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Lançamento

Natura Lumina
A marca de tratamento agora
com novas ampolas de restauração
instantânea para cabelos secos.

* Resultados comprovados pela exclusiva tecnologia de diagnóstico microtomografia capilar de raio X.

Seu cabelo,
sua verdade

Cabelo
regenerado
e saudável
desde a primeira
aplicação*
Uma tecnologia avançada e
exclusiva no tratamento do
cabelo que atua em um nível
profundo, preenchendo os
fios de verdade, de dentro
para fora, na medida exata do
dano. Nem mais nem menos.
Exclusiva
Biotecnologia
Pró-teia

Maria Fourlan

Veja a partir
da página 86.

Há mais de 35 anos, nos preocupamos com o planeta e fomos
a primeira empresa brasileira de cosméticos a oferecer refil.

Mais de

200
opções
de refis.

+
+

econômico
para você

Os refis
evitam o
descarte de

sustentável
por natureza

1,9 mil
toneladas
de lixo
Mais refil

=

Mais
atitude

Mais
conteúdo

=

Menos
impacto

por ano
no planeta.

Os refis de
Tododia utilizam

85% menos
plástico do que a
embalagem regular.

Com Ekos
Frescor,
fomos
pioneiros
em refis na
perfumaria.

Chronos foi
a primeira
marca de
antissinais
com refil.

Bem-vindo(a) ao Espaço Natura

Refil Natura

Veja tudo o que
você encontra aqui

8 Perfumaria

Faça parte
desta história:

44 Maquiagem
e Rosto

46
58
66
74

Os selos verdes indicam
que todos os refis agora
estão mais acessíveis
e possuem, no mínimo,
10% de desconto em
relação ao regular.

Una
Aquarela
Faces
Chronos

84 Cuidados

150 Presentes
157 Promoções
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R$ 29
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Lumina
Plant
Tododia
Ekos
Sou
Fotoequilíbrio
Cuidados para o homem
Desodorantes
Mamãe e Bebê
Naturé
Erva Doce
Sève
Crer Para Ver

Todo

diários

86
98
100
112
124
128
130
132
138
144
146
147
148
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(629
REFIL* R$ 22,60
de
0
$ 20,3
por R

REFIL (62932) 03 pts
de R$ 22,60
por R$ 20,30

E tem mais: procure as
etiquetas verdes com
vermelho. Esses refis
estão com ainda
mais desconto.

REFIL
de R$ 32,90
,90

15

Aproveite e
economize
até 50%!

ESPAÇO NATURA É UMA PUBLICAÇÃO DA NATURA COSMÉTICOS S.A., COM SEDE NA AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1.188, CEP 05106-000,
JAGUARA, SÃO PAULO - SP, BRASIL, EDITADA E PRODUZIDA PELA NEW CONTENT EDITORA E PRODUTORA LTDA., COM PRÉ-IMPRESSÃO NA
ARIZONA, IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO NA PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA. DIRIGIDA A CONSULTORAS E CONSULTORES DE BELEZA,
CONSUMIDORES E DEMAIS PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO DA NATURA. OS VALORES DESTE MATERIAL SÃO APENAS INDICAÇÕES QUE
OFERECEMOS ÀS CONSULTORAS E AOS CONSULTORES DE BELEZA NATURA, QUE SÃO ABSOLUTAMENTE LIVRES PARA REVENDER OS
PRODUTOS PELOS VALORES QUE MELHOR LHES ATENDAM. AS CORES DOS PRODUTOS PODEM VARIAR NA IMPRESSÃO. ESCREVA PARA
ESPACONATURA@NATURA.NET. Natura Cosméticos S.A. é a titular de todos os direitos autorais patrimoniais sobre todo o conteúdo da revista Espaço
Natura. É vedada sua reprodução por qualquer meio ou forma e sua divulgação em qualquer mídia ou meio sem autorização prévia, expressa e por escrito.
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Kaiak Pulso

Quanto mais
unidades de
Kaiak Pulso
você leva, mais
desconto ganha.
Desodorante colônia
kaiak pulso masculino
100 ml
A adrenalina que pulsa
do seu movimento.
Impactante, é uma explosão
de ervas e especiarias
frescas equilibradas pelo
sutil e inusitado calor
do sândalo e do cedro.
(25227) 16 pts

de R$ 121,90
1 unidade

89,90
economize
R$ 32,00

2 unidades

69,90
economize
R$ 52,00
NA COMPRA
DE 2 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS R$ 139,80.

A Natura, consciente das questões sociais e ambientais, utiliza na impressão deste
material papéis certificados FSC® (Forest Stewardship Council). A Certificação FSC®
é uma garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma
ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável.
Impresso na Plural Indústria Gráfica Ltda. – Certificada na Cadeia de Custódia – FSC®.
Snac – Serviço Natura de Atendimento ao Consumidor • Tel.: 0800-115566 www.natura.com.br

Todos os produtos promocionados desta revista obedecem aos critérios: Região: Brasil (exceto as regiões
Nordeste e Norte). Validade: ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

V1

A nossa revista também existe na internet e para tablets.

Espaço Natura digital
www.natura.com.br
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Perfumaria
O que uma Casa de Perfumaria do Brasil
pode fazer pelo mundo? Pode descobrir
os cheiros da floresta mais rica do planeta
sem destruí-la. Pode usar álcool orgânico e
vidro reciclado. Pode criar fragrâncias com
essência e com bossa, que você sente na
pele e na alma. Pode fazer tudo isso e muito
mais. Não dá para falar, tem que sentir.
Natura. O mundo é mais bonito com você
9

Kaiak
Novo Kaiak
Uma linha completa
com as fragrâncias que
você já ama agora em
novas embalagens que
acompanham seu estilo.
O que move você?

