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A essência de um
perfume não é visível.
A sua qualidade, as suas
matérias-primas, a
criatividade do design,
o processo de elaboração…
é tudo aquilo que o torna único.

O que
importa
nao se ve
Por vezes, quando fecha os
olhos, pode ver muito mais.
Pode deixar de lado o aparente,
o superficial… e centrar-se no que
realmente importa: a qualidade,
a criatividade, os ingredientes, os
profissionais que tornam possível
um produto excecional.

Porque embora o importante
não se veja, é para nós muito
claro o que o é.
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O tato
O veludo é elegância, mistério e exuberância.
Suaves texturas para lhe oferecer uma experiência
de luxo e exclusividade.

...interpretar as emoções
Os aromas
O olfato é capaz de nos
transportar até àqueles
lugares onde a mente se
cruza com as lembranças
e recriar sentimentos,
sensações de bem-estar,
intimidade e ligação.
Inspiramo-nos no ar
puro da Tanzânia, nas
especiarias exóticas da
Índia e nos frutos da
Amazónia.

À procura da essência da natureza

Conhecer os sítios onde se
cultivam as matérias-primas
permite-nos contextualizar
as nossas criações a partir
da natureza. Cada nota
olfativa corresponde
a um lugar no mundo, a
uma viagem interior, a um
estímulo gerado pela magia
do processo criativo.
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O que importa não se vê

As melhores
matérias-primas
Trabalhámos com mais de 40 ingredientes naturais para
conseguir a excelência em cada criação. A rosa, o jasmim,
o musk, a toranja branca, a madeira de cedro, o ananás ou
a sálvia picante são escolhidos na sua origem para extrair
as melhores essências da natureza e transformá-las num
perfume exclusivo e pessoal.

A criatividade
Cada um dos perfumes tem um design
exclusivo, trabalhado a partir de um conceito.
Desde a sofisticação parisiense do My Soul,
em que o vermelho, o preto e o dourado
são protagonistas, até à natureza mágica das
auroras boreais que inspirou a coleção Borealia
Shine, ou a energia vibrante sugerida pela
combinação do verde floresta e do laranja
intenso do Extra Time.
1735
1:1
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GLASS

270 g

110 ± 4 ml

17.04.2018

INFUSION GLASS BOTTLE 100 ML
REPRODUCTION AND IMPLEMENT OF THE PROJECT HERE AND EXTENDED IS SUBJET TO THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF THE AUTOR

...quem está por trás do seu perfume?
“Memorizamos um odor em
concreto usando uma grande
quantidade de palavras.
Recorremos também a
imagens, emoções, aromas,
pessoas...”
Alexandra Carlin,
perfumista.

O talento
dos especialistas

“Apresentamos os testes com
a esperança que despertem
tantas emoções quantas as que
sinto enquanto os realizo e, a
partir daí, fazemos um trabalho
personalizado”

Os perfumistas têm o conhecimento sobre a criação
das fragrâncias. Deslocamo-nos onde estiverem
os profissionais com talento, desde Paris até Nova
Iorque e, em conjunto com eles, desenvolvemos
diferentes linhas olfativas para tentar satisfazer
todos os gostos. Na criação de uma nova fragrância
participam uma infinidade de perfis e criativos,
desde o agricultor ao perfumista, passando
pelos designers e especialistas em botânica.
Inspiramo-nos nas sensações que os perfumes
evocam, combinando artesanato e inovação.

Vincent Ricord,
perfumista.

Jordi Armengol e Ina Mexía,
Diretor de Desenvolvimento de
fragrâncias associado e Diretora
de Perfumaria na Firmenich
Espanha, respetivamente.
2020 NATAL
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Uma história

de sedução
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A nova coleção My Soul Supreme inspira-se num
duplo olhar de sedução, com a mesma intensidade em ambos,
feminilidade e masculinidade, em dois perfumes com caráter.
Uma coleção que também apresenta cosméticos únicos para
criar looks impactantes. Neste Natal seja o realizador da sua
própria história e cative em cada cena.

O Perfume

I

ntimistas, sensoriais e
sofisticadas, assim se apresentam
as novas fragrâncias My Soul
Supreme. O suave tato do
veludo que reveste a sua
embalagem, a associação olfativa
do desejo, o vermelho feminino para
ela, o misterioso e elegante preto
para ele, assim como a sofisticação
do dourado permitem-nos reescrever
a história deste Natal sob um novo
conceito de elegância.
My Soul Supreme for her é glamour,
um intenso mistério que revela uma
mulher com classe. Contém rosa, íris
e notas almiscaradas.
Uma suculenta toranja branca envolve
a essência da fava-tonka e o caráter da
madeira de cedro completa o My Soul
Supreme for him.

A br ir a ca ix a
pe la ba se
2020 NATAL
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Descubra a coleção de
maquilhagem Supreme
Paleta rosto e olhos
Composta por sombras de olhos e
iluminadores. O seu design é uma
homenagem às constelações.
14 sombras de olhos com acabamento
mate, acetinado e perolado.
3 sombras top coat, para utilizar sozinhas
ou por cima de outras sombras, conseguirá
looks atrevidos e totalmente personalizados.
3 iluminadores.
Um espelho no reverso da tampa
para transformar a sua paleta num
magnífico toucador.
E não é tudo, inclui também uma pequena
paleta formato viagem que poderá levar
com o seu look de cada dia. As sombras
e iluminadores têm ímanes que permitem
combiná-los na paleta pequena.

A modelo está a usar: Paleta de rosto e olhos (sombra Vega bordeaux
n.º 15, Adhara dourada n.º 17 e Maia rosa n.º 08), Delineador de olhos
n.º 01 preto com brilhos dourados, Fluido iluminador rosto e corpo,
Delineador de lábios n.º 02 vermelho, Batom Diamond n.º 01 vermelho
e Verniz de unhas n.º 958 vermelho, todos da coleção Supreme.

Já pode começar a criar looks brilhantes
para todo o ano, dispõe de infinitas
combinações e pode personalizar a
paleta de viagem as vezes que quiser.
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Kit sombras
de olhos

Paleta de sombras trio, empilháveis.
Kit dia n.º 01 e kit noite n.º 02,
cada um combina três sombras
com acabamento mate, acetinado
e perolado, desenvolvidas em duas
combinações de cores para uma
maquilhagem completa.

2

2
3

4

Delineador
de olhos

5

6

Delineador automático preto com
brilhos dourados, acabamento mate
e de fácil aplicação. Evite a sua
utilização na parte interna dos olhos.

3

Delineador
de lábios

Pincéis de maquilhagem e Vernizes
de unhas n.º 958 vermelho e n.º 960
dourado, coleção Supreme.

Automático, de cor vermelha
com acabamento mate, textura
confortável durante a aplicação.

4

Batom
Diamond

Um batom único,
metálico, com efeito de
pedras preciosas para um
acabamento espetacular. A
sua textura cremosa e a cor
vibrante repleta de brilho
fazem deste batom uma
verdadeira jóia.
Pode aplicar-se sozinho ou
por cima de outro batom
para obter um brilho efeito
diamante.

5

Fluido
iluminador rosto
e corpo

Suave fluido iluminador com toque
de gel, textura leve e acabamento
natural. De longa duração, fácil de
aplicar e esbater. Adequado para
todos os tipos de pele. Permite
construir finas camadas de brilho
para um acabamento espetacular
de pele luminosa, ou então, aplicar
nos pontos de luz do rosto e/ou
em determinadas zonas do corpo,
como ombros, decote e pernas.

6

Batom Elastic
Mate

Com acabamento
mate, grande
aderência e
elasticidade, permite
uma aplicação
controlada e
adapta-se aos lábios
para obter um
elevado conforto.
Criado em duas
cores, n.º 01
vermelho e n.º 02 roxo.
2020 NATAL
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A modelo está a usar: Paleta de sombras n.º
01 kit dia, Delineador de olhos n.º 01 preto com
brilhos dourados, Fluido iluminador rosto e corpo,
Delineador de lábios n.º 02 vermelho, Batom
Diamond n.º 01 vermelho e Verniz de unhas n.º 958
vermelho, todos da coleção Supreme. Máscara de
pestanas Maxi Volume e Pós bronzeadores.

Looks de
maquilhagen
12 NATAL 2020

Chegou a hora
de celebrar.
O SEGREDO?
Abrir as portas da
imaginação e criar
uma infinidade de
looks com a coleção
de maquilhagem
Supreme, de
edição limitada.

Party Time
Pele radiante, olhar iluminado, lábios e unhas
vermelhos, e não há muito mais a acrescentar.
Existe uma sensualidade implícita nestes
quatro pilares da maquilhagem, quatro
clássicos quando se trata de definir a beleza.
O look de maquilhagem mais básico e
simples que pode usar tanto de dia como
à noite, e com o qual estará sempre perfeita.

Lábios, acabamento

brilho ou mate?
A modelo está a usar: Paleta rosto e olhos
(sombra Vega bordeaux n.º 15, Adhara dourada n.º
17 e o iluminador Ara n.º 03), Delineador de olhos
n.º 01 preto com brilhos dourados, Batom Elastic
Mate n.º 02 roxo e Verniz de unhas n.º 959 roxo,
todos da coleção Supreme. Máscara de pestanas
Maxi Volume e Pós bronzeadores.

Contagem
decrescente
Prepare-se para receber
o novo ano mostrando
a melhor versão de si
própria. Brilhos, smokey
eyes, lábios e unhas
em roxo escuro.
Mostre o seu glow!

D

ependerá das preferências
de cada pessoa. O Batom
Diamond é uma verdadeira
jóia, com um acabamento brilhante em
vermelho metalizado, efeito pedras
preciosas. A sua textura cremosa
permite que se possa aplicar sozinho
ou por cima de outro batom para
obter um espetacular brilho efeito
diamante. O Batom Elastic Mate
adere aos lábios como uma película
aderente, permitindo que a sua
aplicação seja fácil e o seu acabamento
mais duradouro. Em vermelho ou roxo
vibrante, com acabamento suave,
flexível e confortável, é ideal para
usar durante todo o dia.

2020 NATAL
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Rouge
para todas
Os lábios vermelhos favorecem-nos
a todas, é só uma questão
de saber escolher qual é o seu.
Uma cor omnipresente e intemporal,
símbolo de feminilidade, sensualidade,
paixão e energia. É também a cor da
luta, da força e da segurança em nós
próprias e no êxito. Pronta para
mostrar os seus lábios vermelhos?

A modelo está a usar: Paleta de sombras n.º
01 kit dia, Delineador de olhos n.º 01 preto
com brilhos dourados, Fluido iluminador rosto
e corpo, Delineador de lábios n.º 02 vermelho,
Batom Elastic Mate n.º 01 vermelho e Verniz
de unhas n.º 958 vermelho, todos da coleção
Supreme. Máscara de pestanas Maxi Volume
e Pós bronzeadores.

Olhares de prata
Não existe melhor altura do que
o Natal para dar rédeas soltas às
maquilhagens de olhos brilhantes
e metálicos tão na moda.

A modelo está a usar:
Paleta rosto e olhos (sombra Talitha
preta n.º 04, Talitha prata n.º 07 e o
iluminador Cráter n.º 01), Batom Elastic
Mate n.º 02 roxo, Vernizes de unhas
n.º 959 roxo e n.º 960 dourado,
todos da coleção Supreme. Máscara de
pestanas Maxi Volume e Blush Multicor.
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Amor à
primeira vista
Ter um bom kit de pincéis de maquilhagem
é indispensável. O Estojo de pincéis de
maquilhagem Supreme inclui pincel de pós,
pincel de maquilhagem, pincel biselado, pincel
de contorno e pincel de sombra. Lembre-se que
sem as ferramentas adequadas nunca conseguirá
a maquilhagem perfeita.

SABIA QUE…?

O necessaire dispõe de uma
secção interior para guardar
mais pincéis ou qualquer outro
complemento. Os pincéis
Supreme são de pelo sintético
e o seu cabo tem um efeito soft
touch, muito agradável ao tato
e confortável durante
a sua utilização

A modelo está a usar:
Paleta de sombras n.º 02 kit
noite, Delineador de olhos
n.º 01 preto com brilhos
dourados, Fluido iluminador
rosto e corpo, Delineador
de lábios n.º 02 vermelho,
Batom Elastic Mate n.º 01
vermelho e Verniz de unhas
n.º 958 vermelho, todos da
coleção Supreme. Máscara de
pestanas Maxi Volume e Pós
bronzeadores.
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Christmas
Nails

V

ermelho é sinónimo
de Natal, é a cor
que invade todos
os locais nesta
época festiva.
Mas, vamos mais longe e,
além deste tom clássico,
apostamos no glamoroso
dourado e na elegância do
roxo escuro.

Consegue
escolher
apenas
um?
Verniz de unhas
Supreme n.º 958 vermelho.
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Verniz de unhas Supreme
n.º 959 roxo e n.º 960 dourado.
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Sob a mágica luz das auroras
boreais, é assim que apresentamos
a nova coleção Borealia Shine. As
suas fragrâncias envolventes, com
notas florais, frutais e almiscaradas
para ela, e amadeiradas e frutadas
para ele, foram exclusivamente

criadas para todos os
que querem brilhar.
18 NATAL 2020

Borealia Shine for her
Eau de parfum, bath
soap e body milk.

UM EXTRA

bas as caixas
Pode reutil izar aramas
suas cois as
para guard

a perfumaria

E

xistem momentos na vida que nunca se esquecem.
Consegue imaginar-se a desfrutar do magnífico
espetáculo das auroras boreais? Este fenómeno
natural serviu como fonte de inspiração à Borealia Shine,
reproduzindo o mágico reflexo da luz que se observa em
todo o seu esplendor no hemisfério norte durante os meses
mais frios do ano.

Borealia Shine for him. Eau de parfum, bath soap e after shave.
2020 NATAL
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Programa
de beleza

Sem manchas, sem impurezas, sem rugas,
sem linhas de expressão. Neste Natal ofereça
a si mesma os melhores tratamentos beauty
para melhorar a aparência da sua pele.

Porque você merece!

REATIVE

a sua pele

P

rograma intensivo de 14 dias à
base de ampolas concentradas,
adequado para todos os tipos de

pele.
A ordem de aplicação e
o modo de uso são simples:
4 1.º e 2.º dia. Ampolas detox
antipoluição, protegem da poluição e
da luz azul dos dispositivos eletrónicos,
como computadores e telemóveis.
4 3.º e 4.º dia. Anti-stress, acalma a pele,
proporcionando suavidade e frescura.
4 5.º e 6.º dia. Hidratante. Hidrata e
suaviza as rugas com a sua ação de
preenchimento.
4 7.º e 8.º dia. Regenera, promove a
criação de colagénio e elastina.
4 9.º e 10.º dia. Firmeza e elasticidade.
Reafirma e minimiza as linhas de
expressão e as rugas.
4 11.º e 12.º dia. Antirrugas, suaviza as
rugas e as linhas de expressão.
4 13.º e 14.º dia. Luminosidade, potencia
a luz natural da pele.

Modo de uso
Aplica-se na pele limpa e seca,
no rosto, pescoço e decote.
Agitar a ampola antes de usar
até que o seu conteúdo fique
homogéneo. Utilizar metade
da ampola de manhã e
a outra metade à noite.

2020 NATAL
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MY MOMENT FACE

Tratamento facial formado por
4 séruns de 15 ml e um massajador
de quartzo rosa.

PASSO A PASSO

O

ciclo menstrual é responsável por múltiplas
alterações visíveis na pele das mulheres.
Para a reconstituir, foi criado um programa cosmético
específico e renovador facial que se adapta a todas as peles.
My Moment Face atua durante o ciclo menstrual e
divide-se em 4 fases que correspondem às 4 semanas do ciclo,
às quais se adapta cada uma das fórmulas dos séruns concebidos
para ajudar a pele. O resultado deste tratamento é uma pele
hidratada, lisa, fortalecida, equilibrada, reparada, rejuvenescida,
mais firme, elástica, luminosa e cheia de vida.

Modo de uso
O programa de beleza intensivo começa com a primeira
semana do ciclo menstrual aplicando-se, de manhã e à noite,
uma dose completa do conteúdo do conta-gotas sobre o
rosto, pescoço e decote através de uma suave massagem até
à sua total absorção.
O ritual noturno realiza-se com uma massagem facial com o roller
de quartzo. Repete-se durante 7 dias consecutivos, até acabar o
primeiro sérum, e seguimos o mesmo protocolo por ordem com
os séruns seguintes, até completar as quatro semanas.
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1.ª semana. SILVER SERUM com
extrato de caviar. Reparador celular.
Pele hidratada, reparada e nutrida.
2.ª semana. WHITE SERUM com extrato
de nácar. Regenerador e iluminador.
Pele renovada, radiante e luminosa.
3.ª semana. ROSE SERUM com aveia,
soja, hexapéptido-10 e kombucha.
Efeito redensificante, reafirmante e
tensor.
4.ª semana. GOLDEN SERUM com
proteína de soja, extrato de milho e
sálvia. Efeito oxigenante, energizante
e antioxidante. Pele revitalizada.

Conselho
Para um maior efeito,
deixe o roller no frigorífico
durante 10 minutos
antes de o usar. Antes e
depois de o utilizar,
limpe-o com água
e sabão.

Massagem Facial

a perfumaria

O roller de quartzo rosa é o utensílio ideal para realizar massagens no rosto, pescoço e decote após a aplicação de
cada sérum. Ajuda a que os princípios ativos penetrem melhor e oferece uma sensação de bem-estar e energia.

Como utilizar o massajador?

Com o rosto, pescoço e decote limpos,
aplicamos manualmente o sérum
recomendado até à sua total absorção.
Nessa altura a pele está preparada para a
massagem.

1
2

3

4

Testa e contorno dos olhos
O movimento deve partir da
parte interior do rosto para a
exterior.
Nariz, maçãs do rosto e
têmporas.
Deslize o rolo com leves
movimentos ascendentes desde
o nariz até à orelha, passando
pelas maçãs do rosto.
Queixo, contorno facial e
contorno dos lábios.
No queixo, o movimento deve
ser do interior para o exterior.
Sobre o contorno facial, realize
movimentos ascendentes na
direção das orelhas
Pescoço e decote.
Pescoço, deslize o roller desde a
parte superior até à inferior, de
modo descendente. No decote,
desenhe um V com movimentos
ascendentes.

Utilize a cabeça mais pequena para
o contorno dos olhos, por cima das
pálpebras e na zona dos papos e
olheiras, assim como para o contorno
labial, com movimentos desde
o centro para os cantos.
2020 NATAL
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A revolução dos

POTENCIADORES

P

repare a sua pele para as festas de Natal com
os melhores ingredientes ativos de beleza e
ofereça-lhe todos os recursos para mostrar
a sua melhor cara. O retinol, ou vitamina A, e a
vitamina C são os ingredientes cosméticos mais
eficazes, mas não se podem utilizar juntos, uma
vez que a sua ação esfoliante irritaria a nossa pele.
Podemos usar ambos com moderação, sempre em
dias alternados e aplicando todas as manhãs um
protetor solar.

Modo de uso
POTENCIADOR VITAMINA C 20%
Tratamento intensivo com efeitos antioxidantes que
devolve a luminosidade à pele, unifica o tom, esbate
as manchas e melhora a aparência dos sinais da idade.
4 Uma combinação de três derivados estáveis da
vitamina C a 20%, ação antioxidante, que atrasa
o envelhecimento.
4 Extrato de alcaçuz, que possui uma ação
despigmentante ao mesmo tempo que hidrata
e acalma.
4 Ácido ferúlico, com propriedades antirrugas
e antioxidantes.
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Aplicar 3 ou 4 gotas sobre o rosto
limpo e seco antes do creme habitual.
Uso exclusivo à noite e o conteúdo da
embalagem deve utilizar-se nas 48h
seguintes à sua abertura.
É recomendável o uso de protetor
solar ao longo do tratamento.

Indicado para todos os tipos de pele,
especialmente as baças, sem brilho ou
que mostram os primeiros sinais da idade.
Não recomendado para peles sensíveis.

POTENCIADOR
RETINOL REGEN SKIN
Aumenta a firmeza, hidratação e
elasticidade da pele. Formulado
com eficazes ingredientes ativos:
4 Bakuchiol, de origem vegetal, reverte
os sinais do envelhecimento, ao mesmo
tempo que melhora a textura e o tom
da pele.
4 Com retinol encapsulado, que
liberta lentamente o ingrediente ativo,
aumentando a sua ação e tolerância
da pele.
4 Com uma ação antimanchas e
unificadora, o éster de retinol fornece
elasticidade e as suas propriedades
antioxidantes previnem os danos das
radiações solares.
4 E fator de crescimento EGF que, em
sinergia com o retinol e o bakuchiol,
contribui para a produção de colagénio
e elastina, e melhora as rugas.

Indicado para todos os tipos de pele (exceto
as sensíveis), com sinais de envelhecimento
mais marcados, sem importar a idade, rugas
pronunciadas, falta de firmeza, tom baço…
A sua textura sérum permite aplicar a seguir
ao creme habitual.

Modo de uso
É aplicado à noite, em dias alternados,
espalhando 3 ou 4 gotas diretamente sobre o
rosto limpo e seco. Utilizar com moderação no
início (duas vezes por semana), até que a pele
se adapte ao retinol. É recomendável o uso de
protetor solar na manhã seguinte.

2020 NATAL

25

a perfumaria

26 NATAL 2020

Você é o melhor presente
Entre familiares e amigos, num ambiente acolhedor e íntimo, rodeado
de deliciosos doces e encantadores detalhes natalícios.

Neste Natal, distribua magia e
beleza entre os que mais ama.

2020 NATAL
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É

altura de apreciar aquilo que temos e
de valorizar o que realmente importa.
Este ano damos-lhe uma ajuda para
fazer a lista de presentes de Natal
para os seus e também para si.

Surpresa, surpresa

Floral, atalcada e almiscarada, Soplo
Intense conquista com a sua delicada
fragrância e surpreende com a sua
encantadora embalagem.

Soplo Intense
Eau de toilette, body milk
e necessaire mala.

Os perfumes Él e Ella trazem um body milk e um
perfumador recarregável, perfeito para levar no saco ou
de viagem. A caixa Ella transforma-se num verdadeiro
guarda-jóias com duas gavetas, uma maravilha!

Ella
Eau de parfum,
perfumador
recarregável
e body milk.
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Él
Eau de parfum,
perfumador recarregável
e gel-champô.
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Top Mimos
Gel de limpeza
de mãos sem
enxaguar e creme
hidratante.

Black Intenso
Aromática
especiada eau
de parfum
e loção corporal.

Pretty in Pink
Oriental frutal
eau de parfum
e loção corporal.

Rose Nude
Eau de parfum e eau de
parfum mini. Sabia que...?
A sua caixa com desenho
em relevo é inspirada numa
pequena chapeleira vintage.

Him
Eau de parfum,
gel e creme
facial-corporal.

Sweet Beauty Set
Eau de parfum
e lip balm.
2020 NATAL
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Para o casal
mais sporty

la perfumería

9.60 Woman
Eau de toilette, gel-champô
e desodorizante.

9.60 Man
Eau de toilette, gel-champô
e desodorizante.

Para os que preferem
as notas amadeiradas
Criterio Ego
Eau de toilette,
vaporizador 20 ml
e gel-champô.
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Para os que gostam de se cuidar
Extra, extra!

Só para eles

O conforto de uso devido ao seu cabo
ergonómico e antideslizante.

Máscara facial, after shave,
desodorizante, gel… Gold For Men foi
concebido para cuidar da sua pele.

Precision System 5
Máquina de barbear com cinco lâminas
e uma de precisão na parte traseira para
zonas difíceis e para aparar a barba,
suporte metálico e cinco recargas.

Gold for Men
Desodorizante body spray, fixador, bálsamo after
shave, gel e máscara facial detox de tecido.
2020 NATAL
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Para as amantes
dos pormenores
So chic!
Contém um perfumador de cerâmica
para pendurar no armário, no carro...
Decora e perfuma.

Elección
Eau de parfum, creme de mãos e perfumador de cerâmica.

Necessaires
Diferentes tamanhos
e modelos à escolha.
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Para as românticas
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Ofereça uma segunda vida às caixas
das fragrâncias. Comotú Amor pode
ser utilizada como necessaire.
A caixa metálica de Comotú Oro é
uma lanterna onde pode colocar
velas; vai adorar o bonito desenho
que projeta ao acendê-las!

Comotú Oro
Eau de toilette
feminina, eau de
toilette mini
e três velas.
Comotú Amor
Eau de toilette, eau de
toilette mini e estojo.

Para os mais
práticos

Comotú Fuerza
Eau de toilette, eau de
toilette mini e estojo.

Oriental e especiada, Comotú
Fuerza e Comotú Plata vêm
com caixas reutilizáveis.
A primeira é um necessaire
e a segunda serve para outros
usos e, ainda, esta última
inclui como complemento
um perfumador para o
carro ou para o escritório.

Comotú Plata
Eau de toilette masculina, eau
de toilette mini e perfumador.
2020 NATAL
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Para os que apreciam as
fragrâncias com caráter
My Soul for Her
Eau de parfum, eau
de parfum 20ml e
body milk.
My Soul for Him
Eau de parfum,
eau de parfum 20ml
e gel-champô.

Para os amantes
das fragrâncias
exóticas
Ikiru destaca-se pelo seu
caráter intemporal, pela
sua elegância e pureza.
As suas caixas em forma
de livro com motivos
orientais são perfeitas
para guardar pequenos
acessórios e para decorar
as estantes de casa.
Ikiru Homme
Eau de toilette
e eau de toilette
mini.
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Ikiru Femme
Eau de toilette e eau
de toilette mini.

Era uma vez…

Uma família que, repleta de entusiasmo, sonhava com uma árvore enorme,
cheia de presentes, para poder brincar e partilhar com os amigos.
Agradecidos e felizes, acordaram e foram a correr para ver se o sonho

se tinha tornado realidade...

2020 NATAL
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Minnie e Mickey
Eau de toilette e
gel de duche.

My Unicorn
Eau de toilette e
gel banho figura.

Unicorn Power Beauty Set *
Paleta de sombras, lip balm,
lip gloss, lima e dois vernizes de
unhas, conjunto unhas postiças.

Acessórios cabelo
Bandoletes, ganchos,
laços... de veludo e
cetim. Vários modelos
à escolha.
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* Não recomendado para crianças com menos de 3 anos por incluir peças pequenas.
Risco de asfixia. Utilizar sob a supervisão de um adulto e para o seu uso previsto.
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My Unicorn
Eau de toilette,
loção, gel de
duche, champô
e necessaire.

Spiderman
Eau de toilette
e gel-champô
figura.

Tokidoki *
Duas sombras
de olhos,
dois batons,
dois vernizes
de unhas,
separador de
dedos, lima
e autocolantes
para decorar
as unhas.

My Dino
Eau de toilette
e gel figura.
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Bebés Llorones *
Eau de toilette,
porta-chaves com
espaço para foto
e ganchos para
o cabelo.

Fortnite
Eau de toilette,
necessaire e grips.

Frozen
Eau de toilette,
carteira, verniz
e lima de unhas.

Partilhar com
os mais pequenos
O Natal é a altura para mostrar
as tradições às crianças e
desfrutar com elas o máximo
de tempo possível.
A decorar a árvore,
a abrir presentes,
a cozinhar bolachas
ou doces de Natal…

LOL Surprise Beauty Set *
Paleta sombras e blush, pincel, dois
batons, um lip gloss, ganchos
e elásticos de cabelo, e um espelho.
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LOL Surprise
Eau de toilette
e gel de duche.

* Não recomendado para crianças com menos de 3 anos por incluir peças pequenas.
Risco de asfixia. Utilizar sob a supervisão de um adulto e para o seu uso previsto.

Jurassic World
Eau de toilette,
gel e porta-chaves.

