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Quer obter um barbear 
impecável e sem irritações? 

Temos para si as ferramentas necessárias e  
alguns conselhos infalíveis para o conseguir, 

cuidando sempre da sua pele.

BARBEAR   
PERFEITO 
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Conselhos 
básicos 

para um 
barbear 
perfeito

 Lavar o rosto com sabonete 
e água quente ou morna, para 

enfraquecer o pelo e facilitar o corte.

  Aproveite o momento do duche: 
O vapor da água irá ajudar a abrir os 
folículos do pelo, tornando o barbear 

mais suave e menos agressivo.

  Aplique gel ou espuma de 
barbear com movimentos circulares, 

para que penetre bem na pele e 
atue amaciando o pelo. Ajudará a 

lâmina a deslizar com mais facilidade 
pelo rosto sem irritar a pele.

 Para finalizar, retire os restos com 
água, seque suavemente e hidrate.

Espuma de barbear 
pele sensível com 

manteiga de cacau.

Espuma de barbear 
pele normal com 

manteiga de cacau e 
vitamina E.

Gel de barbear 
pele sensível, 

formato viagem.
Gel de barbear 

pele sensível.
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Complete o seu  
kit de barbear

Igualmente importante é saber escolher o produto que o ajude no processo de corte 
da barba: textura em gel ou espuma, de acordo com o tipo de pele… 

Como escolher a máquina de barbear adequada.

Estas são as lâminas que deve conhecer, pensadas especialmente para quem faz a 
barba todos os dias e procura um acabamento perfeito e sem irritações.

Maior 
separação 

entre as lâminas  
para uma melhor 

limpeza.
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Não recarregáveis Active 2 e Active 3

 Banda lubrificante com aloé vera e vitamina E.

 Cabeça basculante, que se adapta ao 
contorno do rosto.

 Cabo de borracha longo e antideslizante que 
permite um barbear cómodo e um melhor 
controlo em qualquer ângulo.

Recarregável 
Precision System 3

 Banda lubrificante 
com aloé vera         
e vitamina E.

 Cabeça basculante 
que se adapta    
aos contornos       
da cara.

 Cabo de 
borracha longo                        
e antideslizante 
para um barbear 
mais cómodo.

Recarregável 
Precision System 6

  Especialmente 
desenhada para 
peles sensíveis e 
barbas cerradas.

  Dupla banda 
lubrificante com aloé 
vera e vitamina E.

  Cabeça basculante 
e pivotante que 
se adapta aos 
contornos da cara.

  Cabo desenhado 
ergonomicamente.

  Aparador de 
precisão para as 
zonas mais difíceis.
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Séruns  faciais

Hidratação, proteção, reparação, regeneração...
Temos o sérum perfeito para si

Descubra-o!
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HIDRATA/SÉRUM 
ÁCIDO HIALURÓNICO 
E CERAMIDAS

SISBELA/SÉRUM 12 % SILÍCIO

 Propriedades reafirmantes 
e regeneradoras.

 Indicado para todos os 
tipos de pele.

 Modo de utilização: 
aplique 6 gotas sobre 

 a pele limpa e seca, 
 de manhã e à noite, 
 e massaje até 
 à sua completa 
 absorção.

 Propriedades hidratantes   
e antienvelhecimento.

 Adequado para todos      
os tipos de pele, inclusive 
as mais sensíveis.

 Modo de utilização: 
aplique-o sobre o 
rosto limpo, de dia e à 
noite, antes do creme 
habitual, com uma 
suave massagem até 
à sua total absorção.
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SKIN CARE/
AMPOLAS FATORES 
DE CRESCIMENTO

REGEN SKIN/
SÉRUM RETINOL

 Propriedades antienvelhecimento 
e regeneradoras.

 Adequado para peles que não 
sejam muito sensíveis ou irritáveis.