Favorito
da Natura

Desodorante colônia
kaiak masculino 100 ml*
A sensação de liberdade
de uma onda do mar.
Combinação icônica de
notas aromáticas, cítricas e
aquosas que trazem pureza
e um potente frescor.
(22560) 16 pts

Refis Natura

R$ 121,90

10

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções
válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques. * Você poderá receber o produto
com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

Todos os refis com preço reduzido

O que move você?

V1V2

Kaiak Pulso
A adrenalina que pulsa
do seu movimento.

Compre mais,
pague menos
Quanto mais unidades
de Kaiak Pulso você leva,
mais desconto ganha.

Desodorante colônia
kaiak pulso masculino
100 ml
A adrenalina que pulsa
do seu movimento.
Impactante, é uma explosão
de ervas e especiarias
frescas equilibradas pelo
sutil e inusitado calor do
sândalo e cedro.
(25227) 16 pts

de R$ 121,90
1 unidade

89,90
economize
R$ 32,00

69,90
economize
R$ 52,00

Promoção

2 unidades

Perfumaria masculina

NA COMPRA
DE 2 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS R$ 139,80.

V1V2
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Kaiak

Refis Natura

* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

Todos os refis com preço reduzido

O que move você?

Desodorante colônia kaiak
aventura masculino 100 ml*

Desodorante colônia kaiak ultra
masculino 100 ml

Muita energia para você viver
sua escalada de emoções.
Frescor cítrico de bergamota
combinado com o conforto
do musc e das madeiras
cremosas, como o sândalo.

Sinta o choque ultragelado que impulsiona
seu movimento. Combinação de anis
e notas aquosas com a refrescância
do estoraque, ingrediente da natureza
brasileira, potencializado pelas madeiras
de cedro e patchouli.

(22557) 16 pts

(70338) 16 pts

R$ 121,90

R$ 121,90
K Deo
Parfum

K Max
Deo Parfum

DEO PARFUM

leve

moderado

intenso

DEO COLÔNIA

Kaiak
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Kaiak
Aventura

Kaiak
Pulso

Kaiak
Ultra

Kaiak
Aero

Kaiak
Urbe
V1V2

Novo Kaiak

V1V2

Desodorante colônia kaiak
aero masculino 100 ml

Desodorante colônia kaiak
urbe masculino 100 ml*

A sensação de ventania soprando
contra as águas do mar. Fragrância
moderna que revela a explosão
refrescante das notas tônicas com
a potência das notas verdes, como
zimbro e ruibarbo.

Para quem se arrepia ao
desbravar a selva da cidade.
A energia do frescor aquoso
combinado com o calor da
copaíba, ingrediente da
natureza brasileira.

(69124) 16 pts

(34075) 16 pts

R$ 121,90

R$ 121,90

Perfumaria masculina

Uma linha completa com as fragrâncias que
você já ama agora em novas embalagens que
acompanham seu estilo. O que move você?
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K

Todos os refis com preço reduzido

Sinta sua força

K Deo Parfum
O primeiro deo parfum de
Kaiak. A escolha certa para
homens de espírito livre,
que valorizam a intensidade
e a durabilidade das
fragrâncias mais intensas
sem abrir mão do frescor.

K deo parfum
masculino 100 ml
Aromático intenso.
Notas amadeiradas
combinadas com ervas
e especiarias finas.
(57525) 23 pts

de R$ 179,00

129,00
economize

Refis Natura

R$ 50,00

K max deo parfum masculino 100 ml
Aromático intenso.
Uma explosão aromática intensificada
pela pimenta-preta e pelo poejo em
contraste com o calor da madeira
escura e misteriosa olíbano.
(72468) 23 pts

R$ 179,00
14

V1V2

Natura Homem
Celebra todas as
maneiras de ser homem
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Deo parfum natura
homem cor.agio 100 ml
Amadeirado intenso. É o arrepio
na pele das notas metálicas de
especiarias frias, do calor da
madeira copaíba e do cumaru.
(89834) 24 pts

Vem em uma embalagem
especial, perfeita para
presentear.

V1V2

Perfumaria masculina

Promoção

R$ 190,00
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Natura Homem

Todos os refis com preço reduzido

Celebra todas as
maneiras de ser homem

Refis Natura

Nido Barroso

Desodorante colônia
natura homem 100 ml

Deo parfum natura
homem verum 100 ml

Deo parfum natura
homem sagaz 100 ml

Deo parfum natura
homem dom 100 ml

Amadeirado moderado.
Frescor das ervas
aromáticas com toque
de madeiras quentes.

Amadeirado intenso. Notas
amadeiradas contrastadas
com o verde moderno e
um toque do couro.

Amadeirado intenso.
Combinação de
notas licorosas com
madeiras quentes.

(53255) 17 pts

(87490) 19 pts

(81951) 19 pts

R$ 128,90

R$ 145,00

R$ 145,00

Amadeirado intenso.
Fragrância marcante que
contrasta a essência da
raiz da priprioca, óleo da
biodiversidade brasileira, com
um toque de baunilha negra.
(71770) 19 pts

R$ 145,00
16

V1V2

Natura Homem Essence
Para o homem elegante
e sofisticado.
Confira os produtos
para cuidados diários
de Natura Homem nas
páginas 128 e 129 e
os desodorantes a
partir da página 130.

Deo parfum natura
homem essence 100 ml
Amadeirado intenso.
O coração das madeiras
mais nobres enriquecido
com notas ambaradas.

Tampa
sofisticada,
com ímã.

(59847) 19 pts

Natura
Homem
Verum

Natura
Homem
Essence

Natura
Homem
Sagaz

Natura
Homem
Dom

Natura
Homem
Cor.agio
DEO PARFUM

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

Natura
Homem
V1V2

Perfumaria masculina

R$ 145,00
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Essencial
Deo parfum
masculino 100 ml
25 pts

R$ 196,00
Favorito
da Natura
essencial
Amadeirado intenso.
Combinação de notas
verdes com a potência
das madeiras mais
nobres.

essencial exclusivo
Amadeirado intenso.
Enriquecido com
especiarias frescas
e modernas.
(41807)

(41806)

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Essencial é ser você

18

V1V2

essencial oud
Amadeirado intenso. A preciosa
madeira oud, o ouro líquido da
perfumaria, combinada com o
calor da copaíba e um toque
exótico de especiarias.

essencial supreme

(85143)

Amadeirado intenso.
Combina patchouli com a
sensualidade e o calor do
ishpink, a canela amazônica.
(73437)

leve

moderado

intenso
DEO PARFUM

Essencial Essencial Essencial Essencial
Exclusivo Supreme Oud

V1V2

Perfumaria masculina

NOVO
EDIÇÃO LIMITADA
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Biografia

Desodorante colônia
biografia masculino 100 ml

Desodorante colônia
biografia assinatura
masculino 100 ml

Amadeirado moderado. Notas
frescas e herbais ganham
corpo com madeiras como
cedro, sândalo e vetiver e
terminam com uma inesperada
sofisticação vinda do âmbar.

Aromático amadeirado. Traz
a sofisticação do musgo de
carvalho com o frescor do palo
santo e do alecrim envolvidos
pelo breu-branco, ingrediente
da biodiversidade brasileira.

(71601) 16 pts

(71603) 16 pts

R$ 124,90

R$ 124,90
NOVO

#urbano
A rua é nossa
Desodorante colônia
#urbano noite masculino

Desodorante colônia
#urbano masculino

100 ml

100 ml

Aromático moderado. Notas
vibrantes e aromáticas com
uma pegada provocante de
piper, óleo essencial inédito
da Natura.

Aromático leve. Notas
cítricas e herbais com
a exclusividade da
madeira akigalawood.

(89073) 13 pts

R$ 99,90

(42364) 13 pts

Refis Natura

R$ 99,90

Sr. N

Sintonia
Desodorante
colônia sr. n 100 ml
Cítrico moderado.
Toque de madeiras
com o frescor do limão.
(30410) 12 pts

R$ 94,90

Desodorante colônia
sintonia clássico
masculino 100 ml
Amadeirado moderado.
Fragrância original que
expressa sua personalidade,
já que tem a nota amadeirada
do sândalo em sintonia com
o cedro e o absinto.
(71766) 17 pts

R$ 129,90
20

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

Escreva sua história

Sintonia Impacto
Para o homem que sai
em busca da sua melhor
versão e impacta todos
no caminho.

Desodorante colônia
sintonia impacto
masculino 100 ml
Amadeirado intenso.
O toque da madeira
cedro em sintonia com o
breu-branco se conecta
com sua pele para atrair
pessoas ligadas na
mesma frequência.
(71773) 17 pts

de R$ 129,90

94,90
economize

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

Sintonia
V1V2

Sintonia
Impacto

Perfumaria masculina

Promoção

R$ 35,00

21

Vitória
e Efraim

22

Todos os refis com preço reduzido

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura
Humor

Espalhe seu humor

V1V2

Química de Humor
Aproveite o preço especial das fragrâncias
de sucesso que fizeram um superturu-turu
no lançamento. Deixe a química rolar!

Desodorante colônia
química de humor
feminino 75 ml

Desodorante colônia
química de humor
masculino 75 ml

Frutal moderado. Mistura
irreverente que combina
notas de romã, fruta
explosiva e afrodisíaca, com
o contraste da piper, pimenta
da biodiversidade brasileira.

Amadeirado moderado.
Mistura irreverente de
madeiras que combina notas
de romã com o contraste
da piper, uma pimenta da
biodiversidade brasileira.

(70995) 13 pts

(70996) 13 pts

de R$ 104,90

de R$ 104,90

79,90

economize

economize

R$ 25,00

R$ 25,00

Combine as fragrâncias e se surpreenda
com as infinitas possibilidades!
EXCLUSIVO
NESTE
CICLO

Presente natura casal
química de humor
1 Desodorante colônia química
de humor masculino 75 ml
1 Desodorante colônia química
de humor feminino 75 ml
(78213) 27 pts

V1V2

de R$ 209,80

139,80
economize
R$ 70,00

Perfumaria feminina
masculinae emasculina
feminina

Promoção

79,90
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Humor

Desodorante colônia
humor próprio
feminino 75 ml

Desodorante colônia
meu primeiro humor
feminino 75 ml

Desodorante hidratante
corporal perfumado
meu primeiro humor 200 g

Adocicado moderado.
Cereja em calda
mesclada com notas
florais e fundo de âmbar.

Frutal moderado.
O encontro das notas
cítricas com um irresistível
frozen de pera.

Hidratação
por 24 horas.

(86727) 13 pts

(86723) 13 pts

R$ 104,90

R$ 104,90

(90551) 06 pts

R$ 49,90
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

Espalhe seu humor

Refis Natura

NOVO

24

Desodorante colônia
humor de salto alto
feminino 75 ml

Desodorante colônia
curtidas de humor
feminino 75 ml

Fragrância que traz notas
de espumante rosê com
um toque de morango
silvestre e limão.

Frutal moderado.
Inspirado em um drink
de licor de amora-negra,
ainda mistura orquídeanegra, avelã e vanila.

(73869) 13 pts

R$ 104,90

Desodorante
colônia humor a
dois masculino 75 ml

Desodorante
colônia paz e humor
masculino 75 ml

Amadeirado moderado.
Mistura das notas de
bergamota e pimenta.

Aromático moderado.
A energia dos cítricos
se mescla a notas
aromáticas e vanila.

(87736) 13 pts

(86725) 13 pts

(86728) 13 pts

R$ 104,90

R$ 104,90

R$ 104,90
V1V2

Kriska

Kriska Shock
Fique em shock com
a fragrância mais
doce da marca.

Por dias mais
femininos

Desodorante
colônia kriska shock
feminino 100 ml
Adocicado moderado.
Algodão-doce,
caramelo e um toque
de pimenta-rosa.
(68944) 12 pts

de R$ 94,90

74,90
economize

Karen Nuernberg

Desodorante
colônia kriska drama
feminino 100 ml

Desodorante
hidratante corporal
perfumado 200 g

Desodorante
colônia kriska
feminino 100 ml

Hidratação
por 24 horas.

Adocicado moderado.
Notas de baunilha
com uma combinação
marcante de madeiras.

Adocicado moderado.
Açúcar derretido com
avelã torrada, fava
de baunilha e notas
amadeiradas.

(41795) 12 pts

(68943) 12 pts

R$ 94,90

R$ 94,90

(90550) 06 pts

R$ 49,90

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

Kriska
Shock
V1V2

Kriska

Kriska
Drama

Perfumaria feminina
masculinae emasculina
feminina

Promoção

R$ 20,00
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Kaiak

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

O que move você?

Desodorante colônia
kaiak aero feminino 100 ml

Desodorante colônia
kaiak ultra feminino 100 ml

A sensação de ventania
soprando contra as ondas do
mar. A combinação do inédito
acorde tônico com a lavanda
e a peônia traz uma explosão
de frescor e feminilidade.

Sinta o choque ultragelado que
impulsiona seu movimento.
Combinação de anis e notas aquosas
com a refrescância do estoraque,
ingrediente da natureza brasileira,
envolvido pela feminilidade do
jasmim e pela leveza da lavanda.

(90021) 16 pts

(70339) 16 pts

R$ 121,90

R$ 121,90

leve

moderado

intenso

DEO COLÔNIA

Kaiak

26

Kaiak
Aventura

Kaiak
Ultra

Kaiak
Aero
V1V2

Novo Kaiak

* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

Uma linha completa com as fragrâncias que
você já ama agora em novas embalagens que
acompanham seu estilo. O que move você?

Desodorante colônia kaiak
aventura feminino 100 ml*

Desodorante colônia
kaiak feminino 100 ml*

Muita energia para você viver
sua escalada de emoções.
Fragrância floral com notas
aquosas e verdes.

A sensação de liberdade
de uma onda do mar. Uma
deslumbrante explosão cítrica
de bergamota e laranja com a
feminilidade do jasmim.

(68028) 16 pts

(13120) 16 pts

R$ 121,90
Perfumaria feminina

R$ 121,90

V1V2
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Ilía

Desodorante hidratante
perfumado corporal ilía 200 g*
Embalagem de vidro. Hidratação por
48 horas.
(86021) 10 pts

R$ 79,90

REFIL
(86930) 06 pts

REFIL
de R$ 59,90
,90

29

economize

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou
enquanto durarem os estoques. * Possui ação desodorante.

R$ 30,00

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Forte e feminina

Deo parfum ilía feminino 50 ml
Favorito
da Natura

Floral intenso. Combinação de flores
brancas com um complexo adocicado
e notas levemente frutadas.
(54522) 17 pts

R$ 129,90

leve

moderado

intenso

DEO PARFUM

Ilía
Viver

28

Ilía

Ilía
Secreto

Ilía
Dual
V1V2

A dualidade da
mulher moderna
em uma fragrância
floral intensa
Deo parfum ilía dual
feminino 50 ml
Floral intenso. A força e a
personalidade das notas
de couro e especiarias
em contraste com a
delicadeza da flor-mimosa
e a doçura da flor-de-mel.
(92251) 17 pts

de R$ 129,90

99,90
economize

Promoção

R$ 30,00

Carla Salomão

Floral intenso. O buquê de frésia e flor
de laranjeira com a doçura das frutas
vermelhas e da vanila envoltas por
notas amadeiradas de cedro e priprioca.
(76177) 17 pts

R$ 129,90
NOVO

V1V2

Deo parfum ilía secreto
feminino 50 ml
Floral intenso. A cremosidade das
flores brancas contrastada com
notas adocicadas de fava-tonca
e um toque de café arábica.
(83314) 17 pts

R$ 129,90

Perfumaria feminina

Deo parfum ilía viver feminino 50 ml

29

Luna

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Sua sensualidade
à flor da pele

Brenda Costa

30

V1V2

Luna Intenso
A fragrância feminina intensa, sensual
e forte da Casa de Perfumaria do Brasil.
Deo parfum luna intenso
feminino 50 ml

Desodorante hidratante
corporal perfumado
luna intenso 200 g

Chipre intenso. Combinação
do mais puro patchouli com
notas aveludadas sensuais de
pêssego e adocicadas de vanila.

Embalagem de vidro.
Hidratação por 48 horas.

(86935) 18 pts

(70242) 10 pts

R$ 139,90

R$ 79,90
REFIL
(70243) 08 pts

REFIL
de R$ 59,90
,90

29

economize

Luna
Rubi

Luna
Intenso
DEO PARFUM

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

Luna

V1V2

Luna
Radiante

Perfumaria feminina

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

R$ 30,00

31

Luna

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Sua sensualidade
à flor da pele

Deo parfum luna rubi
feminino 50 ml
Chipre intenso. Flores
vermelhas e pimenta-rosa
envoltas pelo perfume único
de amêndoas e canela se
fundem a madeiras quentes
e aos ingredientes da
biodiversidade brasileira
ishpink e priprioca.
(02554) 18 pts

R$ 139,90

Favorito
da Natura

Desodorante colônia
luna radiante feminino 75 ml

Desodorante colônia
luna feminino 75 ml

Desodorante hidratante
corporal perfumado luna 200 g

Chipre moderado. Notas cítricas intensas
se unem a flores douradas trazendo
luminosidade para o acorde chipre de Luna
em uma fragrância sensual e vibrante.

Chipre moderado. Mistura de um
fundo amadeirado com frutas
vermelhas e um toque floral.

Hidratação por 24 horas.

(02550) 17 pts

32

R$ 129,90

(44452) 17 pts

(93086) 06 pts

R$ 49,90

R$ 129,90
V1V2

Biografia
Escreva sua história
Desodorante hidratante corporal
perfumado biografia 200 g

Desodorante colônia
biografia feminino 100 ml

Desodorante colônia biografia
assinatura feminino 100 ml

Hidratação por 24 horas.

Floral moderado. Equilíbrio
perfeito entre um buquê
floral refrescante, notas
frutadas de pêssego e cassis
e um leve toque amadeirado.

Floral adocicado. Toque de
mandarina e amêndoas douradas
se mistura a um buquê floral
envolvido pela doçura da vanila e
do cumaru.

(71600) 16 pts

(71602) 16 pts

R$ 124,90

R$ 124,90

(73452) 06 pts

R$ 49,90

NOVO

Tarot
Desodorante colônia
tarot feminino 100 ml

R$ 99,90
NOVO

V1V2

Fragrância que combina o
frescor cítrico da bergamota e a
suavidade da lavanda com notas
marcantes de folhas de violeta,
vetiver e musgo de carvalho.

Perfumaria feminina

(76516) 13 pts

33

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Una

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

A melhor expressão
da sua beleza

34

Roza Figueira

Natura una deo
parfum feminino 75 ml

NOVO

Natura una artisan
deo parfum feminino 75 ml

Adocicado intenso.
Notas de praliné, ganache
e nuances florais.

Chipre intenso. Flores misteriosas
e madeiras quentes com
um toque de vanila e cassis.

(02446) 27 pts

(02458) 27 pts

R$ 209,00

R$ 209,00
V1V2

Una Blush
Fragrância que traduz flores
metalizadas e toda a sofisticação da
Casa de Perfumaria do Brasil com o
toque único do breu-branco, que traz
diferenciação e intensidade.

Natura una blush deo
parfum feminino 75 ml
Adocicado intenso. Flores
metalizadas traduzidas
por um buquê banhado
pela resina amazônica
breu-branco ganham
assinatura adocicada
com vanila, além de notas
de bergamota e gengibre.
(02541) 27 pts

de R$ 209,00

161,90
economize
R$ 47,10

leve

moderado

intenso
DEO PARFUM

Una
V1V2

Una
Una
Artisan Blush

Perfumaria feminina

Promoção

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

35

Essencial

Fernanda Brandão

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Essencial
é ser você

leve

moderado

intenso

DEO PARFUM

Essencial Essencial Essencial Essencial
Exclusivo
Supreme Oud

36

V1V2

Essencial Oud

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

O ouro líquido da perfumaria em
uma fragrância para impressionar.

Embalagem de vidro.
Hidratação por 48 horas.
(74014) 10 pts

R$ 79,90

V1V2

Deo parfum essencial
oud feminino 100 ml
Amadeirado intenso. A preciosa
madeira oud, o ouro líquido da
perfumaria, combinada com
o calor da copaíba e intensas
facetas florais.
(85159) 25 pts

de R$ 196,00

119,90
economize
R$ 76,10

Perfumaria feminina

Desodorante hidratante
perfumado corporal
essencial oud 200 g

37

Essencial

38

Desodorante hidratante perfumado
corporal essencial exclusivo feminino 200 g

Deo parfum essencial
exclusivo feminino 100 ml

Embalagem de vidro.
Hidratação por 48 horas.

Floral intenso. Envolvente
buquê de rosa, frésia e
magnólia com notas de
cassis e mandarina.

(86020) 10 pts

R$ 79,90

REFIL

(41808) 25 pts

(86932) 06 pts

R$ 196,00

REFIL
de R$ 59,90
,90

29

economize
R$ 30,00

NOVO
EDIÇÃO
LIMITADA

Deo parfum essencial
supreme feminino 100 ml
Floral intenso. O encontro
da flor de ylang com a
sensualidade e o calor do
ishpink, a canela amazônica.

Deo parfum
essencial feminino
100 ml
Floral intenso.
Sofisticado buquê
de jasmim e violeta.

(73438) 25 pts

(41809) 25 pts

R$ 196,00

R$ 196,00

Veja o Presente
Natura Essencial
Estilo feminino
na página 150.
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Essencial é ser você

Ekos

Ekos Flor do Luar
Inspirado em uma rara
flor da Amazônia que
desabrocha uma vez ao
ano em noite de lua cheia
e exala uma fragrância
única e sedutora.

É tudo uma
natureza só

Desodorante
colônia flor do luar
feminino 100 ml
Floral moderado.
Misterioso buquê
floral de orquídea
chocolate com
nuances amadeiradas
e adocicadas.
(58415) 12 pts

de R$ 89,90

69,90
economize

Promoção

R$ 20,00

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

V1V2

Ekos Flor
do Luar

Ekos Magia
da Floresta

Desodorante colônia flores
flutuantes feminino 100 ml

Desodorante colônia magia
da floresta feminino 100 ml

Floral moderado. A combinação
das delicadas pétalas de flores
frescas que flutuam sobre as
águas com notas amadeiradas.

Amadeirado moderado.
A força das notas amadeiradas
com a brisa quente das
notas balsâmicas.

(70990) 12 pts

(85157) 12 pts

R$ 89,90

R$ 89,90

Perfumaria feminina

Ekos Flores
Flutuantes

39

Ekos Frescor

Todos os refis com preço reduzido

É tudo uma natureza só

Refis Natura

Amanda Engler

40

Desodorante colônia frescor feminino 150 ml
10 pts

R$ 79,90

maracujá

açaí

pitanga

castanha*

Frutal leve.
O azedinho doce
do maracujá
com o conforto
do musc.

Frutal leve. Açaí
combinado com
notas verdes e
frescas e um
leve toque floral.

Frutal leve.
Folhas de
pitanga com
notas de frutas
coloridas.

Frutal leve. Notas
amendoadas da
castanha com o
toque fresco dos
cítricos.

(58418)

(58416)

(58417)

(69123)

V1V2

Sensação de frescor e bem-estar

REFIL Desodorante
colônia frescor maracujá
feminino 150 ml**

REFIL Desodorante
colônia frescor açaí
feminino 150 ml

REFIL Desodorante
colônia frescor
pitanga feminino 150 ml

(42098) 08 pts

(42103) 08 pts

(42099) 08 pts

REFIL

REFIL

REFIL

de R$ 63,90
,90

de R$ 63,90
,90

de R$ 63,90
,90

mais de

mais de

mais de

49

20%
V1V2

de
desconto

49

20%

de
desconto

49

20%

de
desconto

Perfumaria feminina

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.
* Enquanto durarem os estoques. ** Você poderá receber o
produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques.

Promoção

Fragrâncias enriquecidas com
ingredientes naturais da Amazônia
que te convidam a conhecer
histórias, lugares e sensações do
jardim mais rico do planeta.

41

Águas

Válvula
Vendida separadamente.

Transborde-se

01 pt

R$ 9,90

150 ml 08 pts

R$ 64,90
300 ml 12 pts

R$ 89,90

Veja o Presente
Natura Águas
Verão Dourado
na página 152.

42

jabuticaba 150 ml

banho de lavanda

Frutal leve.
Combinação da
simplicidade da
jabuticaba com
notas florais.

Floral leve. Notas
amadeiradas e um
toque confortável
de musc.

(19980)

300 ml (15334)

campo de
violetas 150 ml

laranjeira em flor

Floral moderado.
Um campo repleto
de delicadas flores.
(15435)

150 ml (15333)

Cítrico leve. Notas
efervescentes cítricas
com flor de laranjeira.
150 ml (15442)
300 ml (15338)
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Desodorante
colônia feminino

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

embalagem de 150 ml (15444)
embalagem de 300 ml (15434)

Tododia

Compre mais,
pague menos

válvula
spray

Frescor e bem-estar

algodão

macadâmia

flor de lis

Suave e
confortável com
notas florais.

Marcante e
envolvente com
toque cítrico.

Leve e delicada
com notas
florais.

(72221)

(72195)

(72196)

Compre 1, 2 ou
3 unidades da
mesma fragrância
ou combine como
preferir entre
Algodão, Macadâmia,
Flor de Lis e Folhas
de Limão e Graviola.

folhas de limão
e graviola
Fresca e
revigorante com
notas aromáticas
e confortáveis.
(72198)

LANÇAMENTO

Perfumam
e hidratam.

Body splash desodorante
colônia 200 ml
07 pts

de R$ 52,90
1 unidade

43,90
mais de

15%

de
desconto

2 unidades

mais de

20%

de
desconto

3 unidades

Promoção

39,90

29,90
mais de

40%

de
desconto

NOVO
EDIÇÃO
LIMITADA

Body splash desodorante colônia
lima e flor de laranjeira 200 ml
Cítrico leve. Mistura vibrante das notas cítricas da
lima com o frescor confortável da flor de laranjeira.
(76391) 07 pts

Perfuma
e hidrata.

R$ 52,90
NOVA EMBALAGEM

V1V2

válvula
spray

PARA MAIOR
REFRESCÂNCIA:

Perfumaria feminina

NA COMPRA DE 3
UNIDADES, VOCÊ PAGA
APENAS R$ 89,70.

43
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Maquiagem e Rosto
O que uma marca de beleza pode fazer pela beleza? Pode
desenvolver novas tecnologias para te deixar mais feliz com
sua pele em todas as idades. Pode desenvolver maquiagens
tecnológicas que tratam a pele do rosto ao mesmo tempo
que maquiam, com diferentes acabamentos, efeitos e cores.
Pode te incentivar a refazer o pacto com sua beleza e a se
destacar na frente do espelho, na frente do mundo. Sem testes
em animais. Somente ingredientes seguros. Com respeito e
compromisso com a verdade.
Natura. O mundo é mais bonito com você
45

Refis Natura

46

Natura Una

Novos produtos, novas
tecnologias, novas cores.

Michelly Lazzarotti usa
Blush Intense Me coral
perolado e Batom CC
Hidratante rouge 8-C

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para
o Brasil durante o ciclo 1/2020 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 pessoa. * Benefícios obtidos com o uso contínuo do produto.

Todos os refis com preço reduzido

Una

A melhor
expressão
da sua beleza

rouge 2-C

Batom CC
Hidratante

Nova fórmula
Possui tecnologia
antissinais combinada
com alta fixação,
cobertura e cor.

A combinação perfeita
entre maquiagem e
tratamento antissinais.

Cor, tratamento
e 10 benefícios
• Alta cobertura.
• Alta fixação.
• Aumenta o volume.
• Recupera a firmeza
dos lábios.*
• Reduz linhas.*
• Uniformiza a textura
dos lábios.*
• Hidrata por 24 horas.
• Recupera a maciez.
• Ação antissinais com
proteção UVA e FPS 25.
• Acabamento cremoso.

Ativos da
biodiversidade brasileira
Contém manteiga de cacau bioativa –
que estimula a produção de colágeno –
e ceramidas de passiflora, que restauram,
recuperam e hidratam os lábios.

rosê
4-C

rouge
8-C

Promoção

O novo Batom
CC Hidratante
vem com a
marca Una.

MAIS FIRMEZA E VOLUME
Batom CC
hidratante FPS 25 3,8 g
Textura confortável
e cremosa, com
pigmentação intensa
e alta fixação e duração.

Com o uso contínuo, proporciona
aumento de volume e firmeza dos lábios.*

06 pts

de R$ 46,90

36,90
mais de

20%

de
desconto

rouge
8-C

rosê
2-C

rosê
4-C

nude
2-C

nude
10-C

terracota
2-C

violeta
4-C

(93504)

(92529)

(93506)

(92520)

(92536)

(92526)

(92522)

(92530)

Maquiagem Una

rouge
2-C

V1V2

47

Todos os refis com preço reduzido

Boca

Bárbara Berger usa Base
Sérum Nude Me claro 24,
Blush Intense Me bronze
perolado, Maxxi Palette de
Sombras 12 Tons intensa e
Gloss Labial pérola 100

Refis Natura

Batom matte intransferível 8 ml*

48

Duração de até 12 horas. Não transfere a cor,
não borra e não mancha. Possui alta cobertura
e hidrata ao longo do dia. Produto vegano.
06 pts

R$ 49,90

Batom matte longa duração FPS 15 3,5 g
Alta cobertura, alta fixação e conforto.
Hidrata e restaura os lábios.
06 pts

R$ 46,90

NOVO

nude 2-M

rouge 6-M

violeta 6-M

nude 4-M

nude 8-M

(54403)

(54378)

(54355)

(64315)

(64312)

rosê 2-M

rouge 2-M

nude 6-M

rouge 2-M

rouge 4-M

(54382)

(54372)

(54406)

(64320)

(64314)

rosê 6-M

coral 4-M

rosê 4-M

violeta 4-M

(54394)

(54396)

(64316)

(64319)

V1V2

Brilho,
proteção
e ação
antissinais

pérola
100

Protege, hidrata
e suaviza linhas
finas dos lábios.

Gloss labial
FPS 15 8 ml

(92549)

Confere alto brilho
e cobertura média.
05 pts

coral
100

de R$ 39,90

(92550)

31,90
20%

boca
100
(92603)

de
desconto

NOVO

rosa
101
(92566)

Contém ceramidas
de passiflora,
que auxiliam
na restauração
dos lábios.

vermelho
100

V1V2

Desconto especial na compra de
1 Gloss Labial (a escolher) e 1 Natura
Una Blush Deo Parfum feminino.

de R$ 248,90

+

=

181,90
economize
R$ 67,00

Natura una blush
deo parfum feminino (02541)
pérola 100

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

Maquiagem Una

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.
* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de
acordo com o estoque disponível.

(92604)

Promoção

Ativos da
biodiversidade
brasileira

49

Boca e olhos
alongamento máximo

Um resultado profissional
em segundos. À prova d'água.

O máximo de curvatura e definição
com deslize instantâneo.
08 pts

Lápis PRO labial 1,14 g
Possui textura ultracremosa.
Confere alta pigmentação,
definição e efeito matte
quando usado como batom.
Produto vegano.

Máscara para cílios alongamento
máximo preta 8 ml

rouge
(92573)

lavável (69205)
à prova d'água (69206)

R$ 59,90

Cílios 3 vezes
mais alongados.

NOVO

06 pts

R$ 49,90
NOVO

nude
(92551)

rosê

sublime

(92567)

Máscara para cílios sublime 8 ml
A combinação exclusiva do pincel
HD com fórmula ultrapigmentada.
10 pts
lavável (69201)
à prova d'água (69202)

R$ 79,90

Tecnologia
de partículas
Garante ultrapigmentação,
fixação e definição.

Acabamento com o Lápis

Possui
aplicador que
pode ser usado
para contornar
e preencher
os lábios.

Volume e alta
definição por
todos os ângulos.

volume impactante
Máscara para cílios volume
impactante 9 ml*
Aplicação precisa e fórmula
tecnológica enriquecida com
vitamina E e D-Panthenol. Volume
Volume intenso
imediato. Produto vegano.
08 pts
lavável (69203)
à prova d'água (69204)

desde a primeira
aplicação.

R$ 59,90

Pode ser usado para contornar
ou para preencher os lábios.

50

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.
* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Aplicação precisa
com alto deslize

Caneta Delineadora
para Olhos
Delineado ultrapigmentado
e preciso por até 24 horas.

traço perfeito
Caneta delineadora
para olhos 1 ml*
Formato de caneta que
facilita a aplicação e
garante um traço fino e
preciso. Secagem rápida
e baixa transferência.
Produto vegano.
(34262) 07 pts

de R$ 55,90

44,50

Tecnologia de partículas
Garante ultrapigmentação,
fixação e longa duração.

Bárbara Berger usa Base Sérum
Nude Me claro 24, Caneta
Delineadora para Olhos, Máscara
para Cílios Sublime lavável, Blush
Intense Me coral perolado e Batom
Matte Intransferível rouge 6-M

V1V2

Promoção

de
desconto

Maquiagem Una

20%

51

Olhos
alta cobertura e fixação por até 6 horas

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Palette de sombras 6 tons 6 g
Ultrapigmentação e alta fixação.
Produto vegano.
13 pts

R$ 99,90

ÚLTIMO
CICLO DE
VENDAS

terracota

glam

rosê

Tons terrosos que vão do clássico
aos mais quentes e modernos.

Tons de cobre, violeta, prata e preto
para destacar ao máximo o olhar.

Tons femininos com
nuances de rosa e nude.

(92559)

(92571)

(92590)

Maxxi Palette de Sombras 12 Tons
para looks naturais e elaborados
Maxxi palette de sombras 12 tons intensa 11,28 g

Maxxi palette de sombras 12 tons nude 11,28 g

Garante ultrapigmentação e alta fixação. Combina
tons matte e perolizados. Produto vegano.

Garante ultrapigmentação e alta fixação. Combina
tons matte e perolizados. Produto vegano.

(70723) 17 pts

R$ 135,90

(70722) 17 pts

NOVO

R$ 135,90

NOVO

Lápis retrátil para olhos 280 mg

Lápis HD para olhos preto 1,2 g

Fácil de aplicar, desliza suavemente e garante um traço
uniforme. Ultrapigmentação e fixação. Longa duração.
Produto vegano.
NOVO
06 pts R$ 47,90

Possui textura ultramacia, alta fixação e é fácil de
aplicar. Longa duração. Apontável. Produto vegano.
(24304) 06 pts

R$ 49,90

marrom
(27703)

preto
(27371)

Apontador duplo
para maquiagem

Lápis kajal para olhos 1,14 g
Possui longa duração de até 24 horas e
textura macia que promove alto deslizamento.
Produto vegano.
06 pts

R$ 47,90

(72978) 03 pts

R$ 26,90

52

preto

marrom

(70720)

(70721)
V1V2

Rosto
claro 20

claro 24

médio 22

médio 24

médio 26

castanho 20 castanho 22

escuro 20

(92581)

(92558)

(92539)

(92564)

(92578)

(92579)

(92541)

PELE
CLARA

PELE
MÉDIA

(92580)

PELE
CASTANHA

PELE
ESCURA

cobertura intensa
Para todos os tipos de pele
Base mousse FPS 15 20 g
Por ter alta cobertura,
dispensa o uso de corretivo.
Por matificar, dispensa o uso
de pó. Promove efeito matte
e toque aveludado por até
12 horas. Produto vegano.

3 em 1:
base,
corretivo
e pó.

12 pts

R$ 89,90
NOVO

nova fórmula
natural, como uma
segunda pele
REFIL Pó compacto
nude me 10 g
Textura ultrafina, com
alta fixação e longa
duração. Prolonga a
duração da maquiagem.
Resistente à água.
Produto vegano.

REFIL 06 pts
de R$ 49,90
por R$ 44,90

claro
(92591)

alta fixação. Promove
efeito de pele saudável
o dia todo
REFIL Blush intense me 6 g

médio
(92598)

castanho
(92602)

Longa duração com coloração uniforme,
delicada e sofisticada nas versões
acetinada e matte. Produto vegano.

REFIL 06 pts
de R$ 49,90
por R$ 44,90
rosê
perolado

escuro
(92608)

uva
matte

(92556)

(72020)

Estojo rosa metalizado
C 82 x L 20 x A 83 mm
Estojo para pó e blush.
Vem com espelho.
O refil não acompanha.

bronze
perolado
(92576)

(71663) 05 pts

Estojo vendido
separadamente.
O refil não
acompanha.

V1V2

coral
perolado

rosê
matte

(92595)

(92584)

Maquiagem Una

R$ 39,90
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claro 20

claro 24

médio 22

médio 24

médio 26

castanho 20 castanho 22

escuro 20

(82164)

(82166)

(82156)

(82163)

(82159)

(82162)

(82161)

PELE
MÉDIA

Para todos os tipos
de pele, exceto acneica
Base sérum nude me
FPS 18 30 ml
24 horas de leveza,
vitalidade e acabamento
natural. Garante
sensação de conforto e
leveza. Longa duração.
Não marca poros nem
linhas de expressão e
não deixa a pele oleosa.
Produto vegano.

desfoque imediato de
imperfeições com efeito matte
Primer blur 30 ml*
Sua fórmula aveludada
forma um filme sobre a
pele, uniformizando a
textura e disfarçando
poros e sinais. Prolonga a
duração da maquiagem.
Produto vegano.
(59313) 08 pts

R$ 65,90

15 pts

R$ 114,90
NOVO

cobertura intensa
Base fluída HD FPS 15 30 ml
Acabamento natural com longa duração.
Possui antioxidantes e vitamina E.

Refis Natura

PELE
ESCURA

cobertura leve a alta

Para todos os tipos de pele

54

PELE
CASTANHA

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.
* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

Todos os refis com preço reduzido

PELE
CLARA

(82155)

13 pts

R$ 99,90
bege translúcido
(92605)

disfarce de olheiras
profundas e imperfeições,
uniformizando a pele
Corretivo alta cobertura 10 g
Contém vitamina E, que tem ação
antioxidante. Possui aplicador
que garante mais precisão.
06 pts

R$ 45,90
NOVO

bege-claro
(92569)

bege rosado
(92600)

bege médio
(92606)

bege castanho
(92574)

marrom-claro

claro

(92601)

(27293)

marrom médio

médio

(92593)

(27295)

marrom-escuro

castanho

(92594)

(27788)
V1V2

cobertura média
Pele normal a oleosa

Base Matte FPS 15
Cobertura de base com
resultados de tratamento.
Base matte FPS 15 30 ml
Confere efeito matte e controle
de brilho imediatamente e ao
longo do dia. Com o uso contínuo,
reduz a produção de oleosidade
da pele. Tem longa duração.
Produto vegano.

de R$ 65,90

52,50
20%

de
desconto

08 pts

Promoção

Melanie Ribbe usa
Base Matte claro 2,
Blush Intense Me
coral perolado,
Máscara para
Cílios Alongamento
Máximo lavável
preta e Batom CC
Hidratante nude 2-C

Ativos da biodiversidade brasileira
e ingredientes da ciência dermatológica

PELE
CLARA

V1V2

PELE
MÉDIA

PELE
CASTANHