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Good Girl

oco no cliente. Este foi o lema de 2016 na FBalvera Perfumarias. Crescemos de uma 
forma estratégica e sustentada, através da 

abertura de  quatro novas lojas - Algés, Amadora, 
Setúbal e Cantanhede. 
Este crescimento, acompanha o aumento da 
procura da parte dos consumidores, que de ano 
para ano estão cada vez mais cientes das suas 
necessidades, têm um maior acesso à informação e 
por isso, são mais exigentes.
Trabalhamos para satisfazer os nossos clientes e 
oferecer-lhes um leque de opções variado. Assim, a 
divulgação das mais recentes novidades da 
perfumaria e cosmética torna-se essencial, seja em 
loja ou nas presenças online. As nossas promoções, 
ofertas e campanhas especiais são outros meios 
disponíveis, que juntamente com o atendimento 
personalizado em loja, servem para atrair e garantir 
a satisfação do consumidor.
Num ano dedicado ao cliente, esperamos finalizá-lo 
da melhor maneira possível, deixando votos de  um 
Natal feliz e perfumado para todos os que nos 
acompanham ano após ano.
                                                         António Luís Barrento

Feliz 

Natal
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Mundo Balvera
 Vermelho é a cor!
A nova linha Rouge Rouge da Shiseido, oferece às 
consumidoras, uma coleção de 16 batons vermelhos e a 
Balvera situada na rua Comendador Campos Melo, na 
Covilhã, contou com uma ação especial de divulgação 
desta fantás�ca coleção! 
No dia 28 de Outubro, um maquilhador da marca esteve 
presente na loja, disponível para apresentar a 
maquilhagem da Shiseido a todas as clientes que se 
juntavam a nós, com especial atenção aos batons Rouge 
Rouge.
Mais uma excelente colaboração Balvera-Shiseido!

Concerto Zadig & Voltaire
No Sábado, dia 12 de Novembro, a Balvera da Heróis de Angola, em 
Leiria, foi palco para um concerto dedicado às fragrâncias Zadig & 
Voltaire, pela voz de Leonor Andrade, jovem cantora que conta com 
par�cipação no The Voice e ganhou o Fes�val RTP da Canção 2015.
Esta animação especial, teve como principal objec�vo, a divulgação 
da marca e da loja, junto dos nossos clientes e de todos os 
transeuntes que por ali passeavam.
Quem se juntou à festa teve também a possibilidade de 
experimentar os aromas This is Him! e This is Her! e ainda de receber 
uma oferta especial de Zadig & Voltaire.
Esta acabou por ser uma tarde de sábado bem passada, com muita 
animação, tanto no interior como no exterior da loja.

Cantanhede a dobrar!
Desde dia 29 de Outubro que o universo da Balvera 
Perfumarias aumentou. Neste dia, demos mais um 
passo em frente no nosso crescimento com a abertura 
de mais uma loja em Cantanhede.
Na nova loja situada na rua Dr. António José de Almeida, 
no centro da cidade, vai poder encontrar várias marcas 
de perfumes, tratamento e maquilhagem. Vai poder 
aconselhar-se junto das nossas colaboradoras e 
aproveitar as muitas ações que as mais  diversas marcas 
planeiam para si, onde poderá descobrir novidades, 
maquilhar-se, entre outras coisas.
Em Cantanhede, contamos consigo nesta nossa nova 
aventura e também na loja situada no Edf. Intermarché!

BLACK FRIDAY
Dia 25 de Novembro, um pouco por todo o mundo, o 
comércio encheu-se de promoções para o Black 
Friday, dia inteiramente dedicado às descidas a pique 
do preço de diversos ar�gos. Como não podia deixar 
de ser, a Balvera Perfumarias entrou no espírito e em 
todas as suas lojas, os clientes �veram uma panóplia 
de produtos devidamente assinalados com descontos 
adicionais!
Os clientes Balvera �veram aqui, portanto uma 
excelente oportunidade para comprar aquela prenda 
de Natal a um preço mais atra�vo e simpá�co!
Contamos repe�r em 2017, por isso, esteja atento!



 novo perfume Good Girl é uma Ohomenagem à poderosa mulher 
C a r o l i n a  H e r r e r a ,  u m a  m u l h e r 

divertida, destemida, misteriosa, feminina, 
ousada e... Imprevisível.
Carolina Herrera redefine o que uma Good Girl 
deve ser, permitindo que as mulheres sejam 
finalmente elas próprias e libertem a mulher 
que sempre quiseram ser.