 Modo de utilização: aplique 
3-4 gotas, à noite e em dias 
alternados, sobre a pele limpa 
e seca, antes do seu creme 
habitual. Evite a zona do contorno 
dos olhos e das mucosas, devido 
à sua sensibilidade.

 Tratamento semanal rejuvenescedor intensivo para 
uma pele mais hidratada e luminosa.

 Uma ampola para cada dia (metade de manhã e 
metade à noite) de acordo com a ordem indicada.

 Dia 1: Hidrata.

 Dia 2: Reafirma.

 Dia 3: Repara.

 Dia 4: Unifica o tom da pele.

 Dia 5: Preenche.

 Dia 6: Efeito antioxidante.

 Dia 7: Rejuvenesce.

A SUA EMBALAGEM É 
DE PLÁSTICO RECICLADO 
E RECICLÁVEL
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HIDRATA/AMPOLAS
ÁCIDO HIALURÓNICO
CONCENTRADO

ANTIOX/OIL LICOPENO

 Propriedades hidratantes, 
atenua as rugas.

 Adequado para todos os tipos 
de pele.

 Modo de utilização: agitar a 
ampola antes de usar, verter o 
conteúdo na mão e aplicá-lo 
na zona a tratar massajando 
até à sua completa absorção.

 Propriedades antioxidantes, 
combate o envelhecimento.             
O seu uso continuado atenua 
as manchas e as rugas, 
proporcionando luminosidade         
à pele. 

 Adequado para todos os tipos       
de pele. 

 Modo de utilização: aplicar de 
manhã e à noite, diretamente 
na pele ou misturado com o seu 
hidratante habitual.



Elixir



A nova coleção de edição limitada, composta por 
sete produtos que cuidam da sua pele, proporcionando 
um estado de relaxamento e bem-estar.

TOUCHE
DE LAVANDE

2022 OUTONO 13
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Elixir TOUCHE
DE LAVANDE

Turbante 
Seca 
Cabelo 
3 Cómodo e 

leve, ideal para 
eliminar a 
humidade do 
cabelo.

3 Aquecer 
previamente 
no micro-ondas 
para melhorar 
o desempenho 
dos 
tratamentos 
capilares.

Esponja 2 em 1
3	O lado mais suave, 

para criar espuma            
com o gel.

3	O mais rugoso, 
esfoliante, ajuda a 
eliminar as células 
mortas da pele, 
a oleosidade                     
e a sujidade.

Gel de Banho 
Espuma
3	Agitar e aplicar a 

quantidade desejada 
com a embalagem 
em posição vertical.

3	Aplicar sobre a pele 
molhada e enxaguar. 
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Óleo Seco
corporal
3	Elixir corporal 

elaborado com óleos 
100 % naturais.

3	Óleo seco para o 
corpo, que nutre, 
protege, regenera e 
hidrata a pele.

Sabonete 
de Mãos 
Esfoliante
3	Limpa e esfolia 

suavemente as 
mãos.

3	Deixa uma 
sensação de 
pele cuidada.

Eau de Parfum
3	A lavanda fresca funde-

se com as flores brancas 
mediterrânicas que lhe  
dá um toque quente 
que realça o poder 
calmante da fragrância.

Creme
de Mãos
3		Hidrata e 

perfuma.
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TUDO ao loiro
Conhece a Permanente Colorcor sem amoníaco? 

A tinta que cobre o cabelo grisalho, deixando 
o seu cabelo suave e com brilho. Saiba como 

a aplicar facilmente em casa. Escolha o seu 
loiro-cinza, conseguirá uma cor duradoura, sem reflexos 

alaranjados e um cabelo cuidado e cheio de vida.
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Permanente Colorcor
0 % AMONÍACO

Conheça a sua fórmula corante sem amoníaco, à base de óleo 
de argão, jojoba e carité, e a sua tecnologia Plexrepair, que 

proporciona um resultado único, além de restaurar a estrutura 
interna do cabelo, aumentando a sua resistência à quebra.

