota
Coração:  cíclame, coentros, jasmim, 
 gengibre
Base:  musgo de carvalho, hera

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

AQUÁTICO 

NOVO AROMA!

PURE 467 
100467 
Caráter:  arrojado, leve, fugaz

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota, tangerina,  
 hortelã
Coração:  notas marinhas, gengibre,  
 cardamomo, lavanda
Base:  labdanum, cedro, âmbar,  
 almíscar

A M ADEIR ADOS 
clássicos e modernos
Misteriosas, quentes e nobres aromas de 
madeira adicionam auto-confiança. São 
distinguidos por aroma de resina e floresta. As 
composições destinadas para homens elegantes.

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

AQUÁTICO 

NOVO AROMA!

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

NOVO AROMA!

PURE 462 
100462 
Caráter:  equilíbrio entre glamour  
 e minimalismo

Notas olfativas:
Cabeça:  tangerina, limão, notas  
 marinhas
Coração:  flor de laranjeira, canela,  
 musgo de carvalho
Base:  madeira de caxemira,  
 patchuli, âmbar, almíscar

PURE 457  
100457 
Caráter:  fresco, minimalista

Notas olfativas:
Cabeça:  toranja, tangerina,  
 notas aquáticas
Coração:  jasmim, loureiro
Base:  âmbar cinzento, patchuli,  
 musgo de carvalho

CÍTRICO 

NOVO AROMA!

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

NOVO AROMA!

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

FRUTAL 

PURE 55 
100055 
Caráter:  leve mas também elegante

Notas olfativas:
Cabeça:  coentros, maçã
Coração:  incenso, pimenta de  
 Sichuan
Base:  baunilha,  
 notas amadeiradas

COLEÇÃO PURE MASCULINA COLEÇÃO PURE MASCULINA
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OR IENTAIS 
fortes, arrebatador
São muito intensos, poderosos, provocantes, 
estimulam a imaginação. Ideal para dias 
de outono e inverno e ocasiões especiais. 
Aromas  para homens confiantes.

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

AROMAS PICANTES 

NOVO AROMA!

PURE 466 
100466 
Caráter:  sensual, intrigante,  
 ligeiramente fumado

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota, manjericão,  
 lavanda, laranja, limão
Coração:  flor de maçã, heliotropo,  
 notas aquáticas, melancia,  
 cravo
Base:  almíscar, madeira de  
 cedro, fava tonka, madeira  
 de sândalo, madeira  
 guaiac

NOVO AROMA!

PURE 468 
100468 
Caráter:  firme, maduro, sedutor

Notas olfativas:
Cabeça:  tangerina, canela, ananás
Coração:  madeira de cedro, patchuli,  
 fava tonka
Base:  âmbar, almíscar,  
 madeira guaiac

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 

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.

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

VERDE 

NOVO AROMA!

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

PURE 451 
100451 
Caráter:  limpo, energético

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

PURE 459 
100459 
Caráter:  extrovertido,  
 impressionante

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota, toranja, 
 resina elemi
Coração:  pimenta, canela, açafrão
Base:  notas de couro, vetiver,  
 tabaco

FLORAL

NOVO AROMA!

PURE 465  
100465 
Caráter:  sugestivo, aromático 

Notas olfativas:
Cabeça:  cardamomo, bergamota,  
 limão, hortelã, laranja
Coração:  sálvia, lavanda, flor de  
 laranjeira, fava tonka,  
 petitgrain
Base:  madeira de sândalo,  
 baunilha, âmbar, almíscar

PURE 52 
100052 
Caráter:  chamativo, espirituoso

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

ÂMBAR

PURE 64  
100064 
Caráter:  com estilo e sensual

Notas olfativas:
Cabeça:  tangerina, cedro, anis
Coração:  alecrim, flor 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

COLEÇÃO PURE MASCULINA COLEÇÃO PURE MASCULINA
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FOUGER E 
 sedução masculina

Desenhada para homens que apreciam os 
clássicos e respeitam os tradicionais cânones 

da masculinidade. Estas composições enfatizam 
profissionalismo e estilo dos homens maduros.

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

LAVANDA 

NOVO AROMA!

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

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, flor 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

PURE 189 
100189 
Caráter:  imprescindível, forte

Notas olfativas:
Cabeça:  estrela de anis, pimenta 
 vermelha, toranja
Coração:  framboesa, lavanda
Base:  heliotrópio, vetiver

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

CHIPR E 
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.

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml

17,70 €
339,30  €/1 l

AMADEIRADO

PURE 56  
100056 
Caráter:  inflamador de sentidos,  
 vibrante

Notas olfativas:
Cabeça:  toranja, lavanda, 
 flor de noz-moscada,  
 pilriteiro
Coração:  framboesa, heliotrópio,  
 cravo
Base:  cedro, resina, juníperos

ÂMBAR E ALMÍSCAR

PURE 110  
100110 
Caráter:  um pouco atrevido,  
 rebelde

Notas olfativas:
Cabeça:  lavanda, bergamota,  
 cardamomo
Coração:  flor de laranjeira,  
 lírios do vale
Base:  almíscar, âmbar cinzento,  
 baunilha

COLEÇÃO PURE MASCULINA COLEÇÃO PURE MASCULINA
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QUER SENTIR O 
AROM A POR M AIS 

TEMPO E M AIS 
INTENSA MENTE? 

Procura uma fragrância duradoura ... muito duradoura...

ESCOLHE INTENSE! 
Aproveite o seu perfume favorito para 

um tempo incrivelmente longo!
Concentração de componentes até 30%!
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FLORAIS  

FRUTAL

110010 INTENSE 10  Provocador

110017 INTENSE 17  Força de sedução

110025 INTENSE 25 Encantador

ORIENTAL

110097 INTENSE 97 Moderno

VERDE

110081 INTENSE 81 Fresco e delicado

ALDEÍDO

110021 INTENSE 21 Clássico

CÍTRICOS  

LIMÃO

110033 INTENSE 33 Refrescante e energético

TANGERINA

110023 INTENSE 23 Romântico

ORIENTAIS  

FLORAL

110009 INTENSE 09 Misterioso

FRUTAL

110098 INTENSE 98 Elegância

AROMAS PICANTES

110173 INTENSE 173 Viagem exótica

CHIPR E  

FRUTAL

110005 INTENSE 05 Sensual

AMADEIRADO

110018 INTENSE 18 Provocador

PERFUMES MASCULINOS 
Concentração: 24% Capacidade: 50 ml

22,70 €
454,00 €/1 l

INTENSE FEMININA INTENSE MASCULINA

COLEÇÃO INTENSE 

CHIPR E  

AMADEIRADO

110056 INTENSE 56  Moderno

ÂMBAR I PIŻMA

110110 INTENSE 110 Libertador, masculino e corajoso

ORIENTAIS  

FLORAL

110052 INTENSE 52 Definição de homem  
  de século XXI

ÂMBAR

110064 INTENSE 64 Elegante

FOUGER E  

FETO

110043 INTENSE 43 Antídoto contra o tédio

CÍTRICOS  

TANGERINA

110134 INTENSE 134 Leve

PERFUMES FEMININOS
Concentração: 30% Capacidade: 50 ml

22,70 €
454,00 €/1 l

2120
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QUER SEDUZIR 
COM UM CHEIRO?

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 melhorar o seu efeito 
estimulante. As feromonas são a arma secreta, 

cuja missão é aumentar a atractividade e 
auto-confiança. A sedução nunca foi tão fácil!

CONSIGA A CHAVE 
PARA O CORAÇÃO DELE

 

DESPERTE O DESEJO  
DESCUBRA A SUA SENSUALIDADE  

SINTA-SE SEGURO NO SEU CORPO   

FLIRT: 

05 120005, 10 120010, 18 120018, 
23 120023, 101 120101

SUCESSO: 

33 120033, 81 120081, 98 120098

ATRAÇÃO: 

97 120097, 173 120173

PHEROMONE  
FEMININAS

PERFUMES 
Concentração: 20% 
Capacidade: 50 ml

19,90 €
398,00 €/1 l

DESCUBRA O QUE AS 
MULHERES QUEREM

 

 A VIDA PODE SER MAIS FÁCIL
 RECEBE O QUE QUER
 SEM COMPROMISSOS

SEDUÇÃO: 

52 120052, 110 120110

SUCESSO: 

64 120064, 134 120134

CONFIANÇA: 

 43 120043, 56 120056

PHEROMONE  
M ASCULINA 

2322
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ENCONTR E 
O SEU ESTILO! 

