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TODODIA
CEREJA
E AVELÃ
TOQUE ALTAMENTE
CREMOSO. PELE
DELICIOSAMENTE MACIA

IN
VER
NO
edição

especial

Viva sua
beleza viva

Deixe sua
pele sentir
Nova linha
Tododia Cereja
e avelã com
fórmulas ultrahidratantes
e perfumação
intensa para
o corpo todo.
Experimente.

Bem-vindo(a) ao Espaço Natura
VEJA TUDO O QUE
VOCÊ ENCONTRA AQUI
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LANÇAMENTOS
E NOVIDADES
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V3

Todos os produtos promocionados
desta revista obedecem aos critérios:
Regiões: Centro-Oeste, Espírito Santo,
Rio de Janeiro e São Paulo capital.
Validade: ciclo 9/2017 ou enquanto
durarem os estoques.

PRESENTES

154
PROMOÇÕES

L ANÇA_
M E N TO S
Conheça aqui os destaques do ciclo.

MAMÃE E BEBÊ
As novas bolsas da linha estão
mais modernas, funcionais e
com estampa exclusiva. Página 10

6

TO D O D I A
CEREJA E AVEL Ã
Toque altamente cremoso. Pele
deliciosamente macia. Página 8

U N A B ATO M
L Í Q U I D O M AT I F I C
3 novos tons para você escolher
o que mais combina com você. Página 9

CONFIRA OUTROS
L A N Ç A M E N TO S D O C I C LO
Deo parfum essencial elixir masculino. Página 17
Faces máscara ultrafantástica. Página 65
Sève óleo desodorante corporal
de amêndoas e cereja. Página 113
LANÇAMENTOS

Fique de olho
neste selo!

7

– L A N Ç A M E N TO S

CEREJA
EAVEL Ã
edição especial

Desodorante óleo
em pasta 150 g*
(78697) 05 pts

De R$ 39,90
Por R$ 31,90

LANÇAMENTO
EDIÇÃO LIMITADA**

Confra os
demais itens
da linha
na página 86.

(78694) 06 pts

De R$ 42,50
Por R$ 31,80

Sabonete em
barra puro vegetal
Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.
(78631) 02 pts

De R$ 17,90
Por R$ 15,50

floral
envolvente
cereja e avelã
(78696) 08 pts

De R$ 55,90
Por R$ 39,90

8

V1V2V3V4

* Enquanto durarem os estoques.

Desodorante colônia
spray corporal
perfumado
feminino 200 ml

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Possui ação desodorante. ** Enquanto durarem os estoques.

Desodorante
hidratante
corporal 400 ml*

– L A N Ç A M E N TO S

UNA BATOM
LÍQUIDO MATIFIC
Do nude ao rouge, a família
ganha 3 novos tons com efeito
supermatte de longa duração.
Escolha o que combina com você!

Juliana Bahia usa batom
líquido matifc rosê
6-M e máscara para
cílios extremifc à prova
d’água preta

Batom líquido matifc
8 ml

nude 6-M
(54406)

07 pts

De R$ 48,90
Por R$ 36,60 cada

matte

rouge 2-M
(54372)

V1V2V3V4

Lançamentos

rosê 6-M
(54394)

9

– L A N Ç A M E N TO S

NOVAS BOLSAS MAMÃE E BEBÊ
Elas estão mais modernas e funcionais. Com estampa exclusiva, as novas
bolsas são verdadeiros itens fashion, inspiradas nas tendências de moda e
design, além de serem desenvolvidas para as necessidades reais das mamães.

A mamãe Tatiana e
a bebê Maria Clara

10

V1V2V3V4

Bolsa mamãe e bebê
C 40 x L 15 x A 26,5 cm

Ótima opção
de presente.

(77323) 30 pts

R$ 219,90
LANÇAMENTO

Frasqueira
mamãe e bebê
C 22,5 x L 12,5 x A 22,5 cm
(77322) 19 pts

R$ 135,00

Lançamentos

LANÇAMENTO

V1V2V3V4
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SE VO CÊ PERDEU,
CONFIR A A S
NO VIDADE S D O S
ÚLTIMO S C ICLO S

NOVO
FIQUE DE OLHO
NESTE SELO!

K R I S K A B E L E Z A E S TÁ D E V O L TA
A fragrância vibrante e feminina da Natura, com notas de ﬂor de
pêssego e vanila, voltou em um lindo frasco metalizado. Página 33

NOVOS
DESODORANTES
AEROSSÓIS
48 horas de proteção
antitranspirante em embalagens
compactas, com o mesmo
rendimento. Escolha sua
fragrância favorita. Página 126

12

V2V3V4

N O V O B ATO M B A L M
M AT T E, D E A Q U A R E L A
Alta cobertura, super-hidratação 24 horas,
intensidade nas cores e conforto nos lábios.
Tudo isso em um só batom. Página 58

C H R O N O S A G O R A T R A TA
BOLSAS E OLHEIRAS
O novo Chronos roll-on clareador de olheiras trata
e disfarça as bolsas e as olheiras, reduzindo o inchaço

Novidades

e os sinais de cansaço. Página 79

V2V3V4

13

14

PERFUMARIA
A beleza da nossa perfumaria está na mistura
do Brasil. Este Brasil que arrepia e é feito de
garra, de bossa, de marra. Uma mistura mágica,
que não dá para explicar, tem de sentir. Só a
Natura transforma a essência do Brasil em
perfumaria com alma.

15

ESSENCIAL
Sofsticação e personalidade
em deos parfum perfeitos para
momentos especiais.

Deo parfum
essencial
masculino 50 ml

Deo parfum
essencial
masculino 100 ml

madeira
marcante
cedro

madeira
marcante
cedro

(68101) 18 pts

(41806) 26 pts

R$ 132,90

R$ 189,90

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS*

Deo parfum
essencial exclusivo
masculino 100 ml
madeira
envolvente
especiarias frias
(41807) 26 pts

R$ 189,90
16

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para as regiões Centro-Oeste, Nordeste
e Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo capital durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

Favorito
da Perfumaria
Natura

Lisandro Leite
V1V3

PERFUMARIA

Verônica Kato,
perfumista
exclusiva da Natura
“Essencial é a marca da Perfumaria
Natura que melhor traduz
sofsticação e exclusividade. O novo
Deo parfum essencial elixir masculino
traz a força de notas clássicas
e amadeiradas combinada com
a intensidade do couro, resultando
em uma fragrância marcante.”

Deo parfum essencial
elixir masculino 100 ml
madeira
marcante
couro
(68724) 26 pts

por
R$

119,90

economize
R$ 70,00

Promoção

de R$ 189,90

Perfumaria masculina

LANÇAMENTO
EDIÇÃO LIMITADA*

V1V3
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#URBANO
Desodorante colônia #urbano
recria masculino 100 ml*
ervas, envolvente, gengibre
(55111) 14 pts

KAIAK
O que move você?
Frescor e energia para
quem está sempre em
busca de novos desaﬁos.

R$ 99,90

intervenção de
Felipe Morozini

intervenção
de Eduardo Srur

intervenção
de 6emeia

intervenção
de Eduardo Srur

Desodorante colônia
#urbano masculino 100 ml*
ervas, envolvente, noz-moscada
(42364) 14 pts

R$ 99,90

* Cada perfume tem 4 artes surpresa.
Descubra qual será a sua arte ao abir a embalagem.

Otavio Rauter

Desodorante colônia masculino 100 ml
arte de Izu

arte de Does

kaiak extremo
ervas
envolvente
bergamota
(45206) 18 pts
arte de Does

18

arte de Paulo Ito

R$ 129,90
V1V2V3V4

Desodorante colônia
kaiak masculino
100 ml
ervas
vibrante
bergamota
(22560) 16 pts

R$ 114,90

V1V2V3V4

kaiak urbe

kaiak aventura

kaiak pulso

ervas
envolvente
noz-moscada

ervas
refrescante
musc

ervas
vibrante
lima

(34075) 16 pts

(22557) 16 pts

(25227) 16 pts

R$ 114,90

R$ 114,90

R$ 114,90

Perfumaria masculina

Favorito
da Perfumaria
Natura

19

NATURA HOMEM

Deo parfum natura
homem essence 100 ml
madeira, sensual, âmbar
(59847) 19 pts

R$ 139,90

Embalagem
soﬁsticada
e com ímã
na tampa.

Desodorante
colônia 100 ml

natura homem
especiarias

natura homem
madeiras

natura
homem

17 pts

madeira
refrescante
pimenta-branca
(53253)

madeira
envolvente
vetiver
(53254)

madeira
refrescante
gengibre
(53255)

R$ 122,90
20

V1V2V3V4

SR N

Desodorante colônia
sr n 100 ml

Desodorante
colônia sr n
âmbar 100 ml

cítrico
misterioso
patchuli
(30410) 12 pts

cítrico
envolvente
âmbar

R$ 89,90

(35014) 12 pts

de R$ 89,90
por
R$

69,90

Promoção

SINTONIA

V1V2V3V4

Desodorante
colônia sintonia
masculino 100 ml

Desodorante colônia
sintonia noite
masculino 100 ml

madeira
envolvente
âmbar
(13125) 18 pts

madeira
ousado
noz-moscada
(30937) 18 pts

R$ 129,90

R$ 129,90

Perfumaria masculina

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

economize
R$ 20,00

21

AMÓ
Desodorante colônia 75 ml
17 pts

R$ 119,90

amó
feminino

amó arrepio
feminino

amó
masculino

amó esquenta
masculino

floral
fascinante
jasmim

madeira
envolvente
pimenta-rosa

madeira
misterioso
cardamomo

madeira
sensual
carvalho

(52811)

(52801)

(52809)

(52760)

AMIS
Desodorante colônia
feminino 60 ml
09 pts

R$ 65,90

22

amis =^.^=

amis <3

frutal
refrescante
tangerina

floral
refrescante
violeta

(47702)

(47703)
V2V3V4

BIOGRAFIA
Desodorante colônia 100 ml
16 pts

R$ 114,90
biografa
masculino
madeira
leve
cedro
(39924)

biografa
desperte
masculino

(48101)

Desodorante
colônia 100 ml

biografa
feminino

biografa
desperte feminino

16 pts

floral
refrescante
gerânio

floral
envolvente
maçã

(39923)

(48102)

R$ 114,90

V2V3V4

Perfumaria feminina e masculina

madeira
refrescante
noz-moscada

23

essencial

floral
sensual
jasmim

(41809)

NOVO

EDIÇÃO
LIMITADA*

essencial
elixir

floral
sensual
patchuli

(67096)

24

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para a região Centro-Oeste,
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo capital durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

ESSENCIAL

Fragrâncias
marcantes

Soﬁsticação e personalidade
em deos parfum perfeitos para
momentos especiais.

Deo parfum feminino 100 ml

26 pts

R$ 189,90

V3

Deo parfum essencial
exclusivo feminino 100 ml
floral, envolvente, magnólia
(41808) 26 pts

de R$ 189,90
por
R$

119,90

Óleo desodorante
corporal perfumado
essencial exclusivo 150 ml
(63490) 12 pts
EXCLUSIVO
NESTE CICLO*

Daniela Kanter
V3

de R$ 89,00
por
R$

59,00

economize
R$ 30,00

Perfumaria feminina

Promoção

economize
R$ 70,00

25

LUNA
Sensual na
medida certa
Para revelar a beleza
natural de cada mulher.

Christiana Monteiro Peres
usa blush-up cor-radiance
Una coral 6-R e máscara
para cílios 2 em 1 Una preta

Desodorante
colônia luna
feminino 75 ml

Desodorante
hidratante corporal
perfumado 200 g*

madeira
sensual
patchuli

(64625) 10 pts

R$ 69,90

(44452) 18 pts

R$ 129,90

Favorito
da Perfumaria
Natura

26

V2V3V4

UNA

Você sabia?
Por terem maior concentração
de fragrância em suas fórmulas,
os deos parfum de Essencial
e Natura Una duram muito
mais tempo na pele.

Natura una
deo parfum
feminino 75 ml

Desodorante
hidratante corporal
perfumado 200 g*

floral
sensual
praliné

Embalagem de vidro.
(55115) 12 pts

R$ 85,10

(36274) 27 pts

REFIL

R$ 198,90

(55153) 09 pts

Óleo desodorante corporal
perfumado toque seco 150 ml
Óleo pós-banho sem enxágue.
(55116) 12 pts

R$ 89,00
V2V3V4

Perfumaria feminina

* Possui ação desodorante.

R$ 66,10

27

ESTA FLOR

ILÍA

Em uma for, a sua essência.

Deo parfum
esta flor rosa
feminino 75 ml

floral
envolvente
flor de laranjeira

floral
sensual
rosa

(51617) 23 pts

(51620) 23 pts

R$ 169,90

R$ 169,90

Eleita uma
das melhores
fragrâncias
de 2016 pela
revista Nova
Cosmopolitan.

Confra as datas de validade e a disponibilidade
das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para as regiões Centro-Oeste
e Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
e São Paulo durante o ciclo 9/2017 ou enquanto
durarem os estoques.

Deo parfum esta flor
flor de laranjeira
feminino 75 ml

28

V2V3V4

Força e
delicadeza
em uma única
fragrância
A dualidade da mulher
atual refetida na força
do patchuli e na doçura
da vanila, combinados
com um sofsticado
buquê de fores
de muguet, jasmim
e gardênia.

Deo parfum ilía
feminino 50 ml
floral
sensual
gardênia
(54522) 16 pts

por
R$

89,00

economize
R$ 30,00

Promoção

de R$ 119,00

Perfumaria feminina

Michella Cruz usa base
líquida radiance Una
médio 2 e lápis longa
duração Una preto

V2V3V4

29

por
R$

economize
R$ 25,00

NOVO
EDIÇÃO LIMITADA*

30

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para as regiões Centro-Oeste e Sul,
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

REVELAR

Revele sua personalidade
com uma fragrância adocicada,
marcante e sensual.

Desodorante colônia
revelar feminino 75 ml

floral, sensual, sândalo

(01342) 17 pts

de R$ 124,00

99,00

V2V3V4

KAIAK
O que move você?

V2V3V4

Desodorante
colônia kaiak
feminino 100 ml

Desodorante colônia
kaiak aventura
feminino 100 ml

floral
descontraído
bergamota

floral
refrescante
mandarina

(13120) 16 pts

(68028) 16 pts

R$ 114,90

R$ 114,90

Perfumaria feminina

Promoção

Fragrâncias forais e refrescantes,
inspiradas no movimento e na natureza.

31

KRISKA
Fragrâncias forais em diferentes
intensidades que acompanham você
em todos os momentos do seu dia.
Para você ser o que deseja.

Desodorante colônia
kriska feminino
floral, sensual, baunilha
50 ml
(46657) 09 pts

R$ 61,90
100 ml
(41795) 12 pts

Desodorante colônia
kriska liberdade
feminino 100 ml
floral
refrescante
pomelo rosa
(41797) 12 pts

R$ 87,90

Desodorante colônia
kriska atitude
feminino 100 ml
floral
sensual
magnólia
(49640) 12 pts

R$ 87,90
32

* Enquanto durarem os estoques.

R$ 87,90

V2V3V4

Um perfume ﬂoral vibrante, que
combina o aveludado da ﬂor
de pêssego com a cremosidade
e a doçura da vanila.

Desodorante
colônia kriska beleza
feminino 100 ml
floral
sensual
jasmim
(56486) 12 pts

R$ 87,90

Deise Nicolau usa multimáscara tint à
prova d’água Aquarela preta
V2V3V4

Perfumaria feminina

* Enquanto durarem os estoques.

NOVO
EDIÇÃO LIMITADA*

33

HUMOR

Desodorante colônia 75 ml
14 pts

R$ 99,90

humor a dois
masculino

humor a rigor
masculino

madeira
sensual
sândalo

madeira
sensual
cardamomo

(63372)

(77149)

meu primeiro
humor
feminino
frutal
sensual
pera
(63382)

humor
próprio
feminino
floral
sensual
cereja
(63388)

paz e humor
masculino
ervas
sensual
gerânio
(63371)

34

V2V3V4

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para as regiões Centro-Oeste e Sul,
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

LANÇAMENTO
EDIÇÃO LIMITADA*

Desodorante
colônia humor
da minha vida
feminino 75 ml
floral, sensual, maçã
(63385) 14 pts

de R$ 99,90
por
R$

69,90

Perfumaria feminina e masculina

Promoção

economize
R$ 30,00

V2V3V4
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EKOS
O jardim mais rico do mundo
Fragrâncias inspiradas nas fores mais raras
e feitas com óleos essenciais da Amazônia.

Desodorante colônia
flor da manhã
feminino 100 ml
floral
refrescante
óleos essenciais
amazônicos

Desodorante
colônia
flor do luar
feminino 100 ml

(58419) 12 pts

floral
sensual
óleos essenciais
amazônicos

R$ 89,90

(58415) 12 pts

R$ 89,90

Parfum perfume do brasil
priprioca feminino 30 ml
floral, sensual, priprioca
(03489) 37 pts

R$ 270,00

36

V2V3V4

EKOS FRESCOR
Veja o presente especial
de Ekos maracujá
na página 153.

REFIL 09 pts

R$ 63,90

* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques. ** Enquanto durarem os estoques.

11 pts

R$ 79,90

açaí

pitanga

maracujá

cumaru

moça

frutal
fascinante
açaí
(58416)

frutal
vibrante
folhas de pitanga
(58417)

frutal
suave
maracujá
(58418)

floral
envolvente
cumaru
(58420)

floral
sensual
copaíba
(77140)

REFIL (42103)

REFIL (42099)

REFIL* (42098)

REFIL (60165)

Refl
O refil é uma escolha prática, econômica
e sustentável para você continuar
usando sua fragrância favorita.
V2V3V4

Frascos feitos de
vidro reciclável.

LANÇAMENTO
EDIÇÃO LIMITADA**

Perfumaria feminina

Desodorante colônia
frescor feminino 150 ml

37

Válvula

ÁGUAS

Vendida separadamente.
01 pt

Desodorante
colônia feminino

R$ 9,90
embalagem de 150 ml (15444)
embalagem de 300 ml (15434)

150 ml 08 pts

R$ 59,90
300 ml 12 pts

38

laranjeira em ﬂor

musc sândalo

banho de lavanda

cítrico, descontraído, flor de laranjeira

madeira, refrescante, sândalo

floral, envolvente, lavanda

150 ml (15442)
300 ml (15338)

150 ml (15443)
300 ml (15445)

150 ml (15333)
300 ml (15334)

madeiras
especiadas 150 ml

campo de
violetas 150 ml

jabuticaba 150 ml

madeira
sensual
noz-moscada

floral
atraente
jasmim

frutal
refrescante
jabuticaba

(27715)

(15435)

(19980)

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para as regiões Centro-Oeste e Sul, Espírito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo durante o ciclo 9/2017
ou enquanto durarem os estoques.

R$ 84,90

V2V3V4

TODODIA
Desodorante colônia spray
corporal perfumado cereja
e avelã feminino 200 ml
floral
envolvente
cereja e avelã
(78696) 08 pts

de R$ 55,90
por
R$

39,90

economize
R$ 16,00

Promoção

LANÇAMENTO
EDIÇÃO LIMITADA*

Lara Paulauskas

Desodorante colônia spray
corporal perfumado feminino 200 ml

V2V3V4

R$ 55,90

macadâmia

algodão

frutas vermelhas

floral
refrescante
macadâmia

floral
refrescante
muguet

frutal
refrescante
frutas vermelhas

(33533)

(33534)

(33535)

Perfumaria feminina

* Enquanto durarem os estoques.

08 pts

39
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MAQUIAGEM
O movimento Adoro Maquiagem traz as maiores
novidades do ano e os produtos mais desejados de
Una, Aquarela e Faces para você experimentar e
ousar nos looks. Transforme sua beleza e fortaleça sua
autoestima. Aproveite o melhor da Maquiagem Natura!
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Juliana Bahia usa
máscara para cílios
extremiﬁc à prova d’água
preta e batom líquido
matiﬁc rouge 2-M

Veja o conteúdo exclusivo

N AT U R A
UNA

Baixe nosso
aplicativo

Escaneie este
anúncio

Acesse
conteúdo exclusivo

Baixe o App Natura: http://app.natura

A melhor expressão da sua beleza
42

V1V2V3V4

NOVAS CORES DO BATOM
LÍQUIDO MATIFIC

3
NOVAS
CORES

Batom líquido
matifc 8 ml

de R$ 48,90
por
R$

36,60

Promoção

07 pts

economize
R$ 12,30
LANÇAMENTO

rouge
2-M
(54372)

cintilante extrabrilho cremoso
aveludado brilho extracintilante matte
V1V2V3V4

Conheça todas
as novas cores do
Batom líquido matifc
na próxima página.

Maquiagem Una

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto
durarem os estoques. Atenção! A cor do batom pode variar de acordo com a forma de aplicação do produto e com o tom de pele e lábios de cada mulher.

+ supermatte
+ hidratação por 24 horas
+ conforto
+ longa duração
+ sem transferência de cor

43

Tecnologia no transfer
Alta cobertura e fxação
que não transfere
a cor e não escorre.

BOCA
efeito
supermatte

Batom líquido
matifc 8 ml

nude 6-M
(54406)

rosê 6-M
(54394)

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Efeito opaco, hidratação
por até 24 horas
e longa duração.
07 pts

de R$ 48,90
por
R$

,60

36

cada

rouge 2-M
(54372)

LANÇAMENTO

economize
R$ 12,30

44

coral
4-M

rosê
2-M

rouge
6-M

(54396)

(54382)

(54378)

violeta
6-M
(54355)

nude
2-M
(54403)

V1V2V3V4

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

O menor
preço do ano!

A VEZ DOS FAVORITOS
Pele linda, olhos em destaque e boca com o acabamento matte
que é desejo. Os sucessos de Una em um combo completo.

Promoção

Michella Cruz usa blur efeito
instantâneo, lápis kajal
para os olhos preto e batom
líquido matifc nude 6-M

+

GANHE
O BLUR

=

LEVE 1 BATOM LÍQUIDO
MATIFIC + 1 LÁPIS KAJAL
PARA OS OLHOS E
GANHE 1 BLUR EFEITO
INSTANTÂNEO

por
R$

79,90

economize
R$ 83,90
Batom líquido
matifc
(tom a escolher
na página ao lado)
V1V2V3V4

Lápis kajal
para os olhos
(tom a escolher
na página 55)

Blur efeito
instantâneo
(confra na
próxima página)

Ótima opção
de presente.

Maquiagem Una

cintilante extrabrilho cremoso
aveludado brilho extracintilante matte

de R$ 163,80
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ROSTO

Pele perfeita
em segundos
Favorito
da Maquiagem
Natura

uniformiza
a textura
tira o brilho
disfarça os poros
disfarça os sinais
Blur efeito
instantâneo 30 ml
Acabamento matte
com toque aveludado.
(59313) 10 pts

R$ 71,00

SEM
BLUR

COM
BLUR

Tarcia
Ciarlini

Transparente,
para todos os
tons e tipos de
pele. Perfeito para
usar todos os dias.
Ideal também
para homens.

Pincéis profssionais
Cerdas ultramacias e acabamento perfeito.
1 Pincel PRO pó

3 Pincel PRO contorno

(55105) 08 pts

(55110) 05 pts

R$ 59,90

R$ 39,90

linha-d’água

2 Pincel PRO blush

4 Pincel PRO fnalização

(55100) 06 pts

(55099) 08 pts

R$ 46,90

R$ 56,90

pálpebra

Pincel PRO olhos fnalizador
(55101) 03 pts

R$ 23,90

pálpebra

esfumar

Pincel PRO olhos esfumador
(55103) 03 pts

1

2

3

4

R$ 23,90

delinear

côncavo

Pincel PRO olhos delineador
(55108) 03 pts

46

R$ 23,90
V1V2V3V4

QUAL A BASE PERFEITA PARA VOCÊ?
Saiba como escolher a base ideal de acordo com
as necessidades da sua pele.
Média: disfarça
pequenas manchas,
acne e olheiras suaves.

Qual é a
melhor
cobertura
para a sua
necessidade?

DUO
MATIFIC

BASE
LÍQUIDA

BASE
MOUSSE

BASE
LÍQUIDA
RADIANCE

Qual é
o seu tipo
de pele?

Intensa: disfarça
manchas, cicatrizes de
acne e olheiras intensas.

BASE
LÍQUIDA
MATIFIC

Normal a oleosa:

Normal a seca:

pele com poros pouco visíveis a pele com
brilho e tendência a cravos e espinhas.

pele com poros pouco visíveis a pele
sem brilho e com tendência à descamação.

DUO
MATIFIC

BASE
MOUSSE

BASE
LÍQUIDA
MATIFIC

BASE
LÍQUIDA

BASE
LÍQUIDA
RADIANCE

Qual é
a sua cor
de pele?

Qual é
o seu tom
de pele?
Quando você
se expõe ao sol,
sua pele fca:

média

castanha

escura

rosada:

neutra:

amarelada:

tem difculdade em se
bronzear e tendência a fcar
com a pele avermelhada.
Escolha: tons frios, indicados
pelo símbolo .

não se bronzeia facilmente
e não tem tendência a fcar
com a pele avermelhada.
Escolha: tons neutros,
indicados pelo símbolo .

bronzeia-se facilmente
e tem tendência a fcar
com a pele dourada.
Escolha: tons quentes,
indicados pelo símbolo .

Confra, nos descritivos de nossas bases, as indicações de cobertura e também de tipo, cor e tom de pele.
V1V2V3V4

Maquiagem Una

clara

47

ROSTO

Janaína Nilson
usa base líquida
radiance claro 6
Pó compacto 10 g
11 pts

R$ 79,80
R$ 62,20

REFIL 09 pts

Blush-up
cor-radiance 7,4 g
claro (27272)
REFIL (27315)

R$ 90,00
REFIL 09 pts R$ 65,00
12 pts

matte

rosa 6-M
(61999)
REFIL (54263)

rosa 8-M

médio (27271)

(62000)
REFIL (54286)

REFIL (27273)

coral 6-R

castanho (27270)

(61997)
REFIL (54314)

REFIL (27274)

bronze 2-R

escuro (27316)

(61998)
REFIL (54262)

REFIL (27275)

48

perolizado

coral 6-R

V1V2V3V4

Base líquida
radiance FPS 15 30 ml

Pele normal a seca.
Acabamento luminoso.

Pele mais jovem e
radiante. Longa
duração de 12 horas.
09 pts

Efeito tensor
imediato
Com complexo
lift radiance,
que melhora
a ﬁrmeza e a
elasticidade
da pele.

de R$ 64,00
por
R$

51,00

cada

economize
R$ 13,00

claro 2
PELE CLARA

cobertura média

(54377)

claro 4
(54337)

claro 6
(54392)

médio 2
(54385)

médio 4
PELE MÉDIA

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

SUA PELE MAIS JOVEM,
RADIANTE E ILUMINADA.

(54387)

médio 6
(54345)

médio 8
(54343)

1 Pincel PRO duo ﬁbras

médio 10
(54361)

Para base líquida, pó e blush.

R$ 57,90

2 Pincel PRO

3 Pincel

base cremosa

PRO base

(55102) 07 pts

(55104) 06 pts

R$ 49,90

R$ 41,90

castanho 2
(54351)

PELE CASTANHA

(58406) 08 pts

castanho 4
(54386)

castanho 6
(54404)

castanho 8
(54412)

castanho 10

escuro 2
(54405)

3
2

escuro 4

PELE ESCURA

1

pele amarelada

pele neutra

pele rosada

(54410)

(54407)

escuro 6
(54398)

escuro 8
(54408)

escuro 10
(54400)
V1V2V3V4
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pele amarelada

pele neutra

begeclaro

cobertura intensa

(43033)

Pele normal a oleosa.

bege
médio

Base mousse efeito pó
FPS 15 20 g

(43035)

Efeito matte. Longa duração.
11 pts

bege
mel

R$ 79,90

(43034)

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS*

marromclaro

(54283)

claro 4
(54299)

claro 6

PELE CLARA

Base +
corretivo
+ pó.
claro 2

(54267)

médio 8

PELE MÉDIA

médio 4

(54281)

cobertura intensa

Pele normal a oleosa.

Longa duração, por até 12 horas.

(43036)

Duo matiﬁc pó e base longa duração 10 g

R$ 89,90
R$ 59,00

REFIL 08 pts

Base líquida matiﬁc
FPS 15 30 ml

(54302)

médio 6

cobertura
média

12 pts

médio 2

(54268)

pele rosada

Textura leve e livre de óleo.
Controla e reduz
a oleosidade.
09 pts

R$ 64,00

(54303)

médio 10
(54315)

castanho 2
castanho 4
(54270)

castanho 6
(54304)

castanho 8
(54294)

PELE CASTANHA

(54312)

Efeito
matte.

castanho 10
(54295)

claro 2

REFIL

médio 6

REFIL

(55152)

(55092)

(55158)

(55084)

claro 6

REFIL

castanho 2

REFIL

(55155)

(55095)

(55160)

(55085)

médio 2

REFIL

castanho 6

REFIL

(55156)

(55088)

(55163)

(55079)

escuro 10

médio 4

REFIL

escuro 2

REFIL

(54269)

(55157)

(55083)

(55166)

(55081)

escuro 2
escuro 4
(54279)

escuro 6
(54280)

escuro 8
(54296)

50

PELE ESCURA

(54291)

V1V2V3V4

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

ROSTO

Disfarce imediato
de olheiras e
imperfeições
com o Corretivo
alta cobertura!
DICA!
Faça um triângulo invertido com o corretivo
abaixo dos olhos. Ele pode ser aplicado diretamente
ou com pincel. Comece com quantidades menores
e vá espalhando com leves batidas.

Corretivo alta
cobertura 10 g
rosado
(27294)

06 pts

de R$ 44,90
por
R$

claro
(27293)

35,90

cada

desconto
20% de

castanho

médio
(27295)

Pincel PRO corretivo
(55106) 05 pts

Promoção

(27788)

R$ 39,90

cobertura intensa
Pele normal a seca.
Tecnologia HD
de alta defnição.
Longa duração,
por até 24 horas.

12 pts

R$ 89,90
PELE CLARA
bege
translúcido
(24264)

bege
rosado
(24246)

PELE CASTANHA

PELE ESCURA

begeclaro

bege
médio

bege
castanho

marrom- marrom
claro
médio

marromescuro

(24263 )

(24265)

(24245)

(27702)

(24243)

(24244)

Maquiagem Una

Base líquida FPS 15 30 ml

51

BOCA
A BELEZA RADIANTE DE
SEMANAS DE SOL O ANO TODO

Iluminador em bastão
bronze dourado 9,5 g
Ilumine partes
específicas do rosto.
Para todos os tons de pele.
(54402) 11 pts

Alta fxação
e cobertura.
Hidratação por
até 24 horas.

efeito matte
Batom matifc
FPS 15 3,5 g

NUDE

06 pts

R$ 44,90
violeta 119

R$ 80,90

nude 102

nude 110

nude 119

(34694)

(34691)

(65228)

ROUGE

Pérolas efeito
bronzeado 36 g

rouge 100

rouge 119

rouge 106

(34688)

(65226)

(34687)

Pó em formato de pérolas,
com acabamento perolizado.
(30836) 13 pts

ROSÊ

R$ 93,80
rosê 100

rosê 119

(34689)

(65230)

VIOLETA

violeta 104

violeta 119

(34692)

(65227)

Pó bronzeador 8,5 g

Lápis para os lábios ultracremoso 1,14 g

Pode ser usado como pó ou
blush no contorno. Bronze
intenso. Acabamento matte.
(48043) 12 pts

07 pts

2 em 1: com pincel
para contornar os
lábios ou aplicar
como batom.

R$ 49,90

rouge 2

nude

rosê 2

marrom

rouge 4

(54339)

(54375)

(54431)

(54379)

(54349)

Pincel PRO lábios
(55107) 03 pts

contorno
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R$ 23,90

preenchimento
V1V2V3V4

cintilante extrabrilho cremoso
aveludado brilho extracintilante matte

R$ 85,80

cor intensa
Batom intensifc FPS 15 3,5 g
Alta cobertura e hidratação
por até 24 horas.
06 pts

R$ 42,90

rosê
4-C
(54331)

rosê
9-C
(27285)

rouge
2-C
(54390)

violeta
10-C
(54388)

Rafaella Consentino usa
lápis kajal para os olhos
preto, máscara para
cílios 2 em 1 preta e batom
intensifc violeta 10-C

rouge
8-C
(54359)

nude
2-C
coral
10-C

nude
10-C
(54350)

nude
9-C

(54230)

violeta
4-C
(54330)

(24221)

Maquiagem Una

(54391)
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OLHOS

perolizado
lavável

4 em 1

matte

à prova d’água

Sombra stick ultrafx 1,4 g

+ volume
+ alongamento
+ defnição
+ efeito lift curvex

Cor intensa. Textura cremosa.
Fácil aplicação.
08 pts

R$ 58,00
grafte-C
(54430)

bronze-C
(54358)

dourado-C
Máscara para
cílios preta 8 ml

(54341)

12 pts

marrom-M

R$ 89,00

(54333)

extremifc (63381)
extremifc à prova
d’água (63384)

nude-C
(54365)

nude rosado-M
(54356)

antes

depois

2 efeitos, 1 produto

volume extremo

ultra-alongadora

Máscara para cílios
2 em 1 preta 10 ml

Máscara para cílios
extremo volume à prova
d’água preta 12 ml

Máscara para cílios
ultra alongadora à prova
d’água preta 8 ml

(45178) 08 pts

(40215) 10 pts

R$ 59,90

R$ 71,90

(40619) 10 pts

alongamento e extravolume

alongamento

R$ 75,90
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Sombra retrátil,
com apontador
na base. Basta
tirar e encaixar
na ponta.

V1V2V3V4

Maxxi palette de
sombras 11,28 g
12 tons perolizados
e mattes em um
único produto.

nudes intensos
(63380)
NOVO

17 pts

R$ 123,00

Ótima opção
de presente.

perolizado

matte

intensa
(57523)

Palette de
sombras 6 g

nudes clássicos
(63386)

12 pts

R$ 87,90

natural
(54336)

Delineador em caneta preto 1 ml
Fácil aplicação. Traço fino e preciso.
(34262) 07 pts

R$ 53,80

Lápis retrátil para os olhos à prova d’água 280 mg
06 pts

R$ 44,90

Lápis longa duração preto 1,2 g
Textura macia e cor intensa. Duração de até 8 horas.
(24304) 06 pts

R$ 46,90
marrom

(27371)

(27703)

Lápis kajal para os olhos 1,14 g
Aplicação macia. Ideal para esfumar.
06 pts R$ 43,90

Com esponja
na ponta
para esfumar.

Duo lápis para olhos e sobrancelhas 1,14 g
06 pts

R$ 46,90

escuro 1 (29375)
preto

marrom

(24282)

(24281)
olhos

V1V2V3V4

sobrancelhas

claro 1 (29376)

olhos

sobrancelhas

Maquiagem Una

preto

55

N AT U R A
AQUAREL A

Um mundo colorido
pela sua beleza

56

Thais Gasparino usa
multimáscara tint à prova
d'água preta e batom
hidratante vinho 40

V1V2V3V4

Da passarela para o make. Natura Aquarela é a principal
patrocinadora
principal
patrocinadora
do São Paulo
do São
Fashion
PauloWeek
Fashion
2017.
Week 2017.

CORES DAS PASSARELAS
Alta cobertura, longa
duração e hidratação.

boca 67

20%

(36953)

de
desconto
em todos
os batons
desta página

Batom hidratante
FPS 8 3,5 g

cobre 4
(36952)

03 pts

De R$ 21,90
Por R$ 17,50 cada

laranja 6

cereja 63

Promoção

(36944)

vinho 40
(36949)

cintilante extrabrilho
cremoso
aveludado
brilho extracintilante
matte
V1V2V3V4

Favorito
da Maquiagem
Natura

Maquiagem Aquarela

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções
válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. Atenção: A cor do batom pode
variar de acordo com a forma de aplicação do produto e com o tom de pele e lábios de cada mulher.

(36947)
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BOCA

matte

cremoso

extrabrilho

aveludado

brilho extracintilante

efeito ultrametalizado

efeito cremoso

Batom metalizado FPS 8 3,5 g

Batom balm 2,3 g

Cor intensa. Alta cobertura.

Alta cobertura. Aplicação fácil e precisa.
05 pts

cintilante

03 pts

R$ 36,90

R$ 23,90
pink
(79007)

grafte
(79009)

uva
(79011)

pêssego

pink

boca

vermelho

uva

vinho

(59765)

(52763)

(52764)

(52761)

(59775)

(52766)

cobre
(79012)

vinho
(79010)

Batom balm 2,3 g
Aplicação fácil e precisa.
Alta cobertura.

marrom

NOVOS

(52767)

EDIÇÃO
LIMITADA*

05 pts

vermelho

de R$ 36,90

Da passarela para o make. Natura Aquarela é a
principal patrocinadora do São Paulo Fashion Week 2017.

por
R$

29,50

(79008)

Não precisa
de apontador

efeito matte

cada

20% de
desconto

Batom balm matte 2,3 g
Extremo conforto. Cor intensa.
Super-hidratação 24 horas.

EXCLUSIVO
NESTE CICLO*

05 pts

NOVO

rosa-claro
(52768)

pink
(64981)

uva
(67184)

rosa 2
(64982)
SUPERHIDRATAÇÃO
24 HORAS

fúcsia
(67185)

marrom
(64984)

vermelho
(64986)
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R$ 38,90

terracota
(36968)

efeito matte 2 em 1
boca

Lápis para lábios 1,4 g
04 pts

(36966)

R$ 25,90

Na compra de
1 dos Lápis para lábios,
ganhe o apontador.

sem contorno

=

com contorno

O lápis pode
ser usado para
contorno ou
como batom.

de R$ 52,80
por
R$

Apontador duplo
(00331) 04 pts

efeito verniz

efeito hidratante

efeito matte

Batom líquido
FPS 15 8 ml

Batom hidratante
FPS 8 3,5 g

Batom matte FPS 10 3,5 g

Brilho do gloss com
alta cobertura
de batom.

Alta cobertura e hidratação
por até 8 horas.

04 pts

R$ 21,90

Promoção

o seu brinde
vale R$ 26,90

R$ 26,90

Cor intensa e opaca. Alta
cobertura e longa fixação.
03 pts

R$ 23,90

03 pts

rosa 3

R$ 29,90

(42946)

rosa 7

rosa 17

(43422)

(36940)

coral 5
(42948)

boca 6

boca 33

(43421)

(36951)

vermelho 9

vermelho 45

vermelho 2

(43423)

(36946)

(42945)

marrom 12
(43425)
V1V2V3V4

rosa 7

laranja 4
(42947)

marrom 66

coral 65

vinho 1

nude 6

(36950)

(36948)

(42944)

(42949)

Maquiagem Aquarela

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua)
Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto
durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

25,90

59

OLHOS
Para deixar o olhar
marcado, escolha
o seu delineador
preferido.

Ouse
no traço

preto
(36878)

Delineador
líquido 3 ml
azul

04 pts

marrom
(60797)

de R$ 29,90

EXCLUSIVO
NESTE CICLO*

23,90

cada

20% de
desconto

bronze
(60800)

Da passarela para o make. Natura Aquarela é a principal
patrocinadora do São Paulo Fashion Week 2017.

Traço ﬁno
e preciso.

EXCLUSIVO
NESTE CICLO*

Lápis para olhos 1,3 g

R$ 19,90

03 pts

olhar deﬁnido

Traço preciso.

Multimáscara
tint à prova
d’água preta 7 ml
preto

marrom

(36876)

(36877)

Longa duração
24 horas.
(77449) 05 pts

R$ 39,80
Com esponja
para esfumar.

Lápis kajal cor intensa 1,3 g
04 pts

R$ 29,90

NOVO

pérola

berinjela

marrom

preto

(55322)

(55324)

(55321)

(55320)

Curvatura e
deﬁnição.
Extrapreta.
Não borra
e não forma
grumos.

Torre de pincéis
(61238) 05 pts

esponja

R$ 34,90

arredondado

4 pontas que se encaixam:
1 único pincel no nécessaire.

chanfrado

silicone
à prova d’água

60

V1V2V3V4

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

por
R$

(60792)

Prático e fácil
de aplicar
Delineador
ﬂexx preto 0,4 ml
(64212) 07 pts

de R$ 53,00
por
R$

42,40

economize
R$ 10,60
Juliana Adorno usa delineador
ﬂexx preto, batom hidratante
boca 33 e blush compacto coral 2

Supermáscara para
cílios preta 12 ml
(36900) 05 pts

R$ 36,90

cores mattes
e cintilantes

Promoção

supervolume

EDIÇÃO LIMITADA*

Quarteto de
sombras 3,2 g
Cores intensas desde
a 1a aplicação.
07 pts

V1V2V3V4

R$ 53,90
REFIL 06 pts

R$ 43,10
cor 5 (60661)
REFIL (60702)

cor 6 (60662)
REFIL (60701)

rosa metalizado
roxo matte
verde cintilante
lilás cintilante

pérola metalizado
dourado metalizado
cobre metalizado
marrom cintilante

cor 1 (65385)
REFIL (54233)

cor 4 (65388)
REFIL (54237)

azul metalizado
preto matte
pérola metalizado
pink metalizado

marrom matte
verde cintilante
dourado perolizado
verde perolizado

Maquiagem Aquarela

Não forma
grumos
e não borra.

61

ROSTO
bege
translúcido
10 (36898)

bege
natural 12
(36897)

begeclaro 16
(36896)

bege
castanho
18 (36895)

PELE MÉDIA

PELE CLARA

1

bege
médio 20
(36890)

marromclaro 22
(36891)

marrom
médio 21
(36932)

PELE CASTANHA

marromescuro 24
(36893)

PELE ESCURA

Base

Base líquida FPS 8 25 ml

Uniformiza
a pele.

Acabamento uniforme
com efeito natural.
Pele protegida e hidratada.
05 pts

R$ 33,80

Disfarça imperfeições
e olheiras.
Alta cobertura e
textura cremosa.
Secagem rápida com
acabamento natural.

Corretivo facial 8 ml
04 pts

begeclaro 1
(43774)

PELE MÉDIA
bege
médio 2
(43775)

PELE CASTANHA

bege
castanho 3
(43776)

Textura mousse.
Efeito matte.

marromclaro 4
(43777)

bege
médio 33

62

marrom
médio 5
(43778)

marromescuro 6
(43781)

3 passos em 1

Base 3 em 1
FPS 12 12,5 g

base + corretivo + pó

07 pts

PELE CLARA
begeclaro 30
(36894)

PELE ESCURA

bege
natural 32
(36888)

PELE
MÉDIA
bege
médio 33
(36933)

R$ 48,90

PELE
CASTANHA
bege
castanho 34
(36889)

pele rosada

PELE CLARA

PELE ESCURA
marrom
médio 36
(39243)

marromescuro 38
(39244)

pele neutra

Da passarela para o make. Natura Aquarela é a principal
patrocinadora do São Paulo Fashion Week 2017.

R$ 28,90

pele amarelada

2

Corretivo

begeclaro 40
(38729)
REFIL (36879)

bege
rosado 42
(38731)
REFIL (36884)

PELE CLARA

3

bege
médio 44
(38730)
REFIL (36934)

PELE MÉDIA

bege
castanho 46
(38733)
REFIL (36935)

marromclaro 48
(38732)
REFIL (36937)

PELE CASTANHA

marromescuro 50
(38728)
REFIL (36938)

PELE ESCURA

Pó
Controla a oleosidade e o brilho.
Pó compacto 6,5 g
Pele sequinha e natural.
Embalagem com espelho.
07 pts

R$ 48,90
Efeito
matte.

REFIL 05 pts

R$ 39,70

Juliana Adorno usa
pó compacto bege médio
44 e batom matte nude 6

4

begeclaro 40

Blush
rosa 1

Finaliza o look com
um toque de cor e luz.

(36883)

Pó iluminador
marmorizado 5 g
Textura fina com toque dourado.
Para todos os tons de pele.
(48698) 07 pts

R$ 48,90

Textura fina
e efeito natural.
04 pts

R$ 29,90
coral 2
(36882)

bronze 4

Maquiagem Aquarela

Blush compacto 3 g

(36881)
V1V2V3V4

63

Compre 1 máscara
preta* e leve 1 máscara
incolor por menos da
metade do preço.

ou

=
N AT U R A
FA C E S

Máscara para olhos
e sobrancelhas
incolor 7 ml
(67647) 03 pts

Tá na cara.
Tá na rua!
64

Samile Souza
usa máscara
ultrafantástica

De R$ 22,90
Por R$ 9,90

mais de

50%
de
desconto

V1V2V3V4

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.
* Escolha entre a Máscara curvex e a Máscara ultrafantástica.

A DUPLA
QUE ARRASA!

FESTIVAL DE MÁSCARAS
Variedade de efeitos e preços incríveis.
Uma combinação que é a sua cara!

35%

de
desconto

O menor
preço do ano!
SUPERVOLUME
Volume, alongamento
e definição.

Máscara
ultrafantástica 5 ml
(67660) 04 pts

De R$ 29,90
Por R$ 19,40
LANÇAMENTO

Favoritos
da Maquiagem
Natura

EFEITO CURVEX

Promoção

Curvatura, volume e
alongamento.

Máscara curvex 7 ml
(67666) 03 pts

SOBRANCELHAS
E CÍLIOS DEFINIDOS
Encorpa e define cílios
e sobrancelhas.

Máscara para olhos
e sobrancelhas incolor 7 ml
(67647) 03 pts

De R$ 22,90
Por R$ 14,80

Maquiagem Faces

De R$ 19,90
Por R$ 12,90

65

BOCA

Catharina, no bairro do
Bixiga, São Paulo, usa
minilápis extrapreto para
olhos, máscara curvex e
batom matte miss pink

cintilante

extrabrilho

cremoso

aveludado

brilho extracintilante

Para combinar
e descombinar.

matte

Exclusiva
tampa com
espelho.

Batom matte 3,5 g
Acabamento opaco.
02 pts

R$ 14,90

Customize seu batom:
CLARO
A cor branca
suaviza
a combinação.
Aplique antes
do batom
escolhido.

66

ESCURO
A cor preta
intensifca
a combinação.
Aplique sobre
o batom
escolhido.

off
white

black
out

azul
cyber

roxo
rebel

shock in
pink

(67668)

(67648)

(67675)

(67643)

(77988)

Atenção! A cor do batom pode variar de acordo com a forma
de aplicação do produto e com o tom de pele e lábios de cada pessoa.

efeito matte

Batom matte 3,5 g
Acabamento opaco.
02 pts

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

de R$ 14,90
por
R$

,40

10

cada

Favorito
da Maquiagem
Natura

30% de
desconto

tangerine
(67649)

V1V2V3V4

miss
pink

cereja
love

cookie
nude

(67669)

(67672)

(77992)

Maquiagem Faces

Promoção

nas cores tangerine, miss pink,
cereja love e cookie nude

67

cereja drama

BOCA
efeito
cremoso
Batom
cremoso 3,5 g
Cores vibrantes.
02 pts

R$ 13,90

Zyom e Luiza, na Galeria Metrópole, no
Centro de São Paulo. Zyom usa batom matte
marsala. Luiza usa batom matte black out

vinho rocks
(67682)

vermelho hot
(67680)

vermelho spicy

vermelho hot

(67665)

cobre sunset
(67656)

Exclusiva
tampa com
espelho.

laranja acid
(67671)

cereja drama
(67651)

rosa kiss me
(67664)

nude cool
(67667)

nude fresh
(67657)

68

cintilante extrabrilho cremoso
aveludado brilho extracintilante matte
V1V2V3V4

#TÁ NA CARA
#TÁ NA RUA

efeito matte
Presente natura faces –
3x batom matte
3 Batons matte 3,5 g cada.
(79834) 04 pts

R$ 31,90
NOVO

Com a exclusiva cor
marsala. Na compra do
kit, economize R$ 12,80.

cookie
nude
shock in
pink

Ótima opção
de presente.

V1V2V3V4

Maquiagem Faces

marsala

69

OLHOS
Caneta delineadora
para olhos preta 1 ml
(65830) 03 pts

R$ 22,90

Lola e Zeiner, na Vila
Leopoldina, São
Paulo. Lola usa base
extraleve claro,
corretivo para rosto
claro e maskajal
máscara para cílios e
delineador. Zeiner usa
base extraleve claro

Maskajal máscara
para cílios e
delineador
3,5 ml / 1 g*

Com ponta
chanfrada,
que permite
traços ﬁnos ou
geométricos.

(67678) 05 pts

R$ 33,90
Com máscara,
que alonga,
deﬁne e garante
volume, e
delineador kajal
com traço macio.

NOVO

Sombra trio 1,8 g
Aproveite os preços
especiais do Festival
de Máscaras nas
páginas 64 e 65.

pedra

Cores matte
e cintilantes.

(67658)

04 pts

terra
(67683)

R$ 28,90

Minilápis extrapreto
para olhos 800 mg
(67661) 02 pts

70

R$ 13,90

Perfeito para
esfumar.

V1V2V3V4

ROSTO
PELE NATURAL
Disfarça olheiras
e imperfeições.

1

Uniformize
a pele.

Base extraleve
FPS 8 20 ml
Acabamento
natural.
04 pts

R$ 25,80
médio
FACES É
PARA VOCÊ,
PARA ELA,
PARA ELE,
PARA TODO
MUNDO.

(67652)

claro
(67640)

castanho

* Você poderá receber a embalagem antiga enquanto durarem os estoques.

2

Corrija espinhas,
olheiras e
imperfeições.

3

(67676)

Reduza o
brilho.

Corretivo para rosto 10 ml

Pó compacto 5,5 g

Alta cobertura.

Controla a oleosidade.

03 pts

04 pts

R$ 20,90

R$ 29,90
claro
(77646)

claro
(67686)

médio

castanho
(67642)

V1V2V3V4

médio

castanho

(77644)

(77645)

Maquiagem Faces

(67673)

71
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ROSTO
Para cuidar da sua beleza, Chronos e Tez possuem
soluçõ es completas p ara cada fase da vida. Tez
oferece produtos descomplicados, e com Chronos
você tem a máxima eficácia antissinais em produtos
que trazem a solução certa para cada necessidade
da sua pele. Viva sua beleza viva.

73

N AT U R A
CHRONOS
Seu melhor resultado agora
74

Viva a beleza viva
dos 52 anos da
Constanze. A beleza
de não esconder a
idade e ter orgulho
de ser quem ela é
V1V2V3V4

SISTEMA PARA FIRMEZA DA PELE
Com os 3 produtos do sistema, sua pele
vai fcar bem-cuidada e mais frme.
COMO APROVEITAR O SISTEMA:

2

3

SISTEMA PARA FIRMEZA DA PELE
Escolha seu tratamento completo por idade:

Antissinais noite 40 g
À noite, passe o
antissinais indicado
para sua idade.
Ele oferece o que
sua pele precisa.

de R$ 279,30
por
R$

30+

45+

60+

70+

(81360)
38 pts

(81361)
38 pts

(81362)
38 pts

(81363)
38 pts

V1V2V3V4

Chronos sérum intensivo
pró-frmeza 30 ml
Em seguida, aplique
o sérum, que tem
efeito lifting imediato
e estimula a produção
de colágeno.

Promoção

Espuma limpeza suave 150 ml
Comece com a
espuma, que limpa
e prepara a pele para
receber o tratamento.

191,70

cada

economize
R$ 87,60

Rosto Chronos

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

1

75

Tratamento antissinais

Do que sua pele precisa
em cada fase da vida?

RENDEM

80
APLICAÇÕES

30+

renovação
e energia

Reduz linhas de expressão, suaviza sinais de
cansaço, recupera a energia e hidrata a pele.

45+

ﬁrmeza
e radiância

Reduz rugas, recupera a ﬁrmeza e a radiância da pele,
restaura o contorno facial e hidrata intensamente.

Indira
Dias, 32

Constanze Von
Oertzen, 52

fps 30 / fpuva 10
(57996) 13 pts

R$ 97,50
REFIL (57995) 11 pts

R$ 77,90

76

NOITE

DIA

Gel creme antissinais
renovação e energia
30+ noite 40 g
(58004) 13 pts

fps 30 / fpuva 10
(58006) 13 pts

de R$ 97,50
por
R$

Gel creme
antissinais frmeza
e radiância 45+ 40 g

,20

68

R$ 97,50
REFIL (57998) 11 pts

R$ 77,90

NOITE
Gel creme antissinais
frmeza e radiância
45+ noite 40 g
(58002) 13 pts

de R$ 97,50
por
R$

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

DIA
Gel creme antissinais
renovação e energia
30+ 40 g

68,20

economize
R$ 29,30

economize
R$ 29,30

REFIL (57997) 11 pts

REFIL (57992) 11 pts

R$ 77,90

R$ 77,90

V1V2V3V4

Tecnologia
exclusiva Chronos

Reduz rugas, preenche as maçãs do rosto,
revitaliza a pele e hidrata profundamente.

70+

ingredientes dermatológicos

defesa
e restauração

Reduz rugas, aumenta a defesa e a proteção da pele,
recupera o conforto, hidrata e nutre profundamente.

Ana Rosa
de Azevedo, 64

Christel
Runte, 74

DIA
Creme antissinais
preenchimento e
revitalização 60+ 40 g
fps 30 / fpuva 10
(57985) 13 pts

R$ 97,50
REFIL (57993) 11 pts

DIA

Creme antissinais
preenchimento e
revitalização 60+ noite 40 g
(57986) 13 pts

fps 30 / fpuva 10
(57994) 13 pts

de R$ 97,50
por
R$

Creme antissinais
defesa e restauração
70+ 40 g

,20

68

R$ 97,50
REFIL (57987) 11 pts

R$ 77,90

NOITE
Creme antissinais
defesa e restauração
70+ noite 40 g
(57999) 13 pts

de R$ 97,50
por
R$

68,20

economize
R$ 29,30

economize
R$ 29,30

REFIL (58003) 11 pts

REFIL (58005) 11 pts

R$ 77,90

R$ 77,90

Rosto Chronos

R$ 77,90

NOITE

Promoção

60+

preenchimento
e revitalização

biodiversidade brasileira

V1V2V3V4

77

Superconcentrados
Produtos específcos para cada região do rosto.
Indicados para todas as necessidades e tipos de pele.
PARA A REGIÃO
DOS OLHOS

PARA RUGAS
PROFUNDAS

Redução de pés de
galinha e recuperação
da frmeza das
pálpebras.

Alta concentração
de ácido hialurônico.
Disfarce imediato de
rugas na região da
testa e ao redor dos
lábios. Os resultados
se intensifcam ao
longo do uso.

Chronos elixir redutor
de rugas 15 ml
(59373) 17 pts

R$ 123,00
Rende 100
aplicações.
EFICÁCIA
COM APENAS

1 GOTA

Chronos preenchedor
de rugas 3,5 g
(59376) 13 pts

R$ 97,50

VITAMINA C

PURA

PARA CLAREAMENTO
Uniformização
do tom da pele.
Chronos pharma
gel clareador 30 g
(59051) 17 pts

R$ 123,00

78

Imediatamente
Recupera a
luminosidade da pele.

7 dias
Melhora a
textura da pele.

15 dias
Aumenta
a frmeza e
uniformiza
o tom da pele.

30 dias
Reduz e
clareia áreas
escurecidas.
V1V2V3V4

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo
9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

RESULTADOS
EM
2 MINUTOS

PARA FIRMEZA DO ROSTO
8 vezes mais colágeno. Efeito lifting imediato.
Chronos sérum
intensivo prófrmeza 30 ml
(59367) 17 pts

de R$ 123,00
por
R$

86,10

economize
R$ 36,90

Rende 60
aplicações.

Imediatamente
Efeito lifting.

7 dias
Intensifca a produção
de colágeno em até
8 vezes e recupera o
contorno facial.*

15 dias

Promoção

Suaviza rugas,
revitaliza e
ilumina a pele.

30 dias
LIFTING

* Testes in vitro realizados com a exclusiva tecnologia do produto.

IMEDIATO

Recupera
a frmeza e a
elasticidade
da pele.

O aplicador metálico reenergiza,
massageia e estimula a
microcirculação da pele.

PARA BOLSAS E OLHEIRAS
Trata e disfarça as bolsas e as olheiras,
reduzindo o inchaço e os sinais de cansaço.

CLAREIA
OLHEIRAS

Chronos roll-on clareador
de olheiras 15 ml
• 2 opções de cores.
• Sem fragrância.
13 pts

R$ 97,50

NOVO
V1V2V3V4

claro / médio
(59366)

médio / escuro
(59370)

Rosto Chronos

Lídia Bizzocchi Barcelos Felix, 54, usa
batom intensiﬁc Una rouge 8-C

79

Pele limpa e preparada
Rosto livre de impurezas, resíduos e oleosidade.

Todos os tipos de pele
Espuma limpeza suave 150 ml

Demaquilante bifásico 150 ml

Espuma cremosa
e refrescante.

Remove facilmente toda
a maquiagem, incluindo
à prova d’água.

(59363) 08 pts

R$ 58,80
REFIL (59372)

(61263) 07 pts

R$ 49,80

06 pts

REFIL (61255) 05 pts

R$ 47,00

R$ 39,80

Esfoliante
antissinais 50 g
Renova as células,
uniformiza
a textura da pele
e suaviza linhas finas.
(59364) 07 pts

R$ 49,80

Alta proteção solar
Textura ultraleve
para proteger e
uniformizar a pele.

Fluido protetor
facial ultraleve 50 ml
fps 60 / fpuva 20
Incolor. Alta proteção
UVA e UVB. Tecnologia
antissinais e toque seco.
(59052) 09 pts

R$ 67,50
80

Fluido protetor
facial ultraleve
tonalizante 50 ml

claro /
médio

fps 60 / fpuva 20
Alta proteção UVA e UVB.
Tecnologia antissinais
e toque seco.
10 pts

(59049)

R$ 73,80

(59050)

médio /
escuro

V1V2V3V4

Pele normal a seca

Pele mista a oleosa

Sabonete
creme limpeza
hidratante 115 ml

Sabonete gel
limpeza
profunda 115 g

Com fórmula
cremosa, que
mantém a
hidratação da pele.
(59374) 07 pts

Desobstrui os
poros e controla
a oleosidade.
(59377) 07 pts

R$ 49,80

R$ 49,80

Tônico detox
hidratante 150 ml

Tônico detox
adstringente 150 ml

Elimina as toxinas
das células e
potencializa
a hidratação.
(59375) 08 pts

Elimina as toxinas
das células
e controla
a oleosidade.
(59362) 08 pts

R$ 58,80

R$ 58,80

REFIL

REFIL

(59371) 06 pts

(59365) 06 pts

R$ 47,00

R$ 47,00

Proteção e hidratação
Previne os primeiros sinais do envelhecimento e garante
a proteção solar e a nutrição de que sua pele precisa.

Hydra
tonalizante 50 ml

NUTRIÇÃO
Todos os tipos
de pele
claro /
médio
(59054)

fps 30 / fpuva 10
Hidrata, protege
e disfarça imperfeições.
08 pts

médio /
escuro

R$ 54,90

(59053)

V1V2V3V4

Hydra nutrição
noite 50 ml
Hidratação intensiva
e ação antioxidante.
(59058) 07 pts

R$ 50,90

Rosto Chronos

TONALIZANTE
Todos os tipos
de pele

81

N AT U R A
TEZ
Sua pele mais bonita.
Simples assim

Thaise Nicoleto usa
supermáscara para cílios
Aquarela preta e batom
hidratante Aquarela coral 65

pele normal a seca
Sabonete cremoso
toniﬁcante 150 ml

pele mista a oleosa
Gel de limpeza tonificante 140 g

HIDRATAÇÃO

Reduz o brilho e deixa a pele sequinha.

Limpa e deixa
a pele macia.

intensiva e

R$ 32,90

(52591) 05 pts

regeneradora

R$ 32,90

(52592) 05 pts

REFIL (52571) 04 pts
>

R$ 26,30

REFIL
(52570) 04 pts

R$ 26,30

>

Hidratante protetor
nutritivo FPS 15 50 g
(52601) 05 pts

R$ 39,50
REFIL (52567) 04 pts

R$ 31,60
82

Hidratante protetor
matiﬁcante FPS 15 50 g

absorve

A OLEOSIDADE

(52569) 05 pts

R$ 39,50

e controla

REFIL (52568) 04 pts

o brilho

R$ 31,60
V1V2V3V4

todos os tipos de pele

Lenço de limpeza
dupla face

5 em 1

limpa, esfolia,

Embalagem com
20 unidades.

tonifica,

(52403) 04 pts

remove a maquiagem

R$ 29,80

e hidrata

Limpe o rosto
e o pescoço com
o lado macio
do lenço sempre
que precisar.

Depois, é só virá-lo
para esfoliar
a pele do rosto.
Não precisa
enxaguar.

Promoção

Lado esfoliante

Pele macia e aveludada.
Remove maquiagem
à prova d’água.
(52404) 02 pts

R$ 17,50

=

As 3
unidades
de R$ 89,40
por
R$

59,60

Na compra de 2 unidades, você ganha a 3ª.
V1V2V3V4

Rosto Tez

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

>

Sabonete
purificante 80 g

Lado macio

83
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CUIDADOS
DIÁRIOS
Com fórmula ultra-hidratante e textura cremosa,
Tododia Cereja e avelã está de volta para deixar
sua pele mais macia, recuperada e protegida
nos dias mais frios do ano.

85

NATURA
TODODIA
NUTRIÇÃO ULTRAINTENSA

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem
os estoques. * Enquanto durarem os estoques. ** Possui ação desodorante. *** Promoção válida considerando o valor do desodorante hidratante sem desconto.

Tododia Cereja e avelã.
Deixe sua pele sentir
Produtos ultra-hidratantes e
perfumados, com texturas cremosas,
que garantem nutrição profunda
para a pele na época do ano em
que ela mais precisa de cuidado.
LANÇAMENTOS
EDIÇÃO LIMITADA*

DESODORANTE
SPRAY
Desodorante colônia
spray corporal
perfumado cereja e
avelã feminino 200 ml
floral
envolvente
cereja e avelã
(78696) 08 pts

de R$ 55,90
por
R$

Fernanda Barbosa Damasceno

86

39,90

economize
R$ 16,00
V1V2V3V4

NOSSA FRAGRÂNCIA DE MAIOR SUCESSO VOLTOU
Escolha a melhor promoção para você:
ganhe 25% de desconto

compre e ganhe

de R$ 42,50
por
R$

(78694)
06 pts

31,80

economize
R$ 10,70

na compra de 1 unidade do Desodorante
hidratante corporal cereja e avelã 400 ml

de R$ 72,40
OU

=
(81477)
06 pts

por
R$

42,50

economize
R$ 29,90

na compra do hidratante, você ganha o Sabonete
cremoso hidratante cereja e avelã 200 ml***

HIDRATANTE CORPORAL

SABONETE CREMOSO

Desodorante hidratante corporal
cereja e avelã 400 ml**

Sabonete cremoso hidratante
cereja e avelã 200 ml

Nutre e hidrata profundamente.
Protege e reduz o ressecamento
da pele. Aumenta a ﬁrmeza e
melhora a elasticidade.

Textura cremosa que limpa
e hidrata por até 8 horas. Rico
em vitamina E e antioxidantes.

(78694) 06 pts

R$ 29,90

Cuidados diários Tododia

Promoção

(78698) 04 pts

V1V2V3V4
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NUTRIÇÃO ULTRAINTENSA
LANÇAMENTOS
EDIÇÃO LIMITADA*

ÓLEO EM PASTA
Desodorante óleo em pasta
cereja e avelã 150 g**

de R$ 39,90

Textura inovadora que se transforma
em um creme fácil de espalhar.
Forma um filme protetor na pele.

por
R$

(78697) 05 pts

20% de
desconto

31,90

Você sabia?
Banhos quentes e o clima
mais seco do inverno são
os principais causadores
da pele ressecada. Rica em
manteiga de karité, Tododia
Cereja e avelã devolve a
hidratação, nutre e protege
a pele durante o frio.

Ideal para os
dias mais frios.
Hidrata a pele
no banho.

ULTRA-HIDRATANTE CORPORAL
Desodorante corporal
ultra-hidratante cereja
e avelã 200 g**
Com textura ultracremosa.
Nutre e forma um filme
protetor na pele.

de R$ 44,90
por
R$

35,90

20% de
desconto

(78692) 06 pts
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Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.. ** Possui ação desodorante.

com
enxágue

HIDRATANTE PARA MÃOS
Creme hidratante
para mãos e áreas
ressecadas cereja
e avelã 75 ml
Restaura, protege e reduz
o ressecamento da pele.

por
R$

21,90

20% de
desconto

SABONETE EM BARRA
Sabonete em barra puro
vegetal cereja e avelã

de R$ 17,90

Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.

por
R$

(78631) 02 pts

15,50

mais de

10% de
desconto
V1V2V3V4

Cuidados diários Tododia

Promoção

(78695) 04 pts

de R$ 27,60
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Aline Lima usa
blur efeito
instantâneo
Una

NUTRIÇÃO INTENSA
Para pele extrasseca.
Com óleos nutritivos
e manteiga de karité
Texturas cremosas e
ultracremosas que nutrem,
protegem e reduzem o
ressecamento da pele.

90

macadâmia
Desodorante hidratante
corporal macadâmia pele extrasseca 400 ml*
(63949) 06 pts

R$ 42,50
REFIL
(63958) 05 pts

R$ 36,20

V1V3V4

avelã e romã
Veja o presente
especial de Tododia
na página 152.

Desodorante hidratante
corporal avelã e romã –
pele extrasseca 400 ml*
(63948) 06 pts

R$ 42,50
REFIL
(63961) 05 pts

REFIL
de R$ 36,20
por
R$

28,90

Promoção

noz pecã e karité
Desodorante hidratante
corporal noz pecã e karité –
pele extrasseca 400 ml*
(64256) 06 pts

R$ 42,50
REFIL
(64254) 05 pts

R$ 36,20
Desodorante ultra-hidratante
para corpo e áreas ressecadas
noz pecã e karité 200 g*
(64925) 06 pts

R$ 44,90
V1V3V4
V2V3V4V5

Cuidados diários Tododia

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para as regiões Centro-Oeste, Nordeste,
Norte e Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo capital durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Possui ação desodorante.

20% de
desconto
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NUTRIÇÃO ESSENCIAL
Para pele seca. Com óleos
nutritivos e vitaminas essenciais
Texturas leves, de rápida absorção, que
nutrem delicadamente e reduzem o aspecto
esbranquiçado da pele. Fragrâncias suaves
que prolongam a sensação do banho.

orquídea

Desodorante hidratante
corporal orquídea –
pele seca 400 ml*
(63945) 05 pts

R$ 39,90
REFIL (63957) 05 pts

R$ 33,90

Ana Carolina Dedea

92

V1V2V3V4

algodão
Desodorante
hidratante spray
para o corpo
algodão 200 ml*
(64317) 07 pts

R$ 49,90

V1V2V3V4

Desodorante hidratante
de banho com enxágue
algodão – pele seca 300 ml*
(63951) 05 pts

R$ 39,20

com
enxágue

Desodorante hidratante
corporal algodão –
pele seca 400 ml*
(63947) 05 pts

R$ 39,90
REFIL (63960) 05 pts

R$ 33,90

Cuidados diários Tododia

* Possui ação desodorante. ** Primeiro desodorante hidratante spray para corpo do Brasil.

1º hidratante
para o corpo
em spray**
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REALCE E NUTRIÇÃO
Para todos os tipos de pele.
Ricos em óleos nutritivos
Texturas envolventes que deixam a pele macia
e radiante. Fragrâncias intensas e sensuais.

framboesa
e pimenta rosa

Desodorante hidratante
corporal framboesa e
pimenta rosa 400 ml*
(63944) 05 pts

R$ 39,90
REFIL (64321) 05 pts

R$ 33,90

Óleo esfoliante corporal
framboesa e pimenta
rosa 200 g
(63955) 06 pts

R$ 40,90

Remove as
células mortas,
deixando a
pele macia.
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Juliana Ninin usa
duo lápis para olhos
e sobrancelhas Una
claro 1 e máscara
para cílios 2 em 1
Una preta

Desodorante
hidratante
corporal frutas
vermelhas 400 ml*

frutas vermelhas

(63946) 05 pts

REFIL
com
enxágue
* Possui ação desodorante.

Desodorante
hidratante de
banho com
enxágue frutas
vermelhas 300 ml*
(63950) 05 pts

R$ 39,20
V1V2V3V4

(63959) 05 pts

R$ 33,90

Cuidados diários Tododia

R$ 39,90
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MÃOS E PÉS
Nutrição na medida para garantir o cuidado certo de cada região do corpo.

para as mãos
Nutre e hidrata
profundamente.
Deixa as unhas
28% mais fortes.

Textura
superleve
que forma
uma
película
protetora.

Creme hidratante
para as mãos noz
pecã e karité 50 ml

Creme hidratante
para as mãos
algodão 50 ml

Sérum hidratante
para as mãos
orquídea 50 ml

(64255) 03 pts

(63952) 03 pts

(61671) 03 pts

R$ 23,20

R$ 21,70

R$ 21,70

Ideal para
calcanhares
ressecados.

para os pés

(63953) 03 pts

R$ 23,20

Desodorante
hidratante para
pés noz pecã
e karité 50 ml*
Recupera a pele e
forma uma capa
protetora.
(68027) 03 pts

R$ 23,20

96

V1V2V3V4

* Possui ação desodorante.

Desodorante hidratante
para pés macadâmia 50 ml*

SABONETES LÍQUIDOS
Fragrâncias e texturas
surpreendentes para nutrir e
cuidar da pele desde o banho.

Com 68% de óleos
naturais. Realça o
brilho natural da
pele sem deixar
sensação oleosa.

Sabonete líquido em
óleo para o corpo noz
pecã e karité 300 ml
Hidrata por até 8 horas.
(64251) 05 pts

R$ 39,80

Kátia Lessa
Esponja
para banho
(49499) 02 pts

Sabonete líquido cremoso
para o corpo framboesa
e pimenta rosa 300 ml

Sabonete líquido
para o corpo frutas
vermelhas 300 ml

Sabonete líquido
esfoliante para
o corpo orquídea 300 ml

Limpa delicadamente.

Mais fragrância.

Limpa e esfolia.

Limpa e esfolia.

(64252) 04 pts

(63943) 04 pts

(63942) 04 pts

(61748) 04 pts

R$ 26,60

R$ 26,60

R$ 29,90

R$ 29,90

V1V2V3V4

Sabonete líquido
esfoliante corporal
macadâmia 300 ml

Cuidados diários Tododia

R$ 14,50
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SABONETES EM BARRA
Limpam, perfumam e preparam a pele para receber
a combinação nutritiva dos hidratantes.
Sabonete em barra puro vegetal
Caixa com 5 unidades de 90 g cada.
02 pts

R$ 17,90

frutas
vermelhas

(63941)

(63990)

macadâmia

orquídea

(63938)

(63940)

algodão
(63937)

noz pecã
e karité
(64250)

Sabonete em barra
puro vegetal sortido
Caixa com 6 unidades (1 algodão,
1 alecrim e sálvia, 1 orquídea,
1 macadâmia, 1 frutas vermelhas
e 1 framboesa e pimenta rosa)
de 90 g cada.
(62521) 03 pts

R$ 24,30

98
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Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

framboesa e
pimenta rosa

Sabonete em
barra puro vegetal
cereja e avelã
Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.
(78631) 02 pts

de R$ 17,90
por
R$

15,50

mais de

10% de
desconto

A fragrância
mais vendida
dos sabonetes
em barra.

Favorito
da Natura
Sabonete em
barra puro vegetal
alecrim e sálvia

Promoção

LANÇAMENTO
EDIÇÃO LIMITADA*

Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.
(63939) 02 pts

Cuidados diários Tododia

R$ 17,90

V1V2V3V4
V2V3V4V5
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N AT U R A
E KO S
Natureza gera beleza

Leite hidratante 200 ml

Óleo concentrado
de castanha 30 ml

Nutre profundamente
a pele. Use durante
ou após o banho.

20X mais concentrado.

(62531) 08 pts

R$ 59,50

R$ 54,90

(78663) 08 pts

NOVO

Melhora a
elasticidade
e a sensação
de ﬁrmeza
da pele.

• Pode ser usado para
nutrir as cutículas e
fortalecer as unhas.
• Combinado com
a polpa corporal ou
com a polpa para as
mãos, potencializa
a nutrição da pele.

Dica: com uma
ﬁta bonita,
você pode
transformar o
trio de sabonetes
em presente.

Trio de sabonetes em
barra puro vegetal
3 unidades cremosas de
100 g cada embaladas
individualmente.*
(63826) 03 pts

R$ 18,90

100

V1V2V3V4

CASTANHA
NUTRIÇÃO DA PELE

SUA PELE MAIS NUTRIDA
O ÓLEO DE CASTANHA NUTRE ATÉ
AS CAMADAS MAIS PROFUNDAS
Fragrância aconchegante com notas cremosas

Curiosidade

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou
enquanto durarem os estoques. * Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques. ** Possui ação desodorante.

Das castanhas selecionadas à
mão, extraímos um óleo puro, rico
em ômega-6 e 9, que dá origem
a produtos que nutrem até as
camadas mais profundas da pele.

Polpa hidratante
para mãos 40 g

Polpa desodorante
hidratante corporal

Nutrição imediata,
com rápida absorção.

400 ml**

(62523) 03 pts

Hidrata a pele
por até 30 horas.

R$ 21,60

(62533) 07 pts

R$ 52,90
REFIL*
(62530) 06 pts

Polpa hidratante
para mãos 75 g
Nutrição imediata,
com rápida absorção.

REFIL
de R$ 44,00
por
R$

29,90

mais de

30% de
desconto

Promoção

Favorito
da Natura

(62535) 05 pts

V1V2V3V4

Polpa esfoliante
hidratação
e renovação 200 g

Polpa
desodorante
hidratante
para pés 75 g**

Com esfoliantes naturais,
remove as células mortas.

(62526) 05 pts

(62994) 07 pts

R$ 34,20

R$ 51,30

Cuidados diários Ekos

R$ 34,20
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MARACUJÁ
HIDRATAÇÃO CALMANTE

Néctar desodorante
hidratante corporal
400 ml*
Textura leve, rápida
absorção. Hidrata a
pele por até 30 horas.
(62529) 07 pts

R$ 52,90
REFIL**
(62528) 06 pts

REFIL
de R$ 44,00
por
R$

mais de

30% de
desconto

Textura leve
e hidratação
imediata.
(62731) 05 pts

R$ 34,20

Desodorante
colônia frescor
feminino 150 ml
Sabonete líquido
para mãos 250 ml
Espuma abundante e perfumada.

(58418) 11 pts

(62948) 05 pts

R$ 79,90

R$ 37,60

102

frutal, suave,
maracujá

REFIL**

REFIL** (62934) 04 pts

(42098) 09 pts

R$ 30,00

R$ 63,90

Sabonete
líquido esfoliante
corporal 200 ml

Trio de sabonetes
em barra puro
vegetal

Com sementes
moídas do maracujá,
proporciona
esfoliação suave.

3 unidades cremosas
de 100 g cada
embaladas
individualmente.**

(62920) 05 pts

(63833) 03 pts

R$ 34,40

R$ 18,90

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou
enquanto durarem os estoques. * Possui ação desodorante. ** Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques.

Néctar
hidratante
para mãos 75 g

29,90

V1V2V3V4

SUA PELE MAIS SUAVE
O ÓLEO DE MARACUJÁ
ACALMA E DEIXA A PELE MACIA
Fragrância fresca com notas frutais

Óleo trifásico
desodorante
corporal 200 ml
Hidratação 24 horas
e perfumação.
(62887) 08 pts

R$ 59,90

Promoção

Deixa a pele macia
e delicadamente
perfumada. Use
durante o banho.

REFIL
(62926) 07 pts

Ganhe 1 reﬁl do Óleo trifásico desodorante
corporal na compra do regular.

de R$ 110,80
por
R$

=

economize
R$ 50,90

Marcella Schauffert
(62887)
V1V2V3V4

59,90

(62926)

Cuidados diários Ekos

R$ 50,90
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SUA PELE REVITALIZADA
O ÓLEO DE AÇAÍ DEIXA A PELE
MACIA E COM ASPECTO SAUDÁVEL

AÇAÍ
REVITALIZAÇÃO DA PELE

Fragrância delicada com notas
frutais fascinantes

Polpa desodorante
hidratante corporal

Polpa hidratante
para mãos 75 g

400 ml*
Hidrata a pele
por até 30 horas.

Hidratação e
revitalização
imediatas.

(62534) 07 pts

R$ 52,90

(62525) 05 pts

REFIL**

R$ 34,20

(62532) 06 pts

REFIL
de R$ 44,00
por
R$

29,90

mais de

30% de
desconto

Desodorante colônia
frescor feminino 150 ml
frutal, fascinante, açaí
(58416) 11 pts

R$ 79,90
REFIL (42103) 09 pts

NOVA

R$ 63,90

FÓRMULA

Sabonete líquido
esfoliante corporal

Trio de sabonetes em
barra puro vegetal

200 ml

A esfoliação
remove as células
mortas e prepara
a pele para a
hidratação.

104

Com ingredientes
naturais, esfolia
suavemente a pele.

3 unidades (2 cremosas
e 1 esfoliante) de 100 g
cada embaladas
individualmente.

(62949) 05 pts

(63831) 03 pts

R$ 34,40

R$ 18,90
V1V2V3V4

BURITI
PROTEÇÃO SOLAR

SUA PELE PROTEGIDA
O ÓLEO DE BURITI, RICO EM BETACAROTENO,
PROTEGE DOS EFEITOS NOCIVOS DO SOL
Fragrância delicada com notas ﬂorais refrescantes

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou
enquanto durarem os estoques. * Possui ação desodorante. ** Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques.

Limpa
suavemente
e promove
hidratação.

Sem
fragrância.

Óleo protetor solar
FPS 30/UVA 200 ml
Protege a pele dos danos
solares enquanto hidrata.

Sabonete líquido
em óleo 200 ml

(62893) 10 pts

(62897) 06 pts

R$ 69,80
por
R$

400 ml*
Reestabelece a pele após
a exposição ao sol e
hidrata por até 30 horas
(62743) 07 pts

R$ 52,90
REFIL
(62727) 06 pts

R$ 44,00

V1V2V3V4

20% de
desconto
REFIL (62906) 04 pts

REFIL
de R$ 32,50
por
R$

27,50

15% de
desconto

Polpa protetora
labial FPS 15 8 g

Bucha vegetal
dupla face

Hidrata por até
8 horas. Leve na bolsa.

Um lado é esfoliante
e o outro, espumante.

(64214) 05 pts

(30544) 03 pts

R$ 33,80

R$ 22,70

Cuidados diários Ekos

Polpa desodorante
hidratante corporal

32,40

Promoção

de R$ 40,50
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SUA PELE REPARADA
A MANTEIGA DE UCUUBA ESTIMULA
A PRODUÇÃO DE COLÁGENO E ELASTINA

UCUUBA
REPARAÇÃO DA PELE

Fragrância confortável com notas ﬂorais

Manteiga hidratante para
mãos e áreas ressecadas 75 g

R$ 34,20

Manteiga hidratante
para mãos e áreas
ressecadas 40 g

Hidrata por
até 30 horas.
Reparação intensa.

(62738) 03 pts

de R$ 21,60
por
R$

Hidratante desodorante
corporal 400 ml*

17,20

(62740) 07 pts

R$ 52,90

20% de
desconto

Manteiga reparadora
para o corpo e áreas
ressecadas 200 g
Repara profundamente
a pele. Ultra-hidratação
por até 48 horas.
(62732) 08 pts

R$ 58,60

REFIL** (62736) 06 pts

R$ 44,00

Sabonete líquido
para mãos 250 ml

Trio de sabonetes
em barra puro
vegetal

Sabonete líquido
hidratante corporal
Limpa a pele ao mesmo
tempo que hidrata.

(62908) 06 pts

3 unidades cremosas de
100 g cada embaladas
individualmente.**

R$ 40,20

(63827) 03 pts

R$ 34,40

A espuma forma uma camada
protetora na pele. Limpa
e hidrata por até 8 horas.

REFIL** (62921) 04 pts

200 ml

(62944) 05 pts

R$ 18,90

R$ 32,20
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS***
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Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem
os estoques. * Possui ação desodorante. ** Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques. *** Enquanto durarem os estoques.

(62735) 05 pts

SUA PELE MAIS PERFUMADA
O ÓLEO ESSENCIAL DE PITANGA
PERFUMA O CORPO TODO

PITANGA
PERFUMAÇÃO REFRESCANTE

Fragrância vibrante com notas
frescas e tropicais
Sabonete líquido
para mãos 250 ml
(62910) 05 pts

R$ 37,60
REFIL**
(62928) 04 pts

R$ 30,00

Promoção

Mousse
desodorante
hidratante
corporal 200 g*
Hidrata por 24 horas.
(62879) 07 pts

R$ 52,90

Desodorante colônia frescor
feminino 150 ml
frutal, vibrante, folhas de pitanga
(58417) 11 pts

R$ 79,90
REFIL (42099) 09 pts

Sabonete líquido
corporal 200 ml

V1V2V3V4

Óleo trifásico
desodorante
corporal 200 ml
(62914) 08 pts

Limpa a pele
delicadamente.

R$ 59,90

(62909) 04 pts

07 pts

R$ 30,60

R$ 50,90

REFIL (62915)

Cuidados diários Ekos

R$ 63,90
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MURUMURU
RECONSTRUÇÃO DO CABELO

Você sabia?
Os itens de
murumuru reparam
os ﬁos, deixando o
cabelo reconstruído
desde a 1a aplicação.

1

Proteção
dos ﬁos

Pasta préshampoo 100 g
Reduz 28% dos
danos. Forma um
escudo protetor,
evitando a quebra
dos fios.

Marcella Schauffert
usa palette de
sombras Una natural

(62891) 05 pts

R$ 33,30

* Você poderá receber o produto com a embalagem
antiga enquanto durarem os estoques.

2
Cuidados
diários
Shampoo 300 ml
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Condicionador 300 ml

(62899) 04 pts

(62918) 04 pts

R$ 27,50

R$ 29,50

REFIL*

REFIL*

(62932) 03 pts

(62933) 03 pts

R$ 22,00

R$ 23,60
V1V2V3V4

SEU CABELO RECONSTRUÍDO
A MANTEIGA DE MURUMURU PREENCHE
OS FIOS E ALINHA AS CUTÍCULAS

3

Fragrância encantadora com notas ﬂorais

Tratamento
profundo
Use com a
Máscara de
reconstrução
do ﬁo.

Ampola de reconstrução do ﬁo
Caixa com 3 unidades de 12 ml
cada. Sela as cutículas. Reduz
em 55% as pontas duplas.
(62900) 06 pts

R$ 41,90

Manteiga concentrada
Caixa com 4 unidades
de 5 g cada.

Máscara de reconstrução
do ﬁo 200 g

(62947) 07 pts

Trata profundamente os
danos e forma um escudo
protetor nos fios.

R$ 47,80

R$ 44,80

Finalização
Creme para
pentear
reconstrução
do ﬁo 150 ml

Fios reconstruídos
Conheça o poder dupla ação da manteiga de murumuru:

Pontas 75% mais
reparadas. Ajuda
no desembaraço,
diminui o frizz e trata
as pontas duplas.
(62938) 05 pts

R$ 33,80
V1V2V3V4

Preenche as ﬁssuras
dos ﬁos daniﬁcados.

Envolve e sela
a ﬁbra capilar.

Deixa o ﬁo novo
e reconstruído.

Cuidados diários Ekos

4

(62927) 06 pts
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SUA PELE RESTAURADA
O ÓLEO DA ANDIROBA EQUILIBRA OS
MECANISMOS DE DEFESA DA PELE

ANDIROBA
RESTAURAÇÃO DA PELE

Fragrância intensa e refrescante
Polpa desodorante
hidratante
corporal 400 ml*

Óleo
esfoliante 200 g
Remove impurezas
e células mortas.

(62892) 07 pts

R$ 52,90

(62996) 07 pts

REFIL**

R$ 51,30

(62878) 06 pts

R$ 44,00

Óleo de massagem 100 ml

Gel creme
desodorante
para pernas
e pés 100 g
(62884) 07 pts

Ideal para uma massagem
relaxante.

R$ 54,00

(62998) 07 pts

R$ 51,60

Trio de sabonetes
em barra puro vegetal
3 unidades (2 cremosas
e 1 massageadora) de
100 g cada embaladas
individualmente.**
(63832) 03 pts

R$ 18,90
110

V1V2V3V4

SABONETES
Sabonetes com óleos 100% vegetais
e puros da Amazônia. Texturas e
fragrâncias que tornam seu banho único.
Sabonete em barra
puro vegetal sortido

(80996) 03 pts

de R$ 25,30
por
R$

21,90

mais de

10% de
desconto
Os sabonetes
vêm embalados
individualmente.

EXCLUSIVO
NESTE CICLO***

Sabonete em barra puro vegetal

cremoso e
esfoliante

cremoso e
esfoliante
refrescante

1 maracujá,
1 castanha,
1 açaí e
1 andiroba.
(63030)

1 pitanga,
1 andiroba,
1 buriti e
1 castanha.
(63895)

03 pts

R$ 22,70

cremoso

esfoliante

1 castanha,
1 ucuuba,
1 andiroba e
1 maracujá.
(63024)

1 açaí,
1 andiroba,
1 maracujá e
1 pitanga.
(63022)

Sabonete em barra puro vegetal especial
Caixa com 5 unidades (1 pitanga, 1 açaí, 1 maracujá
cremoso, 1 maracujá esfoliante e 1 buriti) de 100 g cada.
(65562) 05 pts

R$ 37,90

V1V2V3V4

Ótima opção
de presente.

Promoção

Caixa com 4 unidades de 100 g cada.

Cuidados diários Ekos

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem
os estoques. * Possui ação desodorante. ** Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques. *** Enquanto durarem os estoques.

4 unidades
(1 açaí e 1 maracujá
cremosos, 1 açaí
esfoliante, 1 andiroba
massageador)
de 100 g cada.
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N AT U R A
SÈVE
Deixe seu corpo falar

Enriquecidos com
óleo de amêndoas
Além de hidratarem por até
24 horas, deixam a pele iluminada,
macia e perfumada.

ÓLEOS
Óleo desodorante
corporal 200 ml
10 pts

R$ 74,90

agne
rosa (20214)
REFIL (25543)

Tassiana Arbiza

112

(28724)
REFIL (38856)

amêndoas doces
intensa (38854)
REFIL (39015)
V1V2V3V4

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

REFIL 09 pts

R$ 63,70

Escolha sua promoção na compra do Óleo desodorante corporal amêndoas e cereja:
leve 2, pague 1

compre 1 unidade

de R$ 74,90
por
R$
(48387)

ganhe 30%
de desconto

Óleo desodorante
corporal amêndoas
e cereja 200 ml
10 pts

economize
R$ 22,50

por
R$

+

OU
(48387)

(48387)

na compra do óleo
amêndoas e cereja,
ganhe outra unidade

74,90

economize
R$ 74,90

• Fragrância
envolvente perfeita
para os dias frios.
• Combate o
ressecamento.
• Nutre a pele.
• Forma uma camada
protetora.

Cuidados diários Sève

Promoção

LANÇAMENTO
EDIÇÃO LIMITADA*

52,40

de R$ 149,80

V1V2V3V4
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N AT U R A
SOU
Cuida do que importa,
sem desperdício

tratamento
em

Gerlen Moura

MÁSCARAS EXPRESS
Máscara express
200 ml

de R$ 16,40
por
R$

02 pts

13,90

Cabelos hidratados
em apenas 1 minuto

cada

15% de
desconto
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CACHOS
MODELADOS

RECUPERAÇÃO
INTENSA

LISO LONGA
DURAÇÃO

HIDRATAÇÃO
E VITALIDADE

(63985)

(63971)

(63972)

(63969)
V1V2V3V4

CABELOS
200 ml

400 ml

01 pt

02 pts

01 pt

02 pts

02 pts

R$ 8,30

R$ 13,50

R$ 10,20

R$ 16,50

R$ 12,50

200 ml
(63979)

200 ml
(63977)

400 ml
(63894)

400 ml
(63899)

CACHOS
MODELADOS
Para cabelos
cacheados.

200 ml
(63967)

200 ml
(63973)

400 ml
(63907)

400 ml
(63903)

RECUPERAÇÃO
INTENSA
Para cabelos
daniﬁcados.

200 ml
(63975)

200 ml
(63983)

400 ml
(63896)

400 ml
(63901)

200 ml
(63968)

200 ml
(63982)

400 ml
(63909)

400 ml
(63897)

LISO LONGA
DURAÇÃO
Para cabelos lisos.

HIDRATAÇÃO
E VITALIDADE
Para cabelos secos
e ressecados.

FORÇA E
BRILHO
Para cabelos
normais.
V1V2V3V4

Creme para
pentear 200 ml

400 ml

NOVO

NOVO

200 ml
(63970)

200 ml
(63986)

400 ml
(63906)

400 ml
(63898)

NOVO

NOVO

(63963)

(63974)

(63976)

Promoção

Condicionador

200 ml

(63980)

Cuidados diários SOU

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

Shampoo
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SABONETES Alta espumação em embalagens práticas.
FRESCOR

CREMOSIDADE

Para um banho refrescante.

Para um banho de conforto.

Sabonete líquido
para o corpo 200 ml
Textura surpreendente.

Sabonete líquido
para o corpo 200 ml

(64015) 01 pt

de R$ 8,90

Textura surpreendente.

por
R$

R$ 8,90

(64010) 01 pt

,90

7

mais de

Sabonete em barra
puro vegetal

Sabonete em barra puro
vegetal

5 unidades de 90 g cada.*

5 unidades de 90 g cada.*

(77383) 02 pts

(77382) 02 pts

R$ 14,50

R$ 14,50

CUIDADOS COM O CORPO
Desodorante hidratante corporal***
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200 ml 02 pts

400 ml 03 pts

R$ 13,90

R$ 19,90

TODOS OS TIPOS DE PELE
Sem corante e
sem fragrância.

PELE EXTRASSECA
Repara e fortalece
sem pesar.

200 ml
(64016)

200 ml
(64011)

400 ml
(63908)

PELE SECA
Renova e nutre
sem pesar.
200 ml
(64013)

400 ml
(63902)

200 ml
(64018)

400 ml (78971)
NOVO
V1V2V3V4

* Não são vendidos separadamente. ** A cordinha não acompanha o produto. *** Possui ação desodorante.

10% de
desconto

N AT U R A
E R VA D O C E
Proteção com suavidade para
cuidar de quem mais amamos
Sabonete em barra
puro vegetal sortido
Caixa com 4 unidades
(2 cremosas, 1 esfoliante
e 1 glicerinada)
de 90 g cada.
(34089) 03 pts

de R$ 19,20
por
R$

16,30

15% de
desconto

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

Conheça os
desodorantes
de Erva Doce
a partir da
página 126.

Promoção

Ótima opção
de presente.

O Gel antisséptico
para mãos elimina
99,9% dos germes.

Sabonete em barra
puro vegetal

Sabonete cremoso
para as mãos 250 ml

Gel antisséptico
para mãos 45 g

Caixa com 3 unidades
cremosas de 90 g cada.

Limpa sem prejudicar as
defesas naturais da pele.

R$ 18,10

(26384) 02 pts

(26441) 05 pts

R$ 13,60

R$ 34,70
REFIL (28175) 04 pts

R$ 27,40
V1V2V3V4

(27730) 02 pts

Cuidados diários SOU e Erva Doce

Você sabia?
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Mariana Botelho
França usa sombra
trio Faces terra,
blush-up corradiance Una coral
6-R e iluminador
em bastão Una
bronze dourado

N AT U R A
PL ANT
Você muda,
a gente cuida

Novo kit choque
restaurador
Fios recuperados
após os processos
químicos.

Kit choque tratamento restaurador
imediato pós-química*
• 1 Máscara regeneradora – 150 ml
• 1 Sérum potencializador de restauração – 25 ml
• 1 Sérum restaurador finalizador – 25 ml
(66482) 07 pts

R$ 54,40
NOVO
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V1V2V3V4

Revitalização Pós-Química
LEVE MAIS, PAGUE MENOS
Quanto mais refs você compra,
mais economiza.
REFIL
Shampoo 300 ml

REFIL
Condicionador 300 ml

(37702) 02 pts

(37700) 02 pts

de R$ 13,90

de R$ 16,40

1 unidade:
mais de 5%
de desconto

1 unidade:
mais de 5%
de desconto

por
R$

por
R$

,90

12

15,20

2 unidades:
mais de 10%
de desconto

2 unidades:
mais de 10%
de desconto

por
R$

por
R$

12,20

cada

14,40

cada

3 unidades:
mais de 20%
de desconto

3 unidades:
mais de 20%
de desconto

por
R$

por
R$

,70

10

cada

12,60

cada

Promoção

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Os produtos do kit não são vendidos separadamente.

Com óleo de noz-pecã, reconstrói a fbra
capilar danifcada por processos químicos.

Shampoo

Condicionador

Shampoo

Condicionador

300 ml

300 ml

1 litro

1 litro

(37703) 02 pts

(37701) 03 pts

(59225) 07 pts

(59207) 08 pts

De R$ 16,40
Por R$ 14,70

De R$ 19,40
Por R$ 17,40

De R$ 51,60
Por R$ 46,40

De R$ 61,10
Por R$ 54,90

(37699) 04 pts

10% de
desconto

10% de
desconto

10% de
desconto

10% de
desconto

(37698) 04 pts

Máscara intensa
250 g

V1V2V3V4

R$ 31,80
REFIL

R$ 25,40

Cuidados diários Plant

Versão de 1 litro
Rende, em média,
100 lavagens.
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Nutrição e Brilho
Uma poderosa combinação
de 3 óleos nutritivos para a restauração
profunda e o brilho dos fos.

Carla Luque usa
máscara para cílios
2 em 1 Una preta
e batom intensifc
Una nude 2-C

com
enxágue
Elixir
100 ml
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Máscara de
tratamento 250 g
Nutre, melhora
a elasticidade
e sela as cutículas
dos fios.
(64575) 04 pts

Óleo
100 ml

Preenche a fibra
capilar, sela
as cutículas e
intensifica o brilho.

R$ 31,80
REFIL

Use como
pré-shampoo
com a máscara
ou como finalizador.

(58807) 04 pts

(64570) 04 pts

(58809) 06 pts

R$ 29,60

R$ 25,40

R$ 44,20
V1V2V3V4

REFIL
Condicionador 300 ml

(58811) 02 pts

(58808) 02 pts

de R$ 13,90

de R$ 16,40

1 unidade

1 unidade
por
R$

12,90

mais de

5%

mais de

5% de
desconto

de
desconto

2 unidades
por
R$

2 unidades
por
R$

12,20

cada

mais de

cada

10% de
desconto

3 unidades

3 unidades
por
R$

10,70

cada

mais de

12,60

20% de
desconto

Shampoo 300 ml

Condicionador 300 ml

(60000) 02 pts

(60001) 03 pts

de R$ 16,40

de R$ 19,40

por
R$

por
R$

14,70

10% de
desconto

cada

mais de

20% de
desconto

V1V2V3V4

14,40

mais de

10% de
desconto
por
R$

15,20

17,40

10% de
desconto

Promoção

por
R$

Cuidados diários Plant

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

REFIL
Shampoo 300 ml
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Curvas Envolventes

Hidratação Reparadora

Complexo de ativos de alta defnição,
com óleo de macadâmia e alto poder hidratante,
mantém os cachos modelados por até 24 horas.

Linha completa para cabelos secos e ressecados.
Com sistema de blindagem que restaura e hidrata
os fos por mais tempo.

Shampoo 300 ml
(50282) 02 pts

R$ 16,40
REFIL (50278)
02 pts

R$ 13,90

Condicionador
300 ml
(50283) 03 pts

R$ 19,40
REFIL (50281)
02 pts

R$ 16,40

Válvula
dosadora
que evita o
desperdício

Máscara intensiva
modeladora 250 g
(50285) 04 pts

R$ 31,80
REFIL (50280) 04 pts

R$ 25,40

Spray reativador
umidifcador
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150 ml

Creme para
pentear controle
de volume 200 ml

Duo creme para
pentear ativador
e modelador 150 ml

(50279)
04 pts

(50287)
03 pts

(50277)
06 pts

R$ 29,60

R$ 24,60

R$ 40,10

Shampoo 1 litro

Condicionador 1 litro

(59206) 07 pts

(59208) 08 pts

R$ 51,60

R$ 61,10
V1V2V3V4

Borrife no
cabelo úmido
ou seco. Não
resseca os fos.

Gabriela Fernandes
Della Mura usa pérolas
efeito bronzeado
Una e batom líquido
matifc Una coral 4-M

Natura plant
inspira perfume
para cabelos 55 ml
floral envolvente
(37736) 08 pts

de R$ 59,80

Ampola multibenefício
de reparação capilar

41,80

economize
R$ 18,00

Caixa com 4 unidades
de dose única
de 20 ml cada.*
(51882) 05 pts

R$ 34,80
Creme de
pentear 200 ml

(51873) 02 pts

(51875) 03 pts

R$ 16,40

R$ 19,40

REFIL

REFIL

2 vezes menos
frizz, 4 vezes
menos pontas
duplas e mais
brilho.

(51874) 02 pts

(51876) 02 pts

(51878) 03 pts

(51877) 04 pts

R$ 13,90

R$ 16,40

R$ 24,60

R$ 25,40

Shampoo 300 ml

Condicionador 300 ml

V1V2V3V4

Máscara intensa 250 g
(51881) 04 pts

R$ 31,80
REFIL

Cuidados diários Plant

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o
ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * As ampolas não são
vendidas separadamente.

por
R$

Promoção

CABELOS
PERFUMADOS
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Liso e Solto

Loiro Vivo

Com um complexo de queratina
vegetal, reduz o frizz e mantém o efeito
liso com movimento por até 24 horas.

Complexo de manutenção de cor
com ação fotoprotetora do girassol,
que trata os ﬁos e protege a cor.

Fórmulas
com
pigmento
roxo, que
remove
o tom
amarelado
dos ﬁos.
O shampoo
deve ser
usado até
2 vezes por
semana.

Recupera
a força e a
luminosidade
do cabelo em
3 minutos.

Shampoo 1 litro
(59205) 07 pts

R$ 51,60
Condicionador 1 litro
(59204) 08 pts

R$ 61,10
Shampoo 300 ml
(48099) 02 pts

R$ 16,40

Shampoo 300 ml

Ampola de nutrição

(37679) 04 pts

REFIL (48100) 02 pts

R$ 26,50

Caixa com 4 unidades
de 20 ml cada.*

R$ 13,90

REFIL (37678) 03 pts

(43477) 05 pts

Condicionador 300 ml

R$ 22,50

R$ 34,80

(48098) 03 pts

R$ 19,40
REFIL (48097) 02 pts

R$ 16,40

TÉRMICO

NATURAL

Cabelo protegido
do calor da escova
ou da chapinha.

Fios com brilho
e sem frizz.

Complemente seu tratamento

DOSE DIÁRIA DE FORÇA
As cápsulas formam um
escudo protetor e reparam
a estrutura capilar.
Cápsulas capilares
fortiﬁcantes
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Creme préescova 100 ml

Spray de
pentear 150 ml

Máscara intensa

(48095)
04 pts

(48093)
04 pts

(48091) 04 pts

R$ 28,50

R$ 26,80

250 g

R$ 31,80
REFIL (48096)

Embalagem
com 30 unidades
de 0,35 ml cada.*
Aplique diariamente
no cabelo seco.

04 pts

(55902) 05 pts

R$ 25,40

R$ 38,80
V1V2V3V4

Potencializa
o resultado
do tratamento.

Intensa Regenerativa
Tratamento para cabelos extremamente danifcados.

Shampoo prétratamento capilar 200 ml
Limpa profundamente
sem ressecar as pontas.
Use antes do seu
tratamento capilar.

Kit terapia capilar

(47690) 05 pts

• 5 Máscaras de tratamento capilar
profundo – 20 g cada
• 5 Elixires capilares de abissínia – 2 ml cada
• 1 Estojo com modo de uso
Resultados desde a 1a aplicação.
Use até 2 vezes por semana.

de R$ 33,30
por
R$

R$ 76,00

Promoção

economize
R$ 10,00

(47691) 10 pts

Cuidado para couro cabeludo e fos
CONTROLE DE
OLEOSIDADE
Regula a oleosidade
em 98%.

ANTICASPA

LIMPEZA PROFUNDA

Não resseca os fos
e alivia a coceira.

Elimina resíduos deixados
por outros produtos.

Use 1
vez por
semana.

Shampoo 300 ml

V1V2V3V4

Shampoo 300 ml

Shampoo 300 ml

(37720) 02 pts

(43080) 03 pts

(37708) 02 pts

R$ 16,40

R$ 22,70

R$ 16,40

REFIL (37719)

REFIL (43081)

REFIL (37707)

02 pts

03 pts

02 pts

R$ 13,90

R$ 19,30

R$ 13,90

Cuidados diários Plant

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.
* As ampolas e as cápsulas não são vendidas separadamente.

23,30
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Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

N AT U R A
DESODO_
RANTES
Proteção perfumada

Desodorante
antitranspirante
aerossol erva doce
feminino 75 ml

(67987) 03 pts

R$ 19,20

NOVO

126

V1V2V3V4

PROTEÇÃO GIGA.
EMBALAGEM NANO.
Novos aerossóis comprimidos
48 HORAS de proteção com
48% menos impacto ambiental

Desodorante
antitranspirante
aerossol tododia
feminino 75 ml
03 pts

NOVOS

macadâmia

leite de algodão

(66012)

(66010)

por
R$

2 unidades
por
R$

14,50

20% de
desconto

12,70

cada

30% de
desconto

3 unidades
por
R$

10,90

cada

40% de
desconto

Veja alguns exemplos de como você pode combinar sua compra:
Compre 1 unidade

V1V2V3V4

Compre 2 unidades

Compre 3 unidades

Cuidados diários Desodorantes femininos

1 unidade

Promoção

COMPRIMIDO
COM O MESMO
RENDIMENTO

de R$ 18,20
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CUIDADO
ANTITRANSPIRANTE
Desodorante antitranspirante tododia feminino

Raphaela Sirena

TECNOLOGIA
48 HORAS,
que protege sem
irritar a pele.

128

AXILAS MAIS MACIAS E BONITAS EM 3 DIAS

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO E

INVISÍVEL

CUIDADO

Com ativos que evitam
manchas nas roupas.

Axilas macias e
bonitas em 3 dias.
roll-on
invisível 70 ml

em creme
macadâmia 80 g

(61382) 02 pts

(65079) 03 pts

R$ 17,60

R$ 19,90
V1V2V3V4

PROTEÇÃO E

CONFORTO

roll-on leite
de algodão 70 ml

Axilas secas
e protegidas.

R$ 17,60

(64391) 02 pts

em creme leite
de algodão 80 g
(65078) 03 pts

de R$ 19,90

por
R$

(64390) 02 pts

1 unidade

10% de
desconto
por
R$

2 unidades

cada

15% de
desconto
por
R$

em creme sem
perfume 80 g

3 unidades

16,90
14,90

cada

25% de
desconto

(65080) 03 pts

Promoção

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo
9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques.

R$ 17,60

17,90

R$ 19,90

PROTEÇÃO

PERFUMADA

roll-on
orquídea 70 ml

em creme
orquídea 80 g

Pele protegida e
perfumada o dia todo.

(64393) 02 pts

(65081) 03 pts

R$ 17,60

R$ 19,90

FRESCOR

roll-on pepino
e bambu 70 ml*

roll-on pera
e jasmim 70 ml*

Sensação de
frescor o dia todo.

(63378) 02 pts

(63379) 02 pts

R$ 17,60

R$ 17,60

PROTEÇÃO E

V1V2V3V4

Cuidados diários Desodorantes femininos

roll-on sem
perfume 70 ml
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PROTEÇÃO

PROTEÇÃO E

ESSENCIAL

CUIDADO

Mantém o equilíbrio
natural da pele.

Axilas macias e
bonitas em 3 dias.

erva doce 75 ml

tododia
macadâmia 70 ml

(26389)

(64392)

Combine entre as fragrâncias femininas roll-on
Erva doce e Tododia macadâmia como preferir.
1 unidade
por
R$

02 pts

de R$ 17,60

15,80

10% de
desconto

2 unidades
por
R$

14,90

cada

15% de
desconto

3 unidades
por
R$

13,10

cada

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

Desodorante
antitranspirante
roll-on feminino

25% de
desconto

CUIDADO ANTITRANSPIRANTE
Desodorante antitranspirante feminino
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PROTEÇÃO

PROTEÇÃO

ESSENCIAL

PERFUMADA

Mantém o equilíbrio
natural da pele.

Pele protegida e
perfumada o dia todo.

em creme erva doce 80 g

roll-on kaiak 75 ml

(26390) 03 pts

(19229) 03 pts

R$ 19,90

R$ 19,30
V1V2V3V4

CUIDADO
ANTITRANSPIRANTE
Desodorante antitranspirante roll-on masculino

TECNOLOGIA 48 HORAS,
que protege
sem irritar a pele.

PROTEÇÃO E

CONFORTO

natura homem
intenso 75 ml

Combate o suor
e os maus odores
da transpiração.

(61379) 03 pts

R$ 19,30

natura
homem 75 ml

Pele seca
e sem irritação.

(64389) 03 pts

R$ 19,30

PROTEÇÃO

INVISÍVEL
Diego
Pasquini

natura homem
invisível 75 ml

Com ativos que
evitam manchas
nas roupas.

(61381) 03 pts

R$ 19,30

PROTEÇÃO

PERFUMADA
Pele protegida e
perfumada o dia todo.

V1V2V3V4

kaiak pulso 75 ml

kaiak aventura 75 ml

kaiak urbe 75 ml

kaiak 75 ml

(35674) 03 pts

(35673) 03 pts

(35675) 03 pts

(19230) 03 pts

R$ 19,30

R$ 19,30

R$ 19,30

R$ 19,30

Cuidados diários Desodorantes femininos e masculinos

CUIDADO

Promoção

PROTEÇÃO E
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DEOS CORPORAIS
Sensação de frescor e
bem-estar para o corpo todo.

Deo corporal
natura
homem 100 ml
(57413) 04 pts

de R$ 29,90

Deo corporal
kaiak urbe
masculino 100 ml

por
R$

(56740) 04 pts

23,90

20% de
desconto

de R$ 29,90
por
R$

REFIL
(57412) 03 pts

,90

23

R$ 24,90

20% de
desconto
REFIL
(56956) 03 pts

R$ 24,90

Deo corporal
masculino 100 ml
04 pts

R$ 29,90
REFIL 03 pts

R$ 24,90
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kaiak (56747)

kaiak aventura

REFIL (56948)

(56743)
REFIL (56764)

#urbano (56944)

sr n (56770)

REFIL (56746)

REFIL (56955)

biografa (56940)
REFIL (56745)
V1V2V3V4

Natasha Friesen, 18;
e Hugo Cavalari, 22

Proteção para
corpo e axilas,
com tecnologia
desodorante
contra odores
da transpiração.

Deo corporal kaiak
feminino 100 ml
(56754) 04 pts

de R$ 29,90
por
R$

23,90

20% de
desconto
REFIL (56763) 03 pts

Deo corporal humor 5
feminino 100 ml

Promoção

R$ 24,90

(56757) 04 pts

V1V2V3V4

REFIL (56768) 03 pts

REFIL
de R$ 24,90
por
R$

19,90

20% de
desconto
Deo corporal
feminino 100 ml
04 pts

R$ 29,90
REFIL 03 pts

R$ 24,90

biografa

humor 1

(56736)
REFIL (56742)

(56744)
REFIL (56766)

Cuidados diários Desodorantes femininos e masculinos

Confra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a).
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

R$ 29,90
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C U I DA D O S
PA R A O
HOMEM
Produtos que cuidam de você
enquanto você vive sua história

Último ciclo de vendas* de
todos os produtos de Natura
Homem. Aguarde novidades.

Shampoo 2 em 1

ÚLTIMO
CICLO DE
VENDAS*

Sabonete em barra
cremoso e refrescante

(31231) 10 pts

Caixa com 3 unidades
de 110 g cada.

R$ 69,80

(31242) 03 pts

R$ 19,80

Shampoo redução
da oleosidade 300 ml

Shampoo anticaspa

300 ml

300 ml

Gel ﬁxador para
cabelos 100 g

Para cabelos normais
a secos.

Para cabelos normais
a oleosos.

Para todos os tipos
de cabelo.

Fixação extraforte.
Não deixa resíduos.

(37765) 03 pts

(37764) 03 pts

(37766) 04 pts

(37761) 03 pts

R$ 23,50

R$ 23,50

R$ 25,50

R$ 24,50

Aquagel pós-barba
50 g

Creme de barbear
refrescante 75 g

Balm-loção
pós-barba 75 ml

(31245) 05 pts

(31246) 05 pts

(35492) 06 pts

R$ 32,90

R$ 32,90

R$ 44,90

Espuma de barbear
máximo conforto
200 g / 223 ml
(30594) 06 pts

R$ 44,90
134

V1V2V3V4

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

NATURA HOMEM

Hidratante multifunção
1.5 para o rosto 40 g

BARBA SR N

EXCLUSIVO
NESTE
CICLO*

Creme de barbear
espumante 100 ml / 80 g
Protege a pele
durante o barbear.
(29965) 04 pts

R$ 28,90

75 ml
(63002) 04 pts

Gel após barba 75 g
Refresca e
recupera a pele.

de R$ 28,90

(29960) 05 pts

por
R$

R$ 32,90

Promoção

Creme de barbear

22,90

Balm após barba 75 ml
Acalma e hidrata a pele.
(63001) 06 pts

de R$ 41,90
por
R$
Espuma de barbear
200 g / 223 ml

Hidrata a pele.
(29963) 06 pts

R$ 41,90
V1V2V3V4

31,90

economize
R$ 10,00

Cuidados diários para o homem

20% de
desconto
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N AT U R A
MAMÃE
E BEBÊ
Um pouco por dia. Todos os dias.
Para toda a vida

Escaneie pelo nosso app

Baixe nosso
aplicativo

Escaneie este
Acesse
anúncio
conteúdo exclusivo

Baixe o App Natura: http://app.natura

A mamãe Tatiana
e a bebê Maria Clara

136
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PRESENTES
Novas bolsas, novas estampas
As bolsas da linha mudaram e estão muito mais modernas e
funcionais, perfeitas para todas as necessidades da mamãe.
Presente natura
mamãe e bebê com bolsa
• 1 Shampoo suave - 200 ml
• 1 Condicionador suave - 150 ml
• 1 Água de colônia sem álcool - 100 ml
cítrico, delicado, lavanda
• 1 Óleo vegetal para higiene - 100 ml
• 1 Sabonete em barra vegetal
com saboneteira - 100 g

de R$ 289,90
por
R$

245,00

economize
R$ 44,90
LANÇAMENTO

• Lenços umedecidos.
Embalagem com 50 unidades
• 1 Guia de boas-vindas
• 1 Trocador
• 1 Bolsa
C 40 x L 15 x A 26,5 cm.
Suporta até 8 kg.
• 1 Embalagem de presente sacola G*

Promoção
Estampa exclusiva, que
combina com todos
os estilos de mamãe.

Bolsa mamãe e bebê
C 40 x L 15 x A 26,5 cm
(77323) 30 pts
Agora com mais bolsos internos Com divisórias internas próprias
e externos.
para mamadeira, fraldas,
brinquedos e roupinhas.
V1V2V3V4

Bolsos externos práticos,
para também deixar à
mão as coisas da mamãe.

R$ 219,90
LANÇAMENTO

Cuidados diários Mamãe e Bebê

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Disponível apenas no ciclo 9/2017.

(68832) 34 pts
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PRESENTES

O irmãozinho Daniel, a
mamãe Tatiana, a bebê
Maria Clara e o papai Celso
Presente natura
mamãe e bebê frasqueira

Bolsa térmica

• Lenços umedecidos.
Embalagem com 50 unidades
• 1 Água de colônia sem álcool - 100 ml
cítrico, delicado, lavanda
• 1 Sabonete líquido glicerinado
da cabeça aos pés - 200 ml
• 1 Frasqueira estampa exclusiva
C 22,5 x L 12,5 x A 22, 5 cm.
Suporta até 2 kg.
• 1 Embalagem de presente sacola G*
(68831) 19 pts

de R$ 169,90
por
R$

135,90

economize
R$ 34,00
LANÇAMENTO

Vem com uma
alça transversal
regulável e outra
que prende
no carrinho.

Frasqueira
mamãe e bebê
C 22,5 x L 12,5 x A 22,5 cm
(77322) 19 pts

R$ 135,00
LANÇAMENTO
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A abertura maior é prática
para a mamãe organizar e
encontrar as coisas do bebê.

Possui bolso externo amplo
para organizar as coisas da
mamãe durante os passeios.
V1V2V3V4

MOMENTO
CUIDADO
Aquela hora de trocar amor
e carinho entre mamãe e bebê.

Pode ser usado em
recém-nascidos.

Sabonete em
barra vegetal

Sabonete em barra vegetal
com saboneteira 100 g

Caixa com 2 unidades
de 100 g cada.

(09959) 02 pts

R$ 17,80

(09961) 03 pts

R$ 18,90
Sabonete líquido
glicerinado
da cabeça
aos pés 200 ml
Não arde os olhos.

Loção hidratante
protetora 200 ml

Lenços umedecidos

REFIL

Hidratação 24 horas.

(10403) 03 pts

(56328) 04 pts

(30454) 05 pts

R$ 18,50

R$ 25,40

R$ 38,80

Shampoo
suave 200 ml

Condicionador
suave 150 ml

Não arde os olhos.

Não arde os olhos.

(06435) 03 pts

(30459) 03 pts

R$ 22,20

R$ 23,90

REFIL

REFIL

(56325) 02 pts

(30458) 03 pts

R$ 17,90

R$ 19,50

COLÔNIAS

Embalagem com 50 unidades.

PASSEIO
COMPLETO
Quem nunca ﬁcou com
preguiça de sair de casa com
o bebê só de pensar
na bagagem que um passeio
exige? As novas bolsas Mamãe
e Bebê facilitam tudo. Aprenda
a compor uma verdadeira
bolsa de mãe com tudo o
que seu ﬁlho pode precisar,
sem perder o charme e a
praticidade. Conﬁra em
www.natura.com.br/
novasbolsas

Favorito
da Natura
Água de colônia
sem álcool 100 ml

Água de colônia sem álcool
flor de laranjeira 100 ml

cítrico, delicado, lavanda

cítrico, leve, flor de laranjeira

(06417) 09 pts

(10252) 09 pts

R$ 66,90

R$ 66,90

V1V2V3V4

Promoção

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Disponível apenas no ciclo 9/2017.

R$ 29,90

Cuidados diários Mamãe e Bebê

(30457) 04 pts
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Conjunto miniaturas

Kit presente

• 1 Água de colônia sem álcool - 50 ml

• 20 Minissabonetes - 25 g cada

• 1 Sabonete líquido glicerinado da cabeça aos pés - 50 ml

• 20 Fitinhas de cetim

• 1 Loção hidratante protetora - 50 ml

• 20 Caixinhas

• Lenços umedecidos. Embalagem com 16 unidades

• 20 Adesivos para montagem
e personalização das lembrancinhas

(48003) 08 pts

R$ 54,90

(26877) 10 pts

MOMENTO
MÃE

Óleo vegetal para
banho 200 ml
(16388) 09 pts

R$ 66,80

Emulsão auxiliar
na prevenção
de estrias 200 ml
(16387) 09 pts

R$ 64,80

R$ 69,70

MOMENTO
MASSAGEM

Óleo vegetal para higiene 100 ml
Aprenda a massagem Shantala com o Guia
de boas-vindas que você ganha na compra
do Óleo vegetal para higiene ou do Presente
natura mamãe e bebê com bolsa.
(51787) 04 pts
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Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto
durarem os estoques. * Benefícios comprovados por meio de teste entre mães e bebês, avaliando o uso dos produtos em associação ao gesto proposto.

PRESENTES

R$ 32,30

V1V2V3V4

A mamãe Bruna
com o bebê Bernardo

MOMENTO SONO
Produtos com fragrância relaxante que
melhora a qualidade do sono do bebê.*

Com válvula
prática que
ajuda a mamãe
na hora de dar
banho no bebê.

Sabonete espuma
da cabeça aos pés com
fragrância relaxante 200 ml
• Limpeza suave e delicada.
• Espuma com
textura diferenciada.

por
R$

29,50

15% de
desconto

Vem com um guia
de massagem
para um ritual
de aproximação
antes, durante e
depois do banho.

VÍNCULO
E CARINHO

V1V2V3V4

Com um ritual de toque e um
ambiente tranquilo, o momento do
sono pode ser uma oportunidade
de fortalecer o vínculo entre mãe,
pai e bebê, deixando-o conﬁante
para mais essa etapa no seu
desenvolvimento. Ao ser acolhido
e tocado e ao ter seu ritmo respeitado,
o bebê cresce seguro e feliz.

Loção hidratante com
fragrância relaxante 200 ml
• Protege e recupera a pele durante a noite.
• Hidratação 24 horas.
• Textura confortável.
(52311) 05 pts

R$ 39,90

Cuidados diários Mamãe e Bebê

Promoção

(52310) 05 pts

de R$ 34,80
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N AT U R A
N AT U R É
Tibum no mundo

Diversão e aprendizado lado a lado
em produtos ideais para crianças
a partir de 4 anos.

CORPO
Pele limpinha e macia

Banho de gato
lenços de limpeza
Embalagem com
50 unidades.

Lero-lero loção
hidratante 24h 125 ml

(42735) 03 pts

(29930) 04 pts

R$ 19,20

R$ 27,70

SABONETES
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Bololô sabonete
em barra

Mistureba sabonete
em barra sortido

Caixa com 3 unidades
de 90 g cada.
(29933) 03 pts

Caixa com 4 unidades
de 90 g cada.
(32542) 04 pts

R$ 19,90

R$ 26,90
V1V2V3V4

COLÔNIAS
Pequenos
cheirosinhos

Ótima opção
de presente.

Colônia 100 ml
Com válvula.
Não contém álcool.
09 pts

uhu!
mocinhos
ervas
vibrante
sálvia
(25971)

de R$ 62,90
por
R$

39,90

cada

economize
R$ 23,00

Promoção

na colônia uhu!
mocinhos ou fru
fru mocinhas

fru fru
mocinhas

V1V2V3V4

Colônia 100 ml
Sem válvula.
Não contém álcool.
07 pts R$ 52,90

Luca, 6; Sophia, 6;
e Enzo, 6

bem bom meninas

bem bom meninos

frutal
vibrante
maçã (11831)

ervas
confortável
alecrim (11832)

Cuidados diários Naturé

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques.

frutal
encantador
framboesa
(25972)
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CABELOS
Cuidado
especial
para cada
tipo de ﬁo

Isabella, 7;
e Laura, 8

Todos os tipos de cabelo
limpeza e hidratação

Favorito
da Natura

Vapt vupt shampoo
2 em 1 250 ml
(27384) 03 pts

R$ 21,80
REFIL
(27381) 02 pts

R$ 16,50

Tchop tchura
gel ﬁxador 85 g
(29968) 04 pts

R$ 27,70

Cabelos lisos
desembaraço e brilho
Splack! shampoo
cabelos lisos 250 ml

Splack! condicionador
cabelos lisos 250 ml

(27387) 03 pts

(27385) 03 pts

R$ 19,80

R$ 23,50

REFIL

REFIL

(27383) 02 pts

(27382) 03 pts

R$ 15,90

R$ 18,90

Cabelos cacheados
cachos deﬁnidos
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Tóin óin óin
shampoo cabelos
cacheados 250 ml

Tóin óin óin
condicionador cabelos
cacheados 250 ml

(27386) 03 pts

(28411) 03 pts

R$ 19,80

R$ 23,50

REFIL

REFIL

(28409) 02 pts

(28410) 03 pts

(29306) 03 pts

R$ 15,90

R$ 18,90

R$ 23,40

Ilustração

Tóin óin óin creme
para pentear cabelos
cacheados 200 ml

V1V2V3V4

N AT U R A
VÔ VÓ

Inspirada na vida para
inspirar a sua vida

Uma linha com
muitas opções para
você presentear.

Desodorante colônia
vôvó feminino 100 ml
frutal, envolvente, pera
(27755) 15 pts

R$ 106,90
Sabonete líquido
para o corpo 300 ml
(29663) 04 pts

R$ 29,60

Desodorante
colônia vôvó
masculino 100 ml
madeira
envolvente
sândalo
(27754) 15 pts

Desodorante
hidratante para
o corpo 300 ml*

R$ 106,90

(29664) 06 pts

NAT UR A
H IG E I A
* Possui ação desodorante.

Lenços
umedecidos
íntimos suave
conforto

Sabonete líquido
íntimo suave
conforto 200 ml

Sabonete líquido
íntimo delicado
frescor 200 ml

(31645) 05 pts

(29423) 05 pts

R$ 32,90

R$ 32,90

REFIL

REFIL

(31648) 03 pts

(31646) 03 pts

(29424) 03 pts

R$ 19,30

R$ 24,10

R$ 24,10

Embalagem
com 16 unidades.

V1V2V3V4

Aprender com o corpo
e respeitar sua natureza

Cuidados diários Naturé, Vôvó e Higeia

R$ 45,10
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N AT U R A
FOTOEQUI_
LÍBRIO
De bem com o sol

Ariele Ribeiro

CORPORAIS

Resistentes à água e ao suor.

Loção protetora 120 ml

Loção protetora 120 ml

Loção protetora 120 ml

fps 60 / fpuva 20

fps 30 / fpuva 10

fps 15 / fpuva 5

Fluido protetor
spray contínuo 150 ml

(37648) 09 pts

(37647) 07 pts

(37646) 06 pts

fps 30 / fpuva 10

R$ 62,30

R$ 49,80

R$ 42,50

(58546) 09 pts

R$ 67,60
146

V1V2V3V4

FACIAIS
Alta proteção e fórmulas ideais para cada tipo de pele.
Para usar diariamente.

PELE NORMAL A SECA

PELE MISTA A OLEOSA

FORMA UM FILME PROTETOR,
DEIXANDO A PELE MACIA
E HIDRATADA.

CONTROLA A OLEOSIDADE E GARANTE
EFEITO ANTIBRILHO. COM TEXTURA
LEVE E LIVRE DE ÓLEO.

Loção protetora
facial 50 ml

Gel creme protetor
facial 50 g

fps 30 / fpuva 10
(55978) 07 pts

fps 60 / fpuva 20
(43772) 08 pts

fps 30 / fpuva 10
(55972) 07 pts

fps 60 / fpuva 20
(47421) 08 pts

R$ 49,80

R$ 56,80

R$ 49,80

R$ 56,80

BOCA

Sem fragrância
e sem corante.

Loção protetora
criança 120 ml

Loção protetora
bebê 50 ml

Loção hidratante
pós-sol 120 ml

Loção protetora
esporte 120 ml

fps 60 / fpuva 20
(37542) 09 pts

fps 60 / fpuva 20

R$ 65,30

R$ 62,30

Efeito calmante.
Hidratação refrescante
por até 12 horas.
(37540) 05 pts

fps 60 / fpuva 20
Extrarresistência
à água e ao suor.
(37645) 09 pts

R$ 38,90

R$ 65,30

V1V2V3V4

(37650) 09 pts

Protetor
hidratante
labial 5 g
fps 60 / fpuva 20
(37652) 04 pts

R$ 28,50

Cuidados diários Fotoequilíbrio

INFANTIS
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Quando você compra um produto
Crer Para Ver, colabora para um
mundo melhor por meio da educação.

N AT U R A
CRER
PA R A V E R

+ DE 23 MILHÕES
INVESTIDOS EM 2016

projetos presentes em

+DE

Juntos por uma educação
de qualidade

PAPELARIA

80%

DOS ESTADOS
BRASILEIROS

saiba mais sobre os projetos
em natura.com.br/crerparaver

CASA

vermelha
(65745)

(65744)

Tigela de cerâmica 600 ml

NOVO

1 unidade. L 16 x A 6 cm.
06 pts

NOVO

R$ 32,80

EMBALAGENS
1
2
Caderno espiral grande
com capa dura
96 folhas.
C 19,7 x A 26,5 cm.
(51262) 05 pts

R$ 27,90
5 lápis graﬁte
com borracha
e 1 lápis marcatexto bicolor.
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3
Kit lápis graﬁte
e marca-texto

1. Sacola M

2. Saquinho PP

3. Caixa G

Caixa com 6 unidades.

C 10 x L 18 x A 30 cm.

C 18 x L 10 x A 24 cm.

C 22 x L 22 x A 12,5 cm.

(51509) 03 pts

(42643) 01 pt

(42641) 01 pt

(42639) 02 pts

R$ 13,60

R$ 4,20

R$ 3,30

R$ 8,20
V1V2V3V4

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

azul

Aproveite a
promoção e leve
mais praticidade
para seu dia a dia.

Organizador
multiúso

de R$ 36,20

C 26 x L 10 x A 18 cm.

por
R$

(61386) 07 pts

28,90

20% de
desconto

Espaçoso e com divisórias,
organiza os itens que você
carrega diariamente.

Prático, facilita a troca
de bolsas e mantém seus
itens sempre à mão.

ACESSÓRIOS
C 10 x L 0,5 x A 7 cm.
(49203) 03 pts

R$ 14,20

Lancheira térmica

Conjunto de bolsas

C 21 x L 8,5 x A 22,5 cm.
• Mantém a temperatura
por até 4 horas.
• Impermeável.
• Suporta até 6 kg.

2 unidades.
C 42 x L 7,5 x A 35 cm cada.
• Ideal para fazer compras.
• Suporta até 15 kg cada.

(59609) 08 pts

R$ 39,90

Promoção

Chaveiro multiúso

(55897) 08 pts

R$ 39,90

C 21,5 x L 26 x A 11,5 cm.
• Com zíper.

Nécessaire

Estojo multiúso

(79630) 09 pts

C 27 x L 12 x A 13,5 cm.

C 21 x L 5,5 x A 4 cm.

R$ 45,00

(52051) 06 pts

(52052) 04 pts

R$ 29,90

R$ 19,80

V1V2V3V4

NOVO
EDIÇÃO LIMITADA*

Crer Para Ver

Carteira
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PRE_
SEN_
TES

MAMÃE E BEBÊ
Presente natura mamãe e bebê frasqueira
• 1 Água de colônia sem álcool 100 ml
cítrico, delicado, lavanda
• 1 Sabonete líquido glicerinado da cabeça aos pés 200 ml
• 1 Embalagem de lenços umedecidos embalagem
com 50 unidades
• 1 Frasqueira térmica estampa exclusiva
C 22,5 x L 12,5 x A 22,5 cm. Suporta até 2 kg.
• 1 Embalagem de presente sacola G*

De R$ 169,90
Por R$ 135,90
(68831) 19 pts
LANÇAMENTO

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Disponível apenas no ciclo 9/2017.

Demonstre todo o seu carinho
em forma de presente.

Térmica e com
maior abertura
para facilitar
o dia a dia.
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Presente natura mamãe e bebê com bolsa
• 1 Água de colônia sem álcool 100 ml
cítrico, delicado, lavanda
• 1 Shampoo suave 200 ml
• 1 Condicionador suave 150 ml
• 1 Sabonete em barra vegetal com saboneteira 100 g
• 1 Óleo vegetal para higiene 100 ml
• 1 Embalagem de lenços umedecidos
embalagem com 50 unidades
• 1 Trocador
• 1 Guia de boas-vindas
• 1 Bolsa estampa exclusiva
C 40 x L 15 x A 26,5 cm. Suporta até 8 kg.
• 1 Embalagem de presente sacola G*

De R$ 289,90
Por R$ 245,00
(68832) 34 pts

Presentes

Possui amplo
espaço e múltiplas
divisórias. Perfeita
para acomodar
tudo, inclusive
carteira e celular.

Promoção

LANÇAMENTO

V1V2V3V4
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FACES
Presente natura
faces kit pincéis

Pincéis essenciais para
um make completo, no
tamanho perfeito para
levar na bolsa.

• 3 Minipincéis para os olhos
(1 para delinear, 1 para
esfumar e 1 para depositar)
• 1 Minipincel para pó
e blush

De R$ 46,80
Por R$ 34,20
(68828) 05 pts
ENQUANTO DURAREM
OS ESTOQUES

Minipincel faces para
pó e blush exclusivo
A 10 x D 1,2 cm

R$ 15,20
(77059) 02 pts
ENQUANTO DURAREM
OS ESTOQUES

Minipincel faces para
olhos exclusivo

R$ 9,20 cada
01 pt
ENQUANTO DURAREM
OS ESTOQUES

Para depositar (77058)
A 9,4 x D 0,75 cm

Para delinear (77060)
A 9,15 x D 0,75 cm

Para esfumar (77057)
A 9,5 x D 0,75 cm
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EKOS

• 1 Desodorante colônia frescor
feminino 75 ml exclusivo
frutal, suave, maracujá
• 1 Néctar desodorante hidratante
corporal 400 ml*
• 1 Trio de sabonetes em barra puro
vegetal 3 unidades de 100 g cada
• 1 Embalagem de presente sacola

De R$ 117,75
Por R$ 79,90

Desodorante colônia
frescor maracujá feminino
75 ml versão exclusiva
frutal
suave
maracujá

R$ 50,00
(62904) 07 pts
ENQUANTO DURAREM
OS ESTOQUES

(68829) 11 pts

Presente natura ekos
maracujá com néctar
para as mãos

Promoção

ENQUANTO DURAREM
OS ESTOQUES

• 1 Desodorante colônia
frescor feminino 75 ml
exclusivo
frutal, suave, maracujá
• 1 Néctar desodorante
hidratante corporal
400 ml*
• 1 Néctar hidratante
para mãos 75 g
• 1 Embalagem de
presente sacola

De R$ 133,05
Por R$ 79,90
(68830) 11 pts
ENQUANTO DURAREM
OS ESTOQUES

Presentes

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para as regiões Centro-Oeste
e Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo capital durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Possui ação desodorante.

Presente natura ekos
maracujá com sabonetes

V3V4

153

PRO_
MO_
ÇÕES

Nas próximas
páginas, você
encontra as
oportunidades
imperdíveis que
selecionamos!
Conﬁra outras
promoções em
toda a revista.

Desodorante
colônia spray
corporal perfumado
feminino 200 ml
Desodorante óleo
em pasta 150 g*

floral
envolvente
cereja e avelã

(78697) 05 pts

(78696) 08 pts

De R$ 39,90
Por R$ 31,90

De R$ 55,90
Por R$ 39,90

20% de desconto

Economize
R$ 16,00

Desodorante
corporal ultrahidratante 200 g*
(78692) 06 pts

De R$ 44,90
Por R$ 35,90
20% de desconto
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TODODIA CEREJA E AVELÃ
Escolha sua promoção e experimente a
nutrição ultraintensa destas novidades
que estão com descontos especiais.

compre e ganhe

LANÇAMENTOS
EDIÇÃO LIMITADA**

de R$ 72,40
por
R$

(81477) 06 pts

42,50

economize
R$ 29,90

na compra do hidratante, você ganha o
Sabonete cremoso hidratante 200 ml***

Sabonete em
barra puro vegetal
Creme hidratante
para mãos e áreas
ressecadas 75 ml
(78695) 04 pts

De R$ 27,60
Por R$ 21,90
20% de desconto

Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.
(78631) 02 pts

De R$ 17,90
Por R$ 15,50
mais de 10%
de desconto

Desodorante
hidratante
corporal 400 ml*
(78694) 06 pts

De R$ 42,50
Por R$ 31,80
25% de desconto

Promoções

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem
os estoques. * Possui ação desodorante. ** Enquanto durarem os estoques. *** Promoção válida considerando o valor do desodorante hidratante sem desconto.

=
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MAQUIAGEM
Conﬁra na página 44 os tons do batom e, na 55, as cores
do lápis kajal que fazem parte da promoção de Una para
garantir o make completo. Aproveite, o blur sai de graça.
LEVE 1 BATOM LÍQUIDO
MATIFIC + 1 LÁPIS KAJAL
PARA OS OLHOS E
GANHE 1 BLUR EFEITO
INSTANTÂNEO

de R$ 163,80
por
R$

79,90

Ótima opção
de presente.

+
Batom líquido
matiﬁc
(tom a escolher
na página 44)
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GANHE
O BLUR

=

Lápis kajal
para os olhos
(tom a escolher
na página 55)

Blur efeito
instantâneo

Conﬁra as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a). Promoções
válidas para as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo
capital durante o ciclo 9/2017 ou enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques.

economize
R$ 83,90

V1V3

PERFUMARIA
Fragrâncias marcantes de Essencial para
ela e para ele por preços imperdíveis.

Deo parfum
essencial exclusivo
feminino 100 ml
floral
envolvente
magnólia
(41808) 26 pts

de R$ 189,90
por
R$

,90

119

economize
R$ 70,00

Deo parfum essencial
elixir masculino 100 ml
madeira
marcante
couro
(68724) 26 pts

de R$ 189,90
por
R$

119,90

economize
R$ 70,00

Promoções

LANÇAMENTO
EDIÇÃO LIMITADA*

V1V3
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Viva sua
beleza viva

do nude ao rouge
Escolha o tom que combina com você.
Carla Salomão usa batom
líquido matifc Una rosê 6-M

Confra os lançamentos
e as promoções imperdíveis
a partir da página 42.

NOVAS CORES
DO BATOM
LÍQUIDO
MATIFIC
+ supermatte
+ hidratação
+ conforto
+ longa duração
+ sem transferência de cor

rosê 6-M

NOVO ESSENCIAL ELIXIR
Essencial é ser você

Fragrância intensa,
com notas de
couro, envolvida
pela elegância das
notas amadeiradas
e pelo calor das
notas ambaradas.

Veja o lançamento
em promoção
na página 17.

Quer fazer um pedido?
Meu nome é
Telefone
Validade do ciclo

/

rede.natura.net/espaco/

a

/