A EMBALAGEM CONTÉM:

3 Frasco aplicador com 
Emulsão Reveladora (A).

3 Tubo de Creme Coloração 
Permanente (B).

3 Saqueta de Tratamento 
Nutritivo Pós-Coloração (C).

3 Saqueta de Sérum 5 
Benefícios, que proporciona 
brilho instantâneo e ajuda 
a selar as pontas para 
conseguir um cabelo bonito e 
com brilho (D).

3 E um par de luvas.

A

B

C

D



MODO DE 
APLICAÇÃO

1 2

3

PREPARAÇÃO
· Tapar os ombros com uma toalha e colocar as luvas.

· Adicionar o conteúdo do tubo de Creme Coloração 
Permanente no frasco aplicador com a Emulsão 
Reveladora.

· Fechar o frasco e agitar energicamente até obter 
uma mistura homogénea.

· Partir a ponta do aplicador imediatamente após 
preparar a mistura e aplicar.

APLICAÇÃO
Opção A. Aplicação em cabelos pintados com um 
tom semelhante.

· Aplicar a mistura sobre o cabelo seco. Distribuir o 
produto pelas raízes, separando o cabelo com a 
ajuda da ponta do aplicador. Cobrir todas as raízes 
e deixar atuar 20 minutos. Caso existam muitos 
cabelos brancos, deixar 25 minutos.

· Aplicar o resto do produto do meio até às pontas. 
Massajar levemente e deixar atuar 10 minutos.         
O tempo total de aplicação será de 30 minutos e, 
caso exista bastante cabelo grisalho, 35.

Opção B. Aplicação em cabelo natural, pintado 
há mais de 3 meses ou com uma cor muito 
diferente da que se quer aplicar.

· O mesmo procedimento. A única diferença é que 
a aplicação é seguida, sem tempos de espera, 
primeiro nas raízes e depois do meio até às pontas. 
Deixar atuar 30 minutos e, caso exista bastante 
cabelo grisalho, 35.

ENXAGUAMENTO
· Após o tempo de espera, enxaguar com um 
pouco de água e massajar suavemente. De 
seguida, enxaguar abundantemente com 
água morna, até esta sair clara. Realizar duas 
lavagens com champô até eliminar qualquer 
resto de produto.

· Aplicar o Tratamento Nutritivo + Plexrepair, 
massajar levemente e deixar atuar de 2 a 
3 minutos. Enxaguar e conservar o resto do 
tratamento para futuras aplicações.

ACABAMENTO
· Para finalizar, colocar 
algumas gotas de 
Sérum 5 Benefícios 
nas mãos e distribuir 
uniformemente do 
meio até às pontas, 
evitando as raízes. 
Ajustar a dose de 
acordo com o 
comprimento do 
cabelo.

· Pode ser aplicado 
com o cabelo 
húmido ou seco.

É imprescindível 
ler o folheto de 

instruções e 
realizar o teste 
de alergia 48 

horas antes da 
aplicação.

Sabe como pintar 
o cabelo em casa?



Encontre o seu loiro perfeito.
Se tiver dúvidas entre dois tons, escolha sempre o mais claro.
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DESPUÉS

Cabelos loiros
Mask Matizadora

Quer eliminar os reflexos 
amarelados do seu cabelo? 
Experimente a máscara preta 

com carvão ativo de bambu, que 
suaviza os tons loiros e potencia 

o seu efeito platinado.
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De acordo com a cor do cabelo e a 
intensidade desejada, deixe atuar:

✔	1 minuto em cabelos platinados e/ou muito 
descolorados.

✔	2 - 3 minutos em cabelos loiros claros.

✔	4 - 5 minutos em cabelos alaranjados, grisalhos. 

Não ultrapassar os 5 minutos de aplicação.

Enxaguar abundantemente com água e lavar 
bem as mãos depois do uso.