Águas de toilette desenhadas para 
rapazes e raparigas, que estão apenas a 
começar a sua aventura na perfumaria.

EXPERIMENTA COM MODA!

GIR LS
Parece saboroso, não é? 

FLORAIS
FRUTAL

FM 600 
Caráter:  alegre, ameninado

Notas olfativas:
Cabeça:  cereja, tangerina,  
 notas verdes
Coração:  framboesa, jasmim, rosa
Base:  madeira de sândalo,  
 âmbar cinzento

EAU DE TOILETTE  
Capacidade: 30 ml

10,50 €
350,00 €/1 l

BOYS
Um companheiro perfeito!

FOUGER E
LAVANDA

FM 601 
Caráter:  fresco, enérgico

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

EAU DE TOILETTE  
Capacidade: 30 ml

10,50 €
350,00 €/1 l

24 25
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ESCOLHA O 
AROM A QUE 

A DESCR EVE!
A escolha vai ser mais fácil se dividir as 

fragrâncias por família olfativa. Vai optar 
por um aroma floral muito feminino, cítricos 
com um toque de energia, ou chipre sedutor 

com notas amadeiradas? Amadeirados 
requintados ou aquáticos refrescantes?

Qual é o seu estilo? Qual fragrância 
destaca sua personalidade?

• A Coleção de Luxo é 
uma grande variedade de 
perfumes e águas perfumadas 
de aromas intrigantes.

• Os originais frascos de 
vidro de diferentes formas e 
cores enfatizam a sua beleza.

AMADEIRADOS 
elegantes e clássicos

Floral
FM 287 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  sedutor, misterioso

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

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 319 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 30 ml 

Caráter:  corajoso, ambíguo

Notas olfativas:
Cabeça:  frutas cítricas,  
 notas verdes
Coração:  figo, caviar
Base:  madeira de figueira,  
 almíscar

31,00 €
1033,33 €/1 l

FM 313 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  chique, estimulante

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

39,50 €
790,00 €/1 l

Frutal
FM 358 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  ultra feminino, delicioso

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

22,50 €
450,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO FEMININA COLEÇÃO DE LUXO FEMININA
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FLORAIS 
muito feminino

AMADEIRADO

FM 351 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  multidimensional, sensual

Notas olfativas:
Cabeça:  pêssego, frésia, 
 absinto verde
Coração:  rosa, lírio
Base:  madeira de sândalo,  
 almíscar, âmbar cinzento

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 320 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  romântico, um pouco  
 misterioso

Notas olfativas:
Cabeça:  amoras, mirtilo
Coração:  violeta, rosa de Damasco, 
 peónia
Base:  patchuli, madeira de  
 sândalo

29,00 €
290,00 €/1 l

FM 365 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

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

22,50 €
450,00 €/1 l

CITRÍCO

FM 283 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 
ml 

Caráter:  provocador, doce

Notas olfativas:
Cabeça:  nectarina, groselha preta, 
 pêssego
Coração:  flor de laranjeira, 
 orquídea selvagem
Base:  almíscar, âmbar

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 360 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  delicado, encantador

Notas olfativas:
Cabeça:  lima, flor de toranja
Coração:  frésia, madressilva, 
 flores brancas
Base:  âmbar cinzento, bétula

31,00 €
620,00 €/1 l

FM 298 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  cheio de energia, fresco

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

22,50 €
450,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO FEMININA COLEÇÃO DE LUXO FEMININA
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FRUTAL FM 281 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 30 ml 

Caráter:  vibrante, quente

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

22,50 €
750,00 €/1 l

FM 292 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  exótico, refrescante

Notas olfativas:
Cabeça:  lichias, ameixa, morango,  
 pêra
Coração:  violeta, jasmim
Base:  âmbar cinzento, baunilha,  
 teca

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 291 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  fascinante, sumarento

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

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 367 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  com estilo, sofisticado,  
 de luxo

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

37,00 €
740,00 €/1 l

FM 322 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 
ml 

Caráter:  animado, sensual

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

29,00 €
290,00 €/1 l

FM 303 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  misterioso e tentador

Notas olfativas:
Cabeça:  groselha preta, pêra
Coração:  violeta alpina, peónia
Base:  madeira nobre,  
 flor de algodão

37,00 €
740,00 €/1 l

FM 323 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 
ml 

Caráter:  doce, feminino

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

29,00 €
290,00 €/1 l

FM 321 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 
ml 

Caráter:  subtil, encantador

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

29,00 €
290,00 €/1 l
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ORIENTAL 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

PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 355 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  zmysłowy, pociągający

Notas olfativas:
Cabeça:  nuty CÍTRICOS
Coração:  herbata jaśminowa, lilia
Base:  sandałowiec, cedr, Baunil-
ha

27,50 €
550,00 €/1 l

FM 353 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  embriagantemente doce,  
 apetitoso

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota
Coração:  flor de laranjeira, jasmim, 
 rosa búlgara
Base:  baunilha, açúcar  
 caramelizado

27,50 €
550,00 €/1 l

FM 352 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  aveludado, empolgante

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

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 317 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  sedutor, sensual

Notas olfativas:
Cabeça:  bagas vermelhas,  
 pimenta rosa
Coração:  framboesa, pêssego, 
 violeta, lilás
Base:  patchuli, âmbar cinzento

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 354 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  pacifico, relaxante

Notas olfativas:
Cabeça:  rosa, violeta alpina, 
 flor de algodão
Coração:  aroma de tecidos
Base:  lírio, almíscar

27,50 €
550,00 €/1 l

FM 297 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  sensual, cheio de paixão

Notas olfativas:
Cabeça:  fresca, maçã doce
Coração:  flor de laranjeira,  
 rosa branca
Base:  madeira de sândalo, 
 crème brûlée, baunilha

39,50 €
790,00 €/1 l

FM 318 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  leve, enérgico

Notas olfativas:
Cabeça:  menta, limão
Coração:  pimenta vermelha,  
 peónia, jasmim
Base:  cedro, láudano, açúcar

31,00 €
620,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO FEMININA COLEÇÃO DE LUXO FEMININA
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CÍTRICOS 
alegres e enérgicos

TANGERINA

AQUÁTICO

FM 361 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  otimista, radiante

Notas olfativas:
Cabeça:  notas aquáticas, toranja,  
 limão
Coração:  gardénia, ervilhas verdes, 
 flores brancas
Base:  almíscar, notas  
 amadeiradas

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 141 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  cristalino, romântico

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

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 296 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  sofisticado, clássico

Notas olfativas:
Cabeça:  opuntia, tangerina verde,  
 pêra, bergamota
Coração:  lírio, jasmim, cardamomo,  
 narciso
Base:  oliveira, madeira de  
 sândalo, cedro

31,00 €
620,00 €/1 l

ORIENTAIS 
fortes e indomáveis

AMADEIRADO

FM 142 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  provocante, viciante

Notas olfativas:
Cabeça:  groselha preta,  
 folhas de clementina
Coração:  rosa, tuberosa,  
 flor de laranjeira
Base:  madeira de sândalo,  
 fava tonka, baunilha

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 162 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  clássico, ligeiramente doce

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

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 359 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  magnético, intenso

Notas olfativas:
Cabeça:  jasmim, heliotrópio
Coração:  raiz de lírio, 
 madeira de caxemira
Base:  âmbar cinzento, baunilha

31,00 €
620,00 €/1 l

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:  flor de laranjeira,  
 cardamomo
Coração:  agar (oud), rosa, 
 notas de couro
Base:  açafrão, baunilha,  
 notas amadeiradas

ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

29,00 €
290,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO FEMININA COLEÇÃO DE LUXO FEMININA
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FRUTAL FM 286 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  sexy, sofisticado

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

22,50 €
450,00 €/1 l

AROMAS PICANTES FM 366 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  rebelde, urbano, 
 sexy, energético

Notas olfativas:
Cabeça:  pimenta rosa, 
 flor de laranjeira, pêra
Coração:  café, jasmim
Base:  baunilha, patchuli, cedro

31,00 €
620,00 €/1 l

CHIPRE 
sedutores e atraentes

FRUTAL

FM 192 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  cativante, doce

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

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 362 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  embriagante, sedutor

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

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 149 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  alegre e sensual

Notas olfativas:
Cabeça:  chá branco, arroz basmati
Coração:  flor de cerejeira,  
 frangipani, heliotrópio
Base:  almíscar, madeira de  
 tanaka, incenso, baunilha

22,50 €
450,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO FEMININA COLEÇÃO DE LUXO FEMININA
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AMADEIRADO FM 357 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  essencial, altamente   
 polvorento

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

27,50 €
550,00 €/1 l

ORIENTALFM 356 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 30 ml 

Caráter:  exótico, sensual

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

22,50 €
750,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO FEMININA COLEÇÃO DE LUXO FEMININA
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EXPER IMENTE 
COMO CHEIR A M 

AS EMOÇÕES! 
Expresse-se com as aromas excecionais 

escolhidas ao seu gosto. Descubra 
uma coleção de perfumes de luxo.

•	 Composições	sofisticadas	
cuidadosamente selecionadas.

• combinação de aromas 
nos frascos espetaculares.

AMADEIRADOS 
elegantes e clássicos

FRUTAL

FM 195 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  nobre, clássico

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

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 333 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 
ml 

Caráter:  fresco, dinâmico

Notas olfativas:
Cabeça:  tangerina, toranja, 
 bergamota
Coração:  galbanum,
 violeta, noz-moscada
Base:  vetiver, patchuli, cedro

27,50 €
275,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA
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PATCHULI

FM 198 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  extravagante, expressivo

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

22,50 €
450,00 €/1 l

FM 160 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  suave, surpreendente

Notas olfativas:
Cabeça:  folhas de tomate, 
 flores aquáticas,  
 groselha preta
Coração:  pimenta preta, rosa
Base:  patchuli

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 334 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  refrescante com um toque  
 de picante

Notas olfativas:
Cabeça:  toranja, laranja
Coração:  folhas de gerânio, pimenta  
 preta, pimenta rosa
Base:  cedro, vetiver, patchuli

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 327 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  indomável, poderoso

Notas olfativas:
Cabeça:  toranja, pimenta rosa
Coração:  noz-moscada, gengibre, 
 jasmim
Base:  vetiver, patchuli, láudano

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 331 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 
ml 

Caráter:  ousado, cheio de energia

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

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 329 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  sensual e moderno

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

22,50 €
225,00 €/1 l

VETIVER

FM 151 
Caráter:  sofisticado,  
 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

ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

22,50 €
225,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA
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FOUGERE 
sedução masculina

FETO

FM 332 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  leve, cheio de energia

Notas olfativas:
Cabeça:  maçã verde, menta, 
 tangerina
Coração:  gengibre, sálvia, feto
Base:  musgo de carvalho,  
 almíscar, madeira de  
 sândalo

27,50 €
275,00 €/1 l

FM 300 
PERFUMES  
Concentração: 20% Capacidade: 50 ml 

Caráter:  leve, dinâmico

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota, limão, toranja
Coração:  gengibre, lavanda
Base:  Cedro-do-Atlas

22,50 €
450.00 €/1 l

LAVANDA

ORIENTAIS
fortes e idomáveis

FLORAL

FM 328 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  habilidoso, cheio de  
 charme

Notas olfativas:
Cabeça:  pimenta
Coração:  lavanda, cardamomo,  
 funcho
Base:  patchuli, baunilha

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 302 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  clássico, másculo

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota, coentros, 
 cardamomo
Coração:  cedro, âmbar cinzento
Base:  rosa, jasmim, frésia

22,50 €
225,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA
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FRUTAL FM 325 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  moderno, energético

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

31,00 €
310,00 €/1 l

AROMAS PICANTES FM 336 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  refinado, destaca-se  
 entre a multidão

Notas olfativas:
Cabeça:  bergamota,  
 flor de laranjeira, 
 lavanda, anis
Coração:  noz-moscada, lírio de  
 água, ameixa, canela,  
 baga de zimbro
Base:  láudano, patchuli, couro, 
 resina de âmbar

27,50 €
275,00 €/1 l

FM 199 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  rico

Notas olfativas:
Cabeça:  tangerina italiana, hortelã
Coração:  canela, rosa turca,  
 cardamomo
Base:  notas de couro

22,50 €
225,00 €/1 l

AMADEIRADOFM 335 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  expressivo, moderno

Notas olfativas:
Cabeça:  jacarandá, cardamomo,  
 pimenta
Coração:  vetiver, agar (oud)
Base:  baunilha, âmbar cinzento

27,50 €
275,00 €/1 l

FM 326 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  sedutor, sensual

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

22,50 €
225,00 €/1 l

FM 301 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  energético, poderoso

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

22,50 €
225,00 €/1 l

COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA
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CHIPRE  
sedutores e atraentes

FRUTAL FM 169 
ÁGUA PERFUMADA  
Concentração: 16% Capacidade: 100 ml 

Caráter:  relaxante, picante

Notas olfativas:
Cabeça:  tangerina Siciliana
Coração:  alecrim, pau-rosa, 
 pimenta de Sichuan
Base:  incenso, musgo de carvalho

22,50 €
225,00 €/1 l

CLÁSSICO NUM A 
VERSÃO MINI 
O seu perfume na 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!

FRAGRÂNCIAS DE COLEÇÃO CLÁSSICA 
DISPONÍVEIS SÓ ATÉ A ROTURA DE STOCK!

PERFUMES 
Concentração: 20% 

Capacidade: 15 ml 

9,80 €
653,33 €/1 l

AMADEIRADOS  
floral

FM 241 
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

ORIENTAIS  
frutal

FM 237 
Caráter:  provocante, sedutor

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

FLORAIS  
oriental

FM 239 
Caráter:  vibrante, intenso

Notas olfativas:
Cabeça:  cardamomo, pimenta  
 rosa, tangerina
Coração:  lírio, campanula,  
 chá de Ceilão
Base:  cedro, vetiver, almíscar

COLEÇÃO DE LUXO MASCULINA
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ALÍVIO PAR A  
A SUA PELE! 

Ambientes poluídos, fatores externos adversos, 
dietas pobres – a sua pele necessita de se 

defender. O alívio, oferecido pelo valioso aloé, 
irá ser a primeira ajuda para a sua pele.

A coleção ALOÉ VERA é o cuidado abrangente. 
Os produtos para todos os tipos de peles,

incluindo a pele sensível e a que 
necessita um tratamento especial.

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

ESPUMA DE 
LIMPEZA PARA 
O ROSTO 
FACIAL CLEANSING FOAM
150 ml     FM av1

Suave mas efetiva, com ingredientes 
hidratantes – perfeita para o 
cuidado diário! Lava as impurezas e a 
maquilhagem, a sua pele fica fresca, 
cuidada e bem hidratada.

  formula hipoalergénica

10,90 €
72,67 €/1 l

EMULSÃO DE 
HIGIENE ÍNTIMA  
INTIMATE HYGIENE WASH
200 ml     FM av5

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

8,90 €
44,50 €/1 l

GEL-CREME FACIAL 
FACIAL GEL-CREAM
50 ml     FM av4

Extremamente leve 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

13,90 €
278,00 €/1 l

TÓNICO PARA 
O ROSTO 
FACIAL TONER
150 ml     FM av3

Dá à pele o adequado pH e garante o 
perfeito nível de hidratação. Em forma 
de névoa.

   sem álcool e hipoalergénico  

10,90 €
72,67 €/1 l

MÁSCARA PEEL-OFF
PEEL-OFF FACIAL MASK
50 ml     FM av2

Esfolia suavemente as células mortas, 
limpa perfeitamente e alisa os poros. 
Previne a oleosidade da pele, torna-a 
suave, elástica e agradavelmente 
fresca.

  com extratos acalmantes de jasmim 
e casca de árvore Enantia chlorantha  
que regula o excesso de oleosidade

  adequada para a pele normal, mista e 
e oleosa 

9,30 €
186,00 €/1 l

CAIXA PARA 
COSMÉTICOS*
COSMETIC BOX
FM g268

Uma caixa funcional e espaçosa, com 
uma alça prática e um bolso interno 
adicional para pequenos itens.

Comprimento: 26 cm
Largura: 17 cm
Altura: 19 cm

26 cm 17 cm

19
 c

m

*salvo rotura de stock

COLEÇÃO ALOÉ VERA COLEÇÃO ALOÉ VERA
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SINTA A M AGIA  
DO MEL! 

Adquirimos da natureza, o melhor do mel – 
extrato puro – e combinamos com ingredientes 

que nutrem a pele para que possa desfrutar 
de um doce ritual de cuidados diários.

As	propriedades	benéficas	da	
coleção Hello Honey vêm da 
riqueza dos monossacáridos, 
sais minerais, vitaminas, 
enzimas e ácidos orgânicos. 

ESFOLIANTE 
CORPORAL 
DE AÇÚCAR 
SUGAR BODY SCRUB
150 g    FM hh2

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

 contém 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 o óleo de amêndoa doce que 
fortaleza a pele

15,70 €
104,66 €/1 kg

PÓLEN DE BANHO 
BATH POWDER
200 g    FM hh1

desfrute de um banho relaxante com 
uma espuma suave, de um aroma 
sensual e uma 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 que hidrata perfeitamente o 
corpo

10,90 €
54,50 €/1 kg

NÉCTAR CORPORAL
NECTAR BODY WASH
220 ml    FM hh3

A pele aveludada e com um agradavel 
aroma suave graças a um líquido de 
consistência delicada e oleosa. O 
néctar limpa e nutre a pele. Use-o 
tanto para tomar banho como tomar 
um duche.

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

 o extrato de Nigella tem 
propriedades antioxidantes

8,50 €
38,63 €/1 kg

PUDIM CORPORAL 
BODY PUDDING
130 g    FM hh4

Hidratação intensiva e duradoura com 
suavidade aveludada. A 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 

12,50 €
96,15 €/1 kg

COLEÇÃO HELLO HONEY COLEÇÃO HELLO HONEY
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O SEGR EDO DA 
JU VENTUDE 

A gama exclusiva de cosméticos de Gold 
Regenesis foi criada para as peles maduras mais 

+ de 40 anos. Foi desenhada especialmente 
para combater com sucesso os sinais visíveis 

de envelhecimento. A fórmula rica desta 
coleção baseia-se num ingrediente ativo 

único – ouro coloidal biodisponível. 

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

• estimula a síntese de elastina 
e colagénio, contribuindo para 
a reconstrução e o cuidado 
adequado	da	firmeza	da	pele

• estimulando uma troca 
de microelementos na 
pele, contribuindo para 
uma nutrição intensa

• restaura o brilho natural 
da pele e vitalidade

• elimina as descolorações e ativa 
o sistema natural imunológico

• elimina a existência de rugas 
e previne a aparição de novas 

GEL-TÓNICO 
REJUVENESCEDOR   
ANTI-AGEING GEL TONER
150 ml    FM ot1

O cosmético de luxo de 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 

13,90 €
92,66 €/1 l

CREME 
REGENERADOR 
DE NOITE
ANTI-AGEING NIGHT CREAM
50 ml     FM kn2

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

26,90 €
538,00 €/1 l

CREME ANTI-
IDADE PARA A 
ÁREA DOS OLHOS
ANTI-AGEING EYE CREAM
20 ml     FM ko3

Devolve firmeza e suavidade à 
delicada pele dos olhos. Combate 
os sinais de envelhecimento e 
descolorações. 

  testado com a supervisão de um 
oftalmologista 

24,50 €
1225,00 €/1 l

CREME 
REJUVENESCEDOR 
DE DIA  
ANTI-AGEING DAY CREAM
50 ml     FM kd1

Suaviza visivelmente as rugas, devolve 
a a elasticidade e garante uma perfeita 
hidratação.  

26,90 €
538,00 €/1 l

A
P

L I
KUJ  K R E M  S Z PAT U
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Ą

INGREDIENTE 
PRECIOSO 
COMO OURO:
RESVERATROL DE UVAS 
VERMELHAS afeta os 
processos de regeneração 
e protege a pele contra os 
fatores externos adversos

COLEÇÃO GOLD REGENESIS COLEÇÃO GOLD REGENESIS
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FORÇA DE 
HIDR ATAÇÃO

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!

A EFICÁCIA DE BETA-GLUCAN 
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

SÉRUM FACIAL 
FACE SERUM
30 ml     FM sr1

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, 
preferentemente 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

19,30 €
643,33 €/1 l

EMULSÃO 
DESMAQUILHANTE 
3 EM 1 
3 IN 1 FACIAL CLEANSER
200 ml     FM ed1

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, 
refirma a pele tornando-a suave e 
macia.

  Força dos ingredientes: beta-
glucano de aveia, pantenol, beta-
glucano 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 

11,90 €
59,50 €/1 l

HIT

COLEÇÃO ß-GLUCAN ACTIVE COLEÇÃO ß-GLUCAN ACTIVE 

56 57



CREME HIDRATANTE
MOISTURISING FACE CREAM
30 ml     FM kn1

Hidrata profundamente a pele, que 
recupera a 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

19,90 €
663,33 €/1 l

CREME SEMI-
ENRIQUECIDO 
PARA O ROSTO
SEMI-RICH FACE CREAM
30 ml     FM kp1

Contém ingredientes lubrificantes, 
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 coco e a 
manteiga de karité aumentam a 
firmeza da pele.

  problema: pele mista ou com falta de 
elasticidade

19,90 €
663,33 €/1 l

CREME 
ENRIQUECIDO 
PARA O ROSTO 
RICH FACE CREAM
30 ml     FM kt1

Os ingredientes perfeitamente 
selecionados lubrificam a pele criando 
uma camada protetora, prevenindo 
que se seque e contra os fatores 
externos.

  problema: pele ressequida e irritada 

19,90 €
663,33 €/1 l

CREME SUAVIZANTE 
E HIDRATANTE 
PARA MÃOS
MOISTURISING & SMOOTHING 
HAND CREAM
50 ml     FM kr3

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.

16,70 €
334,00 €/1 l

CREME 
REGENERANTE 
E NUTRITIVO 
PARA MÃOS
REGENERATING & NOURISHING 
HAND CREAM
50 ml     FM kr2

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

16,70 €
334,00 €/1 l

BÁLSAMO ANTI 
CELULÍTICO
ANTICELLULITE BODY BALM
300 ml     FM cel1

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.

19,30 €
64,33 €/1 l

BÁLSAMO 
CORPORAL 
HIDRATANTE 
MOISTURISING BODY BALM
300 ml     FM bn1

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

18,30 €
61,00 €/1 l

COLEÇÃO ß-GLUCAN ACTIVE COLEÇÃO ß-GLUCAN ACTIVE 
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LUXO PAR A 
A SUA PELE 

Uma inspiração para todas as gamas foram as 
orquídeas. Estas flores delicadas, são o símbolo 

do charme, perfeição e luxo. Uma gama de 
cuidado do corpo luxuosa, Triumph of Orchids 

combina receitas ricas à base de extratos de 
orquídea e fragrâncias florais delicadas.

O EXTRATO DE ORCHÍDEA 
pertence aos mais valiosos 
ingredientes cosméticos.  
Famoso pelas suas 
propriedades anti-idade, 
suavizantes e hidratantes.

GEL HIDRATANTE 
PARA LAVAR 
O ROSTO 
MOISTURISING FACE WASH
150 ml     FM op1

PASSO 1: LIMPEZA

Indicado para uso diário para a pele 
normal, mista, oleosa e sensível. A 
fórmula baseada no ácido láctico que 
regenera as células e glicerina vegetal 
que hidrata a pele.

  o nácar fortalece dá luminosidade à 
pele

10,20 €
68,00 €/1 l

ESFOLIANTE 
ENZIMÁTICO 
PARA O ROSTO 
ACTIVE ENZYME FACE PEEL
50 ml     FM op3

PASSO 2: EXFOLIAÇÃO

Esfolia e limpa delicadamente a 
pele melhorando o tom de pele e 
devolvendo o brilho. A pele torna-se 
suave e macia, preparada para futuros 
tratamentos.

  com papaína e partículas delicadas 
de bambu – força de exfoliação 
duplicada

11,90 €
238,00 €/1 l

SÉRUM 
REVITALIZANTE 
REVITALISING SERUM
30 ml    FM op4

PASSO 3: NUTRIÇÃO INTENSIVA

Extremamente rápida absorção, a pele 
torna-se mais firme e elástica. Contém 
o extrato hidratante de orquídea, o 
nácar que melhora a cor de pele e a 
elastina que elimina as rugas o rosto 
é iluminado e as rugas ficam menos 
visíveis.

  com base num complexo de 
cerâmidas que ajudam na construção 
natural da pele

15,50 €
516,66 €/1 l

O ROSTO 
R ADIANTE

COLEÇÃO TRIUMPH OF ORCHIDS COLEÇÃO TRIUMPH OF ORCHIDS 
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CUIDADOS 
DE COR PO 

SENSUAIS

GEL DE BANHO 
AVELUDADO
VELVET BUBBLE BATH
250 ml     FM oa2

Contém extrato rejuvenescedor de 
orquídea. Recomendado para todos 
os tipos de peles, especialmente seca 
e sensível.

  o extrato de alga castanha hidrata 
intensamente e refirma a pele

10,20 €
40,80 €/1 l

ÓLEO ACETINADO 
PARA O CORPO 
E CABELO 
SATIN BODY & HAIR OIL
75 ml     FM oa1

Desenvolvido para dar à pele e cabelo 
um cuidado complexo, protege da 
pele ressequida. Tém a textura ligeira, 
não torna o cabelo pesado, de rápida 
absorção. Dá à pele uma suavidade 
de seda. 

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

9,70 €
129,33 €/1 l

SPRAY CORPORAL 
COM VITAMINAS 
VITAMIN BODY MIST
75 ml     FM oa3

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

  bomba vitamínica: A + E + F

7,90 €
105,33 €/1 l

INSPIR ADO  
PELO CABELO 
BONITO

R EGENER AÇÃO 
R ÁPIDA PAR A AS 
SUAS M ÃOS E OS 
SEUS PÉS
Aceite o desafio! 
Use diariamente: As suas mãos e os seus pés 
recuperarão a sua suavidade natural e maciez.

CHAMPÔ PARA CABELOS 
PINTADOS
COLOUR EXTEND SHAMPOO
200 ml      FM og1

A fórmula natural à base de substâncias delicadas que 
limpam e nutrem o cabelo sem irritar o couro-cabeludo. 
Protege da perda de cor e doma o cabelo frisado. 

  o polímero natural protetor torna o cabelo mais suscetível 
à modelação e fácil de pentear

9,70 €
48,50 €/1 l

MÁSCARA PARA CABELOS 
PINTADOS
COLOUR EXTEND HAIR MASK
200 ml      FM og2

Retém a profundidade da cor e previne que desapareça.
  Com o óleo de argão, sumos de frutas, manteiga karité e 

extrato de rooibos

11,90 €
59,50 €/1 l

ESFOLIANTE PROFISSIONAL 
AHA PARA MÃOS E PÉS *
EXPERT AHA HANDS & FEET PEEL
160 ml      FM od2

O esfoliante de luxo criado com ótima concentração de 
ácidos AHA, incluídos nos extratos de frutas (10%).

  com o pó de semente de alperce que possibilita uma 
massagem delicada da pele fortalecendo a esfoliação da 
pele com calos

13,30 €
83,12 €/1 l

MÁSCARA REGENERADORA DE 
MÃOS E PÉS
REGENERATION EXPERT HANDS & FEET MASK
160 ml      FM od1

Renovação instantânea—5 minutos são suficientes 
para regenerar e hidratar a pele das mãos e pés, até os 
calcanhares gretados e ásperos.

  com o extrato de orquídea com potentes antioxidantes 

13,20 €
82,50 €/1 l

*salvo rotura de stock

COLEÇÃO TRIUMPH OF ORCHIDS COLEÇÃO TRIUMPH OF ORCHIDS 
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O MOMENTO DE 
R ELA X A MENTO 

AROM ÁTICO 
A essência do SPA escondida em belas 

embalagens. Esta gama desfruta de grande 
apreço por parte dos nossos clientes — 

principalmente o esfoliante corporal de sais, 
que foi considerado o Destaque da Década.

Spa Senses são cosméticos tanto para 
mulheres ou homens; para as mulheres 

recomendamos os belos aromas da baunilha, 
pêssego, flor de cerejeira e verbena. E 

para os homens o sensual patchuli.

ESCOLHA UM CONJUNTO DE 
COSMÉTICOS SPA SENSES 
DE AROMA PREFERIDO

Verbena 
Tém um aroma cítrico fresco, que reduz 
o cansaço, relaxa e acalma os sentidos.

Pêssego 
Um aroma suculento que 
adiciona otimismo. É um 
verdadeiro cheiro de verão.

Flor de cerejeira 
É associado com o aroma do início 
da primavera, fragrância alegre, 
cheia de sol.  Subtil, cativante aroma 
relaxa e atrai o bom humor.

Baunilha 
É uma verdadeira doçura do 
trópicos. O seu aroma quente e 
agradável ajuda a regenerar.

Patchuli 
Tem um agradável aroma herbal 
que alivia o estresse e refresca. 
Esta fragrância é especialmente 
recomendada para os homens.

SAIS DE BANHO
BATH SALT
600 g    

Sal natural da costa do Brasil, rica em 
cálcio, magnésio, bromo, iodo, potássio 
e ferro, fortalece a pele e torna-a mais 
flexível. O relaxamento agradável num 
banho aromático.  

FM 01s  Verbena
FM 02s  Pêssego
FM 03s  Flor de cerejeira
FM 04s  Baunilha
FM 05s  Patchuli

7,90 €
13,10 €/1 kg

VELA PERFUMADA
SCENTED CANDLE
430 g    

Um complemento ideal da coleção Spa 
Senses. Espalha um aroma agradável e 
cria um ambiente único.

FM sw01  Verbena
FM sw02  Pêssego
FM sw03 Flor de cerejeira
FM sw04  Baunilha
FM sw05  Patchuli

14,90 €
34,65 €/1 kg

MANTEIGA 
CORPORAL
BODY BUTTER
250 ml    

Foi criado com o objetivo de relaxantes 
tratamentos de beleza no conforto da 
casa de banho. Tem uma consistência 
cremosa sensual. Contém manteiga 
de karité nutritivo, manteiga de cacau, 
óleo de macadâmia e óleo de linhaça. 

FM sm01  Verbena
FM sm02  Pêssego
FM sm03  Flor de cerejeira
FM sm04 Baunilha
FM sm05  Patchuli

12,90 €
51,60 €/1 kg

ESFOLIANTE 
CORPORAL 
COM SAIS 
SALT BODY SCRUB
250 ml    

Os cristais de sal limpam a pele e 
removem as células mortas para 
tornar-se suave, firme e agradável 
ao toque. O óleo delicado cria uma 
camada oleosa que hidrata e deixa a 
pele ligeiramente oleosa.

FM pl01  Verbena
FM pl02 Pêssego
FM pl03  Flor de cerejeira
FM pl04  Baunilha
FM pl05  Patchuli

11,90 €
47,60 €/1 kg

GEL DE BANHO
SHOWER GEL
250 ml    

Contém a provitamina B5 tem um 
efeito nutritivo e hidratante. Descubra 
que com o gel de banho Spa Senses 
duche é algo mais do que limpeza. 

FM 001g  Verbena
FM 002g  Pêssego
FM 003g  Flor de cerejeira
FM 004g  Baunilha
FM 005g  Patchuli

7,90 €
31,60 €/1 kg

COLEÇÃO SPA SENSES COLEÇÃO SPA SENSES
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BELEZA DE 
NATUR EZA

Os produtos que têm como base produtos 
naturais são um verdadeiro prazer para os 

sentidos. Estão disponíveis em duas versões
fragrantes: cerejas sumarentas em chocolate 

e groselha preta com nata doce.
Não contém conservantes sintéticos e devem ser 
armazenados em lugares frescos, entre 4–25°C.

Portanto o prazo de validade é mais curto.

COLEÇÃO DISPONÍVEL ATÉ 
A ROTURA DE STOCK!

... para as mulheres 
que apreciam contato 
com a natureza.

ESFOLIANTE 
NATURAL DE AÇÚCAR 
PARA O CORPO 
NATURAL SUGAR BODY SCRUB 
180 ml    
FM bs03  cerejas sumarentas em chocolate
FM bs23  groselha preta com nata doce

Os cristais de açúcar limpam 
profundamente a pele, os pedaços de 
frutas secas massajam suavemente o 
corpo e estimulam a microcirculação.

 com ingredientes de alta qualidade que
hidratam e nutrem a pele, tornando-a 
firme e flexível

18,20 €
101,11 €/1 l

BÁLSAMO 
LABIAL NATURAL
NATURAL LIP BALM 
15 g    
FM bs05  cerejas sumarentas em  
  chocolate
FM bs25  groselha preta com nata doce

Delícia para os lábios! Suavidade 
sedutora de uma combinação de três 
óleos naturais: óleo de coco, arroz, e 
amêndoa doce.

6,70 €
446,66 €/1 kg

SABONETE NATURAL 
NATURAL SOAP 
140 g    
FM bs02  cerejas sumarentas em 
  chocolate
FM bs22  groselha preta com nata doce

Feito à mão com ingredientes naturais 
de alta qualidade. Cativa com o seu 
aspeto original e o aroma fascinante. 
Contém 98% de ingredientes naturais.

9,50 €
67,85 €/1 kg

MOUSSE NATURAL 
PARA O CORPO 
NATURAL BODY MOUSSE 
180 ml    
FM bs04 cerejas sumarentas em  
  chocolate
FM bs24  groselha preta com nata doce

A textura aveludada da mousse 
contém óleos nutritivos, manteiga de 
karité, vitaminas, minerais e ácidos 
gordos que penetram a pele, nutrindo 
e regenerando-a.

19,30 €
107,22 €/1 kg

MANTEIGA 
CORPORAL 
NATURAL QUENTE 
NATURAL WARM BODY BUTTER
65 g    
FM bs01 cerejas sumarentas em 
  chocolate
FM bs21 groselha preta com nata doce

A chama de uma vela transforma o 
produto num azeite de massagem 
fragrante. Acenda o pavio e espere 
até que manteiga comece a derreter. 
Verifique que a temperatura
do produto não está muito alta. Use 
para massajar o corpo, mãos e pés.

  com o óleo de coco e de amêndoa  
doce que regeneram a pele e previnem 
a perda de água

  com a cera de abelha natural que 
restaura a camada lipídica da pele, 
tornando a pele suave, flexível e 
agradável ao toque

  com a manteiga de karité que hidrata 
intensamente e nutra a pele

21,90 €
336,92 €/1 kg

COLEÇÃO BODY SIGN COLEÇÃO BODY SIGN
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CREME 
PERFUMADO PARA 
MÃOS E UNHAS
PERFUMED HAND & NAIL CREAM
100 ml 

Ideal para o cuidado diário das mãos 
e unhas. Deixa o aroma delicado de 
perfumes.
  rico em vitaminas e ingredientes  

hidratantes
FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
33n, 81n, 98n, 173n

8,30 €
83,00 €/1 l

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

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, 25t, 33t, 81t, 97t, 
101t, 173t

8,30 €
166,00 €/1 l

GEL DE DUCHE 
PERFUMADO
PERFUMED SHOWER GEL  
200 ml 

Mima os sentidos com uma textura 
aveludada.  Lava suavemente o corpo 
deixando um aroma delicado.
FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
05e, 10e, 18e, 21e, 23e, 25e, 33e, 
81e, 97e, 98e, 101e, 173e

8,90 €
44,50 €/1 l

BÁLSAMO 
CORPORAL 
PERFUMADO  
PERFUMED BODY BALM  
200 ml 

Deixa na  pele uma névoa dos 
mais belos perfumes. Contém 
ingredientes hidratantes e ativamente 
regeneradores.  
 com vitaminas E, B5 e alantoina

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
05m, 10m, 21m, 23m, 33m, 81m, 97m, 
101m, 173m

9,70 €
48,50 €/1 l

AMOSTRAS 
DE BÁLSAMO 
DISPONÍVEIS: 
23m, 33m, 81m

PERFUMES 
DE CABELO
HAIR FRAGRANCE
50 ml 

Com cada passo dá uma fragrância 
sensual e bela. Num cómodo spray que 
pode levar na mala. 
  os polímeros especialmente 

selecionados fixam suavemente os 
penteados e dão brilho 
  com cerâmidas que reconstroem e 

suavizam o cabelo

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

7,90 €
158,00 €/1 l

ANTI-
TRANSPIRANTE 
ROLL-ON INODORO
UNISEX
FRAGRANCE-FREE 
ANTIPERSPIRANT ROLL-ON 
50 ml  FM 00t 

O roll-on inodoro e universal, pode ser 
combinado com qualquer fragrância. 
Protege contra os efeitos do suor 
excessivo.

8,30 €
166,00 €/1 l

CUIDADO 
AROM ÁTICO  

PAR A ELA  
Gama exclusiva de produtos femininos de 

cuidado com fragrâncias que combinam 
harmoniosamente com os perfumes mais 

populares FM Federico Mahora.

COLEÇÃO PERFUMADA COLEÇÃO PERFUMADA
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CUIDADO 
AROM ÁTICO 

PAR A ELE

O uso de cosméticos das mesmas fragrâncias 
ao mesmo tempo pode tornar o nosso perfume 

favorito mais duradouro, as composições 
escolhidas vão criar um conjunto harmonioso.

A aplicação de fragrância 
em camadas é chamada 
de layering.

Primeiro, usamos gel de 
banho perfumado, depois 
aplicamos bálsamo corporal 
perfumado, creme para as 
mãos, desodorizante, e só 
no	fim	mergulhamo-nos	
numa névoa de perfume.

Ao escolher um perfume, 
pense no conjunto de 
produtos de cuidados da 
pele com o mesmo aroma.

GEL DE DUCHE 
PERFUMADO
PERFUMED SHOWER GEL  
200 ml 

Limpa cuidadosamente o corpo 
deixando um aroma sensual das mais 
belas águas perfumadas. Contém 
pantenol que tem propriedades 
hidratantes e regeneradoras.
FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
43e, 52e, 56e, 64e, 110e, 134e, 199e

8,90 €
44,50 €/1 l

BÁLSAMO 
CORPORAL 
PERFUMADO 
PERFUMED BODY BALM  
200 ml 

Contém substâncias que garantem 
a hidratação adequada da pele, 
incluindo pantenol, vitamina E e 
alantoina. 
FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
52m, 199m

9,70 €
48,50 €/1 l

CREME DE MÃOS 
PERFUMADO 
PERFUMED HAND CREAM
100 ml 

Rico em vitaminas A e B5 com fortes 
propriedades regeneradoras e 
protetoras. 
FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
52n, 134n

8,30 €
83,00 €/1 l

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

Graças à combinação das 
propriedades do anti-transpirante 
com a fragrância, elimina os resultados 
da transpiração excessiva. Garante 
uma sensação de conforto e frescura. 
FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
43t, 52t, 56t, 64t, 110t, 134t, 199t

8,30 €
166,00 €/1 l

COLEÇÃO PERFUMADA COLEÇÃO PERFUMADA
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CONFORTO 
TODOS OS DIAS!

A Coleção Refrescante é dedicada aos 
homens. Produtos fortemente perfumados 

para que o barbear seja um ótimo prazer. 
Disponíveis com as mesmas fragrâncias 

de perfumes mais populares.

PARA CORRER BEM… 

cuide complexamente 
da sua pele durante e 
depois do barbear.

AFTERSHAVE
AFTER SHAVE 
100 ml  

Aftershave com aroma intenso é um 
acabamento perfeito de barbear. O 
mentol dá uma sensação de frescura 
agradável.
  com alantoina, que elimina a 

sensação de arrepio e acalma a pele
FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
s043, s052, s056, s064, s110, s134, 
s199

11,90 €
119,00 €/1 l

ESPUMA DE 
BARBEAR 
SHAVING FOAM 
250 ml  

Suaviza eficazmente os pelos da barba 
e facilita o barbear. Dá uma ótima 
sensação de pele suave, fresca e bem 
cuidada.
  com alantoina acalmante
  com extrato de folhas de aloé 

hidratante e regenerador
FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
p052

11,90 €
47,60 €/1 l

BÁLSAMO 
AFTERSHAVE 
AFTER SHAVE BALM
50 ml  

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

  com óleo nutritivo de macadâmia
  com pantenol regenerador

FRAGRÂNCIAS DISPONÍVEIS: 
b052, b134, b199

11,90 €
238,00 €/1 l

COLEÇÃO REFRESCANTE COLEÇÃO REFRESCANTE
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ESCOLHA DE 
HOMENS 

A coleção Skin Lab satisfaz perfeitamente as 
necessidades da pele do homem. Os cosméticos 

naturais de alto conteúdo de ingredientes 
naturais, destinados para cuidado diário. 

São unidos pelo aroma amadeirado frutal.

A COLEÇÃO DISPONÍVEL ATÉ 
A ROTURA DE STOCK!

CREME PARA O 
ROSTO EFEITO MATE
DESTAQUE 
MATTIFYING EFFECT FACE CREAM
30 ml     FM sl12

Desenhado para o cuidado diário da 
pele com necessidades matificantes e 
suavizantes. 

  com ácido hialurónico e a vitamina 
E que restauram a camada natural 
protetora da pele 

  com alóe vera anti-inflamatório 
calmante e regenerante

9,70 €
323,33 €/1 l

HIT

MANTEIGA 
CORPORAL 
NATURAL QUENTE  
NATURAL WARM BODY BUTTER
65 g    FM sl13

A chama de uma vela transforma o 
produto num azeite de massagem 
fragrante. Acenda o pavio e espere 
até que manteiga comece a derreter. 
Verifique que a temperatura
do produto não está muito alta. Use 
para massajar o corpo, mãos e pés.

  com o óleo de coco e de amêndoa  
doce que regeneram a pele e previnem 
a perda de água

  com a cera de abelha natural que 
restaura a camada lipídica da pele, 
tornando a pele suave, flexível e 
agradável ao toque

  com a manteiga de karité que hidrata 
intensamente e nutra a pele

21,90 €
336,92 €/1 l

GEL DE DUCHE 
NATURAL
NATURAL BODY WASH
200 ml     FM sl15

A pele macia, suave e flexível graças 
os ingredientes ativos certificados de 
origem vegetal.

  com provitamina B5 acalmante
  com proteína de aveia hidrolisada 

que garante a condição adequada da 
pele e uma nutrição intensa 

  contém ingredientes de baixa 
formação de espuma e glicerina 
vegetal que hidrata a pele 

7,90 €
39,50 €/1 l

CREME CORPORAL 
NATURAL 
NATURAL BODY CREAM
130 g     FM sl14

Especialmente indicado para o 
tratamento das partes do corpo muito 
secas como joelhos e cotovelos. 

  com rico em vitaminas A, B, C, E e PP 
extrato de abacate que hidrata e nutre 
a pele seca

  com óleo de amêndoas e manteiga 
de karité que amaciam a pele

  com óleo de coco que acalma e 
atrasa o processo de envelhecimento 
de pele

17,90 €
137,69 €/1 l

SABONETE NATURAL
NATURAL SOAP BAR
100 g      FM sl11

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

  com glicerina vegetal que hidrata a pele 
  a seiva de aloé junto com o óleo de coco acalma as irritações 

7,90 €
79,00 €/1 l

COLEÇÃO SKIN LAB COLEÇÃO SKIN LAB
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BANHO É 
UM A GR ANDE 

DIVERSÃO 
Aqua Magic é uma coleção criada para os mais 

pequenos, adequado para crianças com mais 
de 3 anos. Com estes produtos delicados cada 

banho torna-se uma verdadeira aventura!

A	delicada	pele	do	seu	filho	
exige cuidados adequados. 
Os cosméticos Aqua 
Magic garantem higiene 
diária e segurança.

CHAMPÔ & GEL DE 
BANHO PARA
CRIANÇAS 2 EM 1
SHAMPOO & BODY WASH 2 IN 1
200 ml     FM d002

Com um produto lave corpo e cabelo. 
Fórmula hipoalergénica especial, 
desenvolvida com as crianças em 
mente. Aromas maravilhosos de frutas 
tropicais.

  não irrita os olhos
  com provitamina B5 e extrato de 

calêndula 

8,70 €
43,50 €/1 l

ESPUMA PARA 
LAVAR O CORPO
BODY WASH FOAM
200 ml     FM d005

A espuma delicada pode ser utilizada 
até vários vezes por dia. Enriquecida 
com óleo de amêndoas doces 
nutritivo, extrato de camomila e 
alantoina. É hipoalergénica e tem 
agradável fragrância de mirtilo. As 
crianças adoram-a. 

7,90 €
39,50 €/1 l

SPRAY 
ABRILHANTADOR-
DESEMBARAÇADOR
HAIR SHINE DETANGLING SPRAY
200 ml     FM d004

É só pulverizar cabelo seco ou 
molhado e pentear! Não necessita 
enxaguar e controla os cabelos 
frisados. Graças ao spray o cabelo fica 
brilhante, suave e fofo com fragrância 
sumarenta de melão. 

  facilita o pentear 
  não necessita enxaguar

7,90 €
39,50 €/1 l

COLEÇÃO AQUA MAGIC COLEÇÃO AQUA MAGIC
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CABELO PER FEITO 
TODOS OS DIAS!

O cabelo pode ser uma verdadeira decoração. 
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. 

CHAMPÔ 
ANTI-CASPA
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
200 ml     FM w06

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

  restaura o equilíbrio natura do couro 
cabeludo

9,00 €
45,00 €/1 l

CHAMPÔ 
PARA HOMENS
MEN’S SHAMPOO
200 ml     FM w08

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

  para uso diário
  aroma picante e de cedro

7,70 €
38,50 €/1 l

CHAMPÔ PARA 
CABELOS FINOS
E SEM VOLUME 
FINE AND FLAT HAIR SHAMPOO
200 ml     FM w10

Os ingredientes cuidadosamente 
selecionados tornam o seu cabelo mais 
fofo, visivelmente volumoso, fica mais 
fácil pentear o cabelo húmido, reduz 
os cabelos rebeldes e hidrata.

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

  resultado: maior volume e 
modelação fácil 

  use em conjunto com o 
condicionador 

8,80 €
44,00 €/1 l

CONDICIONADOR 
PARA CABELOS
FINOS E SEM 
VOLUME
FINE AND FLAT HAIR 
CONDITIONER
150 ml     FM w12

A fórmula ligeira com seiva de aloé, 
extrato de alga e os ingredientes que 
aumentam o volume. Não torna o 
cabelo pesado. 

  necessita enxaguar

7,30 €
48,66 €/1 l

CHAMPÔ PARA 
CABELOS SECOS
E DANIFICADOS 
DRY AND DAMAGED HAIR 
SHAMPOO
200 ml     FM w09

Para o cabelo seco, quebradiço, 
danificado 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

8,80 €
44,00 €/1 l

CONDICIONADOR 
PARA CABELOS
SECOS E 
DANIFICADOS
DRY AND DAMAGED HAIR 
CONDITIONER
150 ml     FM w11

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

  necessita enxaguar

7,30 €
48,66 €/1 l
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O MELHOR PAR A 
OS SEUS PÉS! 

Eficazes e provados—estas são as propriedades 
dos produtos para o cuidado dos seus pés.  

Dão-lhe conforto a cada passo. 

ESFOLIANTE 
PARA OS PÉS
SCRUB FOOT CREAM
75 ml     FM s007

Os grãos naturais de pedra pomes 
e os caroços de azeitonas esfoliam a 
pele morta e suavizam-a. O óleo de 
girassol nutritivo 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

8,90 €
118,66 €/1 l

ANTITRANSPIRANTE 
PARA OS PÉS 
ANTIPERSPIRANT FOOT SPRAY
150 ml     FM s009

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

  com adição de sálvia antibacteriana 
que reduz transpiração de pés e dá uma 
sensação de frescura 

9,70 €
64,66 €/1 l

GEL CALMANTE 
E REFRESCANTE 
PARA OS PÉS 
SOOTHING & REFRESHING FOOT GEL
75 ml     FM s008

Inclui extrato de arnica 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 

8,90 €
118,67 €/1 l

CREME 
PROFUNDAMENTE 
HIDRATANTE 
PARA OS PÉS 
DEEP MOISTURISING FOOT CREAM
75 ml     FM s010

Hidrata intensamente os pés ásperos e 
secos, nutra perfeitamente, regenera 
e suaviza a pele. O óleo de brotes de 
trigo fortalece e lubrifica sutilmente a 
pele. A glicerina e ureia restauram a sua 
suavidade e elasticidade. 

  com uma fragrância agradável de chá e 
limão

8,90 €
118,67 €/1 l
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PURE 43 p. 18
PURE 52 p. 17
PURE 54 p. 18
PURE 55 p. 15
PURE 56 p. 19
PURE 57 p. 14
PURE 63 p. 18
PURE 64 p. 17
PURE 68 p. 18
PURE 93 p. 14
PURE 110 p. 19
PURE 134 p. 14
PURE 135 p. 18

FM 151  p. 43
FM 152  p. 43
FM 160  p. 42
FM 169  p. 48
PURE 189 p. 18
FM 195  p. 41
FM 198  p. 42
FM 199  p. 46
PURE 224 p. 17
FM 300  p. 44
FM 301  p. 47
FM 302  p. 45
FM 325  p. 46

FM 326  p. 47
FM 327  p. 42
FM 328  p. 45
FM 329  p. 43
FM 331  p. 43
FM 332  p. 44
FM 333  p. 41
FM 334  p. 42
FM 335  p. 47
FM 336  p. 46
PURE 451 p. 16
PURE 452 p. 14
PURE 457 p. 15

PURE 458 p. 17
PURE 459 p. 17
PURE 460 p. 15
PURE 461 p. 15
PURE 462 p. 15
PURE 463 p. 16
PURE 464 p. 18
PURE 465 p. 17
PURE 466 p. 17
PURE 467 p. 14
PURE 468 p. 17
PURE 469 p. 15
FM 601  p. 25

PURE 01 p. 13
PURE 05 p. 08
PURE 06 p. 06
PURE 07 p. 13
PURE 09 p. 09
PURE 10 p. 11
PURE 12 p. 09
PURE 16 p. 08
PURE 17 p. 11
PURE 18 p. 08
PURE 20 p. 12
PURE 21 p. 11
PURE 23 p. 06
PURE 24 p. 10
PURE 25 p. 11
PURE 26 p. 10
PURE 29 p. 11
PURE 32 p. 10
PURE 33 p. 06
PURE 34 p. 08
PURE 80 p. 08
PURE 81 p. 13
PURE 97 p. 12
PURE 98 p. 09
PURE 101 p. 09
PURE 125 p. 11

PURE 132 p. 12
FM 141  p. 34
FM 142  p. 35
FM 146  p. 32
FM 147  p. 32
FM 149  p. 37
FM 162  p. 35
PURE 173 p. 10
PURE 174 p. 13
PURE 177 p. 10
PURE 180 p. 11
PURE 181 p. 12
PURE 183 p. 13
FM 192  p. 37
FM 237  p. 49
FM 239  p. 49
FM 241  p. 49
PURE 257 p. 09
PURE 263 p. 09
PURE 271 p. 12
PURE 272 p. 12
FM 281  p. 30
FM 283  p. 29
FM 286  p. 36
FM 287  p. 27
FM 291  p. 30

FM 292  p. 30
FM 296  p. 34
FM 297  p. 33
FM 298  p. 29
FM 303  p. 31
FM 313  p. 27
FM 317  p. 33
FM 318  p. 33
FM 319  p. 27
FM 320  p. 28
FM 321  p. 31
FM 322  p. 31
FM 323  p. 31
FM 351  p. 28
FM 352  p. 32
FM 353  p. 32
FM 354  p. 33
FM 355  p. 32
FM 356  p. 39
FM 357  p. 38
FM 358  p. 27
FM 359  p. 35
FM 360  p. 29
FM 361  p. 34
FM 362  p. 37
FM 363  p. 35

FM 364  p. 35
FM 365  p. 28
FM 366  p. 36
FM 367  p. 31
PURE 400 p. 12
PURE 401 p. 13
PURE 402 p. 09
PURE 404 p. 09
PURE 412 p. 12
PURE 413 p. 09
PURE 414 p. 13
PURE 415 p. 12
PURE 416 p. 11
PURE 417 p. 10
PURE 418 p. 11
PURE 419 p. 06
PURE 420 p. 11
PURE 421 p. 08
PURE 422 p. 07
PURE 423 p. 09
PURE 424 p. 09
PURE 425 p. 07
FM 600  p. 25

FR AGR ÂNCIAS FEMININAS

FR AGR ÂNCIAS M ASCULINAS

Todos os preços no catálogo incluem IVA. O catálogo de produtos FM GROUP nº 24 é válido a partir de maio de 2016.  
A oferta de produtos incluída no catálogo é válida a partir de maio 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 oficiais para vender e publicitar os produtos FM GROUP. 
Os produtos FM GROUP são produtos originais do FM GROUP WORLD. 
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 intensos      meio intensos     suaves

familia olfativa nota dominante fragrância feromonas intense gel de duche bálsamo 
para o corpo

antitranspiran-
te roll-on

perfume 
para o 
cabelo

creme para 
mãos e 
unhas

FLORAIS  

Frutal

10, 17, 125, 180, 181, 281, 291, 303, 367, 400, 412 10 10, 17 10 10

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

25, 600 25 25 25

Oriental 

20, 132, 147  

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

146, 239, 297, 318, 354, 355

Aquático 7, 141, 174, 361  

Verde 1, 81 81 81 81 81 81 81 81

Aldeído 21, 418 21 21 21

Cítrico 283, 298, 360  

Amadeirado 320, 351, 365, 414  

CÍTRICOS   

Limão 33 33 33 33 33 33 33 33

Frutal 419

Tangerina 23, 296 23 23 23 23 23

Laranja 6  

ORIENTAIS  

Floral 9, 101, 257, 263, 402, 404, 423, 424 101 9 101 101 101

Frutal 12, 98, 237, 286, 413 98 98 98  98

Amadeirado 26, 142, 162, 359, 363, 364  

Aromas picantes 24, 173, 177, 366 173 173 173 173 173 173 173

Âmbar 32

Baunilha 417  

AMADEIRADOS      

Floral 241, 287, 313

Frutal 319, 358, 422

Oriental 425

CHIPRE

Frutal 5, 16, 34, 80, 149, 192, 362 5 5 5 5 5

Amadeirado 18, 357 18 18 18 18 18

Oriental 356

Floral 421

familia olfativa nota dominante fragrância feromonas intense gel de duche
bálsamo 

para o 
corpo

antitranspiran-
te roll-on

creme de 
mãos

espuma de 
barbear aftershave bálsamo 

aftershave

CHIPRE     

Frutal 169  

Amadeirado 56 56 56 56 56 56

Âmbar e Almíscar 110 110 110 110 110 110

ORIENTAIS   

Floral 52, 302, 328, 465 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Frutal 325

Aromas picantes 199, 224, 336, 459, 466, 468 199 199 199 199 199

Âmbar 64, 458 64 64 64 64 64

Amadeirado 301, 326, 335

AMADEIRADOS     

Frutal 55, 195, 333  

Patchuli 160, 198, 327, 331, 334

Aquático 457, 460, 462

Cítrico 461, 469

FOUGERE

Feto 43, 135, 332 43 43 43 43 43

Lavanda 54, 63, 68, 189, 300, 464, 601

CÍTRICOS   

Limão 57

Tangerina 134, 452 134 134 134 134 134 134 134

Laranja 93

Aquático 467

AQUÁTICOS
Verde 451, 463

PRODUTOS FEMININOS

PRODUTOS M ASCULINOS
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TEM DÚVIDAS?  LIGUE-NOS!  

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

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

FMICG International 
Cosmetics, unipessoal, Lda 
 
NIPC: 513 809 597 
Rua da Casquilha, n. 14 C 
1500-152 Lisboa

ARMAZÉM: 
 
Rua Entre Muros, n.° 54 
Armazém AI 
Bairro da Junqueira 
2660-395 São Julião do Tojal 
Loures - Portugal

 
 
Telefone: +351 219 747 205 
Telemóvel: +351 966 116 803  
      (WhatsApp) 
Fax: +351 219 731 146

 
 
info@es.fmworld.com 
contrato@es.fmworld.com 
pedido@es.fmworld.com 
reclamaciones@es.fmworld.com