«Uma mulher que não tem 
mistérios, nem segredos, 

uma mulher que é um livro 
aberto, é uma mulher 

monótona.»
Carolina Herrera

C a r o l i n a  H e r r e r a  c r i o u  u m a  a t r a ç ã o 
internacional,  não apenas com as suas 
colecções de roupa, mas também ao conquistar 
o mercado as fragrâncias. A sua mais recente 
criação, GOOD GIRL, é construída num novo 
universo  só l ido,  que revela  os  t raços 
multifacetados das mulheres.
U m a  c o m b i n a ç ã o  d e  s e n s u a l i d a d e , 
personalidade e elegância, apoiada por 
personagens-chave como Carolina Herrera de 
Baés, Karlie Kloss e Mario Testino.

Beleza
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Beleza
Carolina Herrera de Báez, filha de Carolina 
Herrera, é a Directora Criativa da House of 
Fragrances Carolina Herrera. Com as suas 
aptidões e talento inato, Carolina trabalha na 
criação de perfumes para a empresa há mais de 
uma década. Neste período, já lançou várias 
fragrâncias que se tornaram fenómenos 
globais. A esta equipa junta-se um dos 
fotógrafos mais influentes do nosso tempo, 
Mario Testino.
Amigos de longa data, Carolina Herrera e 
Mario Testino, juntaram-se para campanha 
publicitária global de Outono 2015 com o 
objectivo de captarem a essência da marca em 
todas as categorias de produto: moda, 
acessórios e fragrâncias.
Fotógrafo reconhecido pela sua qualidade e 
com uma assinatura de sofisticação e toque 
gentil, o fotógrafo peruano é o parceiro ideal 
para contribuir para a solidificação do icónico 
estilo de Carolina Herrera.
Sem dúvida, Carolina Herrera, Carolina 
Herrera de Baéz e Mario Testino são uma 
e q u i p a  q u e  c o n s e g u e  r e s u l t a d o s 
surpreendentes com as ideias de Carolina 
Herrera, a inovação de Carolina de Báez, a 
visão de Testino e o desempenho da modelo 
americana Karlie Kloss.

Uma das mais importantes modelos da 
actualidade, Karlie Kloss é a personificação de 
Good Girl. Provando que é possível ser mais do 
que uma cara bonita, a jovem modelo 
americana tem vindo a desenvolver vários 
projectos paralelos à sua carreira de sucesso 
em frente às câmaras, como o lançamento de 
uma marca de cookies saudáveis, os Klossies 
ou a criação de um programa de bolsas 
académicas focada na área da programação 
i n f o r m á t i c a  p a r a  a p o i a r  j o v e n s 
empreendedoras. É com este entusiasmo que, 
num piscar de olhos, se transforma, impondo-
se às lentes fotográficas com a sua presença 
magnética.

«Sou a nova mulher 
Carolina Herrera!»