Tratamento ultramatizador que 
neutraliza imediatamente os 

tons amarelados e alaranjados, 
potenciando o efeito platinado      

no cabelo.

A sua fórmula, com açaí e carvão 
ativo de bambu, nutre, suaviza e 

proporciona brilho ao cabelo.

mask matizadora ultra platinum

MODO DE USO

Depois de lavar e retirar o excesso 
de água do cabelo, aplicar 

uniformemente a máscara, da raiz 
até às pontas, para que fique bem 

impregnada em todo o cabelo.

Evitar o couro cabeludo.
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A quem se destina esta máscara?
Àqueles cabelos loiros, descolorados e que gostam do efeito platinado, 

com a Mask Matizadora neutralizarão imediatamente os reflexos 
amarelados e alaranjados.

CONSELHO

 Aplicar a Mask Matizadora Ultra Platinum para manter os cabelos loiros. O seu efeito                    
 anti-alaranjado/anti-amarelado vai permitir-lhe obter um bonito tom loiro platinado por mais tempo.

 Recomenda-se utilizar uma vez por semana. Não se recomenda a utilização diária, deverá matizar 
de forma progressiva para conseguir um melhor resultado.

mask matizadora ultra platinum

ANTES DEPOIS
LEMBRE-SE

Evitar o contacto com os olhos e mucosas.
Evitar o contacto com a roupa, porque pode deixar 

manchas. Se após a sua utilização, forem observadas 
manchas nas superfícies ou na pele, enxaguar 

imediatamente com abundante água.



Tampões
100 %  Algodão

SUPER PLUS

REGULAR

SUPER
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Look 1 - Tez perfeita
A coleção Especial de Maquilhagem tem tudo o que 

precisa para conseguir uma tez uniforme, sem imperfeições.
Neste outono, aposte num acabamento mate para a sua pele.
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Maquilhagem No Transfer
3	A sua alta cobertura faz com que se mantenha 

impecável durante mais tempo.

3	Indicada para qualquer tipo de pele, incluindo 
as secas, sempre que estejam hidratadas 
previamente.

3	Maquilhagem fluida no transfer de longa 
duração.

3	Aplicar com esponja, pincel ou com os dedos.

Primer poros
3	Corrige poros e pequenas linhas de expressão.

3	Textura cremosa com um toque de cor, 
acabamento mate aveludado, cria uma 
película invisível para aperfeiçoar o rosto.

3	Aplicar antes da base.

Corretor Camouflage
3	Para todos os tipos de pele, cobre desde as olheiras 

mais escuras até às vermelhidões. Graças à sua 
alta cobertura, neutraliza até sardas e tatuagens.

3	Acabamento natural e luminoso.

3	Dois tons à escolha.

3	Aplicar uma pequena quantidade na zona a 
corrigir e esbater com um pincel ou com os 
dedos, com pequenos toques.

Maquilhagem Mate Mousse
3	Toque seda, alta cobertura, textura leve e 

acabamento matificante.

3	Especialmente indicada para pele normal 
a oleosa.

3	Ajuda a controlar os brilhos durante o dia, 
além de aperfeiçoar o rosto.
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Look 2 - Outono sem fim
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Todos os produtos da coleção Especial 
Maquilhagem cobrem, unificam e aperfeiçoam a sua pele. 

Neutralizando mesmo manchas, sardas e tatuagens.

Pele de seda, sem filtros.

Antes e depois
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LOOK 2 - Outono sem fim

Primer Poros Primer Poros

Pó de sol Pó de solBlush Satin 
n.º 02

Blush Mate 
n.º 02

Máscara 
Long Xtrem

Máscara 
Long Xtrem

Corretor 
Camouflage n.º 01

Corretor 
Camouflage n.º 01

Delineador micro 
sobrancelhas (claro)

Sombra Satin 
n.º 10 e 11

Sombra Mate 
n.º 01 e 03

Sombra de olhos 
Mate n.º 03

Maquilhagem 
No Transfer

Maquilhagem 
Mate Mousse

Batom Fluido 
Mate n.º 07

Batom Fluido 
Mate n.º 08

Delineador lábios 
n.º 07 cereja

Beauty List

Delineador micro 
sobrancelhas (claro)

LOOK 1 - Tez perfeita
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Hidratação para o seu corpo
para o seu corpo

Hidratação 
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3 in 1

Máxima cor, endurecedor e secagem rápida

Com duas camadas, as suas unhas vão ficar perfeitas 
e prontas para enfrentar o outono.
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Maior durabilidade 
e intensidade

BODY SPRAY
Anti-manchas
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My Moment 12 essenciais facial 
Doze produtos de beleza para o cuidado do rosto. Indicados para todos os tipos de pele.

EDIÇÃO LIMITADA
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Gua Sha
Massajador facial. 
Pele firme, radiante 
e relaxada.

Best Lashes 
Fortalecedor 
de pestanas.

 MODO DE USO 

Aplicar como se fosse 
um eyeliner, evitando 
o contacto direto com 
os olhos.

Recomenda-se realizar cada 
movimento ascendente 3 vezes.
No fim, limpar a Gua Sha com 
água e sabonete e secá-la bem.

 MODO DE USO 

Sobre a pele hidratada, passar a Gua 
Sha pelas seguintes zonas:

A Pescoço; utilizar a parte lisa, 
deslizando-a no sentido ascendente.

B Contorno facial; deslizar do meio do 
queixo até à orelha.

C Maçãs do rosto; deslizar desde a 
maçã do rosto até à têmpora.

D Testa; do meio das sobrancelhas até 
à linha de nascimento do cabelo.

D

B

C

A

Ultra-Glow Mist 
Super-hidratante, 
iluminador 
(com pigmento 
iluminador do 
rosto).

Rescue 
Face 
Esfoliante 
renovador 
facial. 

First Cream
Reparador 
nutritivo. Pele 
hidratada e 
elástica.

Primer Sérum
Anti-idade, 
efeito       
botox-like. 
Alisa a pele 
e preenche 
rugas.

Bright Eyes 
Contorno de 
olhos, anti 
olheiras.

Ultimate Sérum 
Oxigenante energético 
celular, pele oxigenada    
e revitalizada.

Night Repair 
Renovador 
dérmico.
Tom uniforme e 
luminosidade na pele.

Lift Booster
Tensor imediato     
e reafirmante.
Pele firme e lisa.

Perfection 
Lotion
Renovador 
celular, elimina 
imperfeições e 
equilibra o PH.

My 
Darling 
Essence
Pele 
protegida, 
antioxidante 
celular.
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Lip Cream 
Batom líquido, cor e brilho duradouros.

Lip Gloss
Brilho de lábios hidratante.

Lip Scrub
Esfoliante de lábios com aroma de morango.

Lipstick  
Batom para um acabamento aveludado.

Bronzer  
Consiga uma tez  perfeita, sem imperfeições, 
com o efeito de bronzeado natural que nos 
faz sentir sempre bonitas.

Lip Liner  
Delineador de lábios.

Blush & Highlighter  
Blush e iluminador, para dar 
profundidade à sua maquilhagem.

Eyeliner
Lápis delineador de olhos preto. 
  
Eyeshadow Palette + Pincel 
Paleta de sombras de olhos para criar 
uma infinidade de looks.

Liquid Concealer  
Corretor de alta cobertura e 
acabamento natural.

Esponja de maquilhagem  
Perfeita para aplicar todo o tipo de 
bases de maquilhagem: Em creme, pós 
compactos, soltos e texturas líquidas.
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Fruta e queijo fresco (+8 meses)

Novas receitas fruta  
para os mais pequenos

Maçã e manga (+6 meses)
Banana, morango, mirtilos e aveia (+8 meses)



Rejuvenesca a sua pele
Esferas de vitamina E e acido hialuronico