Good Girl convida as mulheres a celebrarem 
todas as facetas bonitas da dualidade entre 
feminilidade e ousadia, uma senhora com um 
toque de atrevimento. Sem deixar de ser ela 
própria, desafia com humor as expectativas de 
t o d a s  a s  p e s s o a s  q u e  c o n h e c e ,  e  a 
independência e liberdade de Good Girl fascina 
homens de mulheres. Esta é uma mulher 
poderosa e sensual que redefine o lado «mau» 
como algo sexy.6



Com Good Girl, Carolina Herrera leva-nos até uma 
Nova Iorque cinematográfica, mais emocionante 
e enigmática. A cidade, onde Good Girl deixa a 
sua marca. O filme, esse é uma superprodução 
vanguardista, emocionante e ultra sexy, de 
cortar a respiração, levada a cabo pela famosa 
dupla de diretores Santiago e Maurício Sierra, 
conhecidos pelas suas campanhas ousadas.
Vivendo e apaixonados pela cidade, estes irmãos 
mexicanos fizeram jus ao conceito «good to be 
bad», num filme onde a modelo Karlie Kloss 
revela o seu lado mais atrevido, à medida que o 
dia se vai tornando noite, provocando reacções 
electrizantes por onde vai passando. 

«Dêem a uma mulher os 
sapatos certos e ela pode 

conquistar o mundo»
O stiletto é a derradeira arma de sedução da 
Good Girl. Inovador, moderno e ultra feminino, 
este frasco traz sensualidade e poder à marca 
Herrera. 
O aroma, assinado pela perfumista britânica 
Louise Turner, é uma explosão vertiginosa de 
Tuberosa e Fava-Tonka. Uma criação olfactiva 
moderna e inovadora, onde a luminosidade floral 
ultra feminina da tuberosa e do jasmin, contrasta 
com a sensualidade intensa e misteriosa das 
sementes torradas da fava-tonka. Esta nova e 
exclusiva fragrância acrescenta um toque 
moderno, sensual e sofisticado à icónica gama de 
produtos House of Herrera.
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Perfumes Mulher
Montblanc
As linhas elegantes de Lady Emblem, brincam com as 
suas versáteis facetas, tal e qual um luxuoso diamante, 
formato escolhido para conter o sedutor aroma floral 
amadeirado. Toranja, romã e âmbar são algumas das 
notas que compõem esta fragrância que expressa o alto 
posicionamento da assinatura Montblanc. 

Hugo Boss
Atrás do sucesso de Boss The Scent para homem, surge The Scent 
for Her, uma fragrância elegante, sedutora e irresistível.
Este aroma Oriental Floral, conta com notas de topo como o 
pêssego envolto em mel, para uma nota delicadamente doce. 
Acordes de osmanto preenchem o coração da fragrância 
enquanto grãos de cacao torrado compõem a base, para um 
toque sedutor e afrodisíaco.

Carolina Herrera
Good Girl é uma criação olfativa moderna e inovadora, onde a 
luminosidade floral ultra feminina da tuberosa e do jasmin, 
contrasta com a sensualidade intensa e misteriosa das sementes 
torradas da fava-tonka. 
Esta nova e exclusiva fragrância acrescenta um toque moderno, 
sensual e sofisticado à gama de produto Carolina Herrera.

Zadig & Voltaire
Zadig é Rock, Zadig é Arte, é uma harmonia entre ele e ela, é uma 
revolução no amor! This is Her! é para ela, uma Eau de Parfum floral 
amadeirada e gourmand. Em conjunto com a versão masculina 
criam tensão e contam a verdadeira história: a alquimia de um casal, 
jovem para sempre.
This is Her! é real, ativa, chic e sensual com um toque rock. É uma 
forma de ser mulher.

Michael Kors
Wonderlust de Michael Kors é um perfume Floral Frutado 
Gourmet. Cativante, confiante e sempre sexy, Wonderlust 
evoca uma vida, onde a beleza , o impulso e a sensualidade 
marcam o ritmo. Notas como o leite de amêndoas, cravo da 
Índia ou madeira de caxemira, tornam esta fragrância 
inesperada, exótica e apaixonante.8



Perfumes Mulher
Paco Rabanne
Provocante, sensual e cativante, é desta forma que 
podemos caracterizar Lady Million Privé. Neste Frutado 
Oriental de Paco Rabanne, podemos encontrar, entre 
outros, notas de framboesa, cacau ou mel, tornando LMP 
numa mistura de emoção e aventura com elegância e luxo.

Givenchy
A fragrância intemporal da Givenchy surge agora como um 
Néctar de Perfume. François Demanchy criou uma Eau de 
Perfum Floral Gourmand, cujo conto de fadas, liga a alta costura 
da Maison Givenchy às suas fragrâncias. Dahlia Noir Le Nectar 
de Parfum atinge toda a sua feminilidade através da sua nova 
embaixadora: a supermodelo Candice Swanepoel.

Calvin Klein
Deep Euphoria mistura as fronteiras entre a realidade e a 
fantasia com um vibrante aroma floral chypre. 
A actriz Margot Robbie dá a cara por esta  fragrância 
provocante e intoxicante que conta com notas de pimenta 
branca, rosa negra e patchouli na sua composição.  

Nina Ricci
Sedutora e arrojada, Luna é a amiga de Nina, hipnotizante, 
audaciosa e que procura o mistério.
Luna irá transportá-la numa viagem sensorial e emocionante, 
com a sua fragrância floral amadeirada gustativa. Bagas 
silvestres, caramelo crocante e sândalo do Sri Lanka são alguns 
dos componentes desta intensa e misteriosa fragrância.

Burberry
My Burberry Black transporta-nos para um jardim 
londrino ao anoitecer, um contraste com as notas 
quentes e florais que a compõem, como a rosa ou 
patchouli. A fragrância captura a sensualidade de um 
trench coat preto Burberry sobre uma pele nua.
Um novo elemento para a colecção My Burberry. 9



Zadig & Voltaire
Um herói dos tempos modernos. This is Him! é o alter ego, um 
espírito livre, um cavalheiro urbano com uma atitude rock. 
Juntamente com This is Her! criam um intoxicante jogo de 
sedução. Toranja, baunilha e sândalo são alguns dos 
ingredientes que pode sentir neste Eau de Parfum 
amadeirado oriental.

Perfumes Homem

Paco Rabanne
1 Million Privé transporta-o a um universo de luxo, cheio de 
ação e adrenalina. Extremamente sedutor e viciante Million 
Privé utiliza ingredientes de alta qualidade como laranja 
sanguínea e patchouli, tornando esta fragrância ousada e 
poderosa num aroma oriental amadeirado.

Diesel
O novo perfume Diesel não veio para ser nenhum anjo, veio para 
ser ainda mais rebelde, irónico e usar o humor como principal 
abordagem de conquista. Quase que chega a evocar uma 
espécie de mistério erótico.
A assinatura olfactiva é desafiante e sofisticada. É o primeiro 
perfume que combina, o acorde de tabaco e caviar, para criar um 
viciante e sofisticado amadeirado especiado.

Hugo Boss
Boss Bottled Intense está de volta, mas em versão Eau de 
Parfum. Esta é uma interpretação mais requintada da 
anterior. Neste elegante oriental fougère, podemos 
encontrar notas de flor de laranjeira no topo, canela e 
cravinho no coração, enquanto nas notas de base temos 
baunilha e notas amadeiradas e especiadas.

Azzaro
O novo Azzaro é um tributo a uma nova masculinidade, livre e 
extravagante! Um homem moderno, amante da liberdade. Ele 
é desejável e deseja, em uma palavra: Wanted.
Esta nova fragrância amadeirada, citrica e picante, provoca 
uma frescura explosiva e vibrante.
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Jean Paul Gaultier
Le Male Essence de Parfum é uma fragrância masculina, 
perigosamente sexy, que foi criada na fábrica secreta de Jean 
Paul Gaultier! Com cardamomo nas notas de entrada, couro 
no coração e baunilha na base, podemos caracterizar Essence 
de Parfum como uma fragrância oriental amadeirada.

Prada
Prada de l'Homme é uma fragrância de pares e 
justaposições. Uma aliança altamente sensual e arejada de 
âmbar envolvido com íris. 
Deixe-se envolver por este novo amadeirado aromático 
ambreado que o irá cativar com o seu aroma distinto.

Aramis
Voyager é um aroma poderoso e sensual, criado para o 
homem moderno que vive para a aventura. Este perfume 
aromático especiado tem como notas de topo o gengibre, 
bagas de zimbro e pimenta preta. Para o coração, temos  
noz-moscada, sálvia e lavanda sendo que  a nota de fundo é 
a Fava Tonka.

Trussardi
Amadeirada floral picante, Trussardi Uomo Red, foi feita 
para durar e ser relembrada. As notas de topo como o limão 
ou o conhaque expressam a elegância masculina italiana que 
é sempre sensual e descontraída, enquanto a intensa 
virilidade das notas de coração têm o mesmo traço genético 
de Trussardi Uomo, a primeira fragrância. As notas de base 
como o patchouli e o couro definem a sensualidade 
sofisticada do aroma.

Givenchy
A inspiração para a nova fragrância de Gentlemen Only é 
uma noite de gala, onde a sofisticação é a palavra chave 
deste novo capítulo Gentlemen. O novo Absolute é um 
atitude sensual e sofisticada para momentos inesquecíveis. 
Absolute é um magnético Eau de Parfum oriental 
amadeirado especiado, que conta com bergamota, um trio 
de especiarias e madeira de sândalo na sua constituição.

Perfumes Homem
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Zadig & Voltaire

This is Zadig!

«Zadig é um estilo de vida, 
um look único, 

um sentimento de liberdade»
Cecilia Bönström - Diretora artística, Zadig & Voltaire

adig & Voltaire: a quintessência da moda Zfrancesa, cujo nome é uma referência 
do seu fundador Thierry Giller, que nos 

transporta para a mentalidade Voltairiana.
1997. O destino da estrela rock do herói Zadig e 
o revolucionário filósofo Voltaire inspiraram 
Thierry Giller a criar uma nova marca francesa 
de luxo acessível. Chique e casual. Jovem, 
artística e Parisiense. Feminino, masculino. 
Mais do que uma coleção para o dia-a-dia, seria 
um espírito livre, com uma atitude rock. Que 
quebra os códigos com modernidade.
Formado na Parsons School of Design em Nova 
Iorque e um coleccionador apaixonado, o 
fundador Thierry Giller inspirou-se no rock 
moderno e na arte contemporânea ao criar a 
marca e as suas coleções. A herança parisiense 
é outro dos aspectos fundamentais que Giller 
implementou, que acabou por dar notoriedade

e reputação à marca. Transmitiu o gosto 
Francês de uma geração para outra, onde o 
estilo casual e mais sério conhecem os 
contrastes de profundidade e leveza do estilo 
moderno e clássico.

As Fragrâncias!

A colaboração entre o fundador Thierry Giller e 
o experiente fabricante de perfumes, Beauté 
Prestige International, um parceiro de 
confiança para os maiores nomes da moda e o 
génio por detrás de muitas fragrâncias de 
culto, deu frutos.
Para criar uma assinatura olfativa Zadig & 
Voltaire, a BPI inspirou-se no ADN da marca e 
criou o seu alter-ego, enfrascando-a em duas 
fragrâncias. O espírito corajoso da marca. 



A visão. A escolha de uma casa de moda que 
tem tudo a ver com um chique acessível e com 
um estilo rock que tem revolucionado a moda. 
Ela, ele: os opostos atraem-se. Livre em Paris, 
arte como inspiração. No seu rastro fica a 
assinatura elegante da madeira de sândalo. 
Uma atitude gráfica em preto e branco. A 
regras das fragrâncias tradicionais foram 
despedaçadas como os frascos dos perfumes, 
q u e  u m  c o n t r a  o  o u t r o ,  o s  f r a s c o s 
monocromáticos tornam-se num só. Estas 
fragrâncias  cr iam tensão e  contam a 
verdadeira história: a alquimia de uma casal, 
jovem para sempre.
Combinando materiais preciosos, a cada nota 
uma declaração que incarna o estilo casual 
chique da marca. As notas de topo refletem 
personalidades fortes e distintas para 
definirem o tom. Jasmim para ela, cítricos para 
ele. As harmonias são alcançadas através da 
castanha e do incenso. Baunilha Doce. 
Masculino preto e feminino branco encontram
o balanço perfeito no imprevisível e deixam 

atrás de si um rastro da vida artística 
Parisiense: Madeira de sândalo, a assinatura 
v i c i a n t e  d e  Z a d i g  &  V o l t a i r e .

«Eu não consigo imaginar a vida sem 
fragrâncias. Gosto quando estas deixam o seu 
r a s t r o  p a r a  t r á s ,  a  r m a m  a  s u a 
personalidade. É uma alquimia entre ti a 
outra pessoa.» 

A campanha de This is Her! e This is Him! é um 
jogo de sombras e de luz.
O cenário tem a noite de Paris  como 
«background», onde os opostos se atraem, a 
paixão que irradia e queima, tudo isto 
capturado num apartamento parisiense pelo 
fotógrafo Fred Meylan. O seu objectivo: 
esculpir as muitas facetas deste par de 
fragrâncias.
Zadig & Voltaire é um genuíno manifesto para a 
moda gráfica, chique e casual. A liberdade para 
te expressares completamente.
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Maquilhagem
para lábios

Nos anos 50 Marilyn Monroe conquistou 
Hollywood com os seus lábios vermelhos, 
tornando assim o batom num ícone de mulher 
poderosa, sofisticada e sexy. 

Sabia que ....
- o batom é um dos produtos de maquilhagem mais 
usados e vendidos em todo o  mundo. 
- existem variadas texturas, desde o cremoso, ao 
cintilante, passando pelo acetinado e o efeito 
matte. 

Batom Cremoso
Este é o batom mais clássico. É de fácil aplicação, 
boa fixação e tem uma boa cobertura. Não tem 
efeito de brilho, mas hidrata os lábios. 

Batom Cintilante
Possui brilho na composição da cor, deixando os 
seus lábios com um efeito de ‘frio’ ou ‘gelo’. 

Batom Acetinado
Um batom sem brilho, que oferece cor aos lábios 
sem deixar com aparência seca. 

Batom Matte
Não tem brilho, não tem glitter, tem aparência 
seca. O facto de não ter brilho faz com que a cor se 
intensifique. Neste tipo de batom é importante 
que os lábios estejam bem hidratados para não 
ficarem com aparência de rachados. 
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Com as novas coleções de maquilhagem e sendo o batom um acessório que é  desejado para 
completar o look, deixamos pequenos truques e dicas para fazer com que o seu batom dure 
mais tempo. 

Esfolie e Hidrate os lábios
Deve esfoliar os lábios uma a duas vezes 
por semana e hidratar ao longo do dia para 
que quando estiver a aplicar o batom este 
não se racharem e esfarelarem o batom. 

Aplique um Primer de lábios
Este vai fazer com que o batom se fixe por
mais tempo nos seus lábios. 

Use um lápis de contorno de lábios 
Ao usar um lápis labial da cor dos lábios vai 
ajudá-la a desenhar o contorno dos 
mesmos, a prolongar a durabilidade do 
batom, a redefinir o volume da boca e 
garantir um acabamento profissional. 

Aplique o batom
Nada melhor que um batom vermelho para 
se sentir poderosa, sofisticada e sexy. Mas 
atenção: ao usar um batom vermelho, não 
precisa de usar muita maquilhagem, pois 
os seus lábios terão todo o protagonismo. 
Se não se sentir confortável a usar os tons 
vermelhos, use os tons rosa e laranja que 
transmitem ousadia e auto-confiança. 

Retire o excesso do batom
Para a ajudar a fixar ainda mais o batom, 
retire o excesso do mesmo com um lenço 
de papel e aplique-o novamente.

Truques e Dicas
Como fazer o batom durar mais tempo

ERBORIAN
7 Herbs Scrub for Lips
Proporciona uma esfoliação 
nos lábios deixando-os mais 
lisos, suaves e com uma 
sensação de pureza. 

CLARINS
Éclat Minute Base Fixante Lèvres
Com uma fórmula transparente 
enriquecida com micropérolas de 
acácia e ceras vegetais, prolonga 
a fixação do batom tornando os 
lábios  v is ivelmente l isos  e 
luminosos. 

1 -  D I O R  -  Rouge Dior Couture Colour, 
Voluptuous Care. 2-  DIOR - DiorFic Mat (950 
Splendor) edição limitada. 3 - SHISEIDO - 
Rouge Rouge (Poppy RD 312) 4 - ESTÉE 
LAUDER - Pure Color Envy (320 Drop D. Red)

1

2
3

4
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LA PRAIRIE
Skin Caviar Essence-In-Lo�on - infunde a pele de 
hidratação, permi�ndo uma distribuição mais 
uniforme e uma melhor absorção do serum e do 
hidratante que se seguem. 

ESTÉE LAUDER
Revitalizing Supreme + Global An�-Aging Wake Up 
Balm e Cell Power Cream - Duas fórmulas de mul� 
ação que revelam uma aparência mais jovem, mais 
luminosa, dando mais firmeza e reduzindo a 
aparência das linhas. O creme e o bálsamo podem 
ser usados de dia e de noite. O bálsamo pode ser 
usado sozinho ou com o creme.  

SHISEIDO
Bio-Performance Li�Dynamic Cream, Li�Dynamic 
Eye Treatment & Li�Dynamic Serum - cuidado de 
pele que melhora o nível de hidratação, devolvendo 
a firmeza e reduzindo a aparência das rugas.

DIOR
Pres�ge La Crème Texture Essen�elle - sua textura 
prodigiosa, incrivelmente bela e luxuosa, funde-se 
com a pele e a envolve em conforto absoluto. Ao 
capturar os ingredientes a�vos do néctar no 
coração da pele, regenera e ajuda a reconstruir a 
arquitetura celular, para uma pele perfeita.

CHANEL
Sublimage La Crème Texture Suprème - um creme 
enriquecido por moléculas que transmitem à sua 
pele um poder regenerador dando assim 
hidratação, uniformidade, firmeza e brilho. 
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ANNE MÖLLER
Rosâge Rich Repairing Cream, Nourishing Night 
Oil-In- Cream, Concentrated Hyaluronic Acid Gel e 
Perfec�ng and Repairing Serum - uma gama criada 
para reequilibrar as carências da pele. É composta 
por produtos que reforçam os níveis de defesa da 
pele e ainda a autorregeneração do ADN. 

CLARINS
M a s q u e  M u l �  Ré gé n é ra nt  -  A  m á s ca ra 
an�envelhecimento relaxante que ajuda a alisar 
visivelmente os traços, a atenuar a formação das 
rugas de tensão e a eliminar do rosto os sinais de 
stress e de fadiga. Permite res�tuir firmeza à pele.

BIOTHERM
Blue Therapy Cream-In-Oil e Serum-in-Oil - um 
creme e um serum an� idade, que protege, repara 
e hidrata a pele. Enquanto o creme pode ser usado 
de dia e de noite, o serum deve ser usado de noite. 
Este vai combater durante a noite os sinais de 
envelhecimento, acordando de manhã com uma 
pele mais jovem, lisa, uniforme, preenchida e mais 
luminosa. 

CLINIQUE
Pep - Start - Limpeza, Hidratar e Protejer
Passo 1: 2-in-1 Exfolia�ng Cleanser - elimina as 
células  mortas,  impurezas e excesso de 
oleosidade. Passo 2: HydroBlur Moisturizer - 
Hidrata e ma�fica a pele,  desvanecendo 
imediatamente as imperfeições. 
Passo 3: HydroRush Moisturizer SPF 20 - protege 
dos raios solares que contribuem para o 
envelhecimento da pele. 
Perfeito para as jovens mais apressadas: em 
apenas alguns minutos ficam com uma pele linda e 
sedosa. 
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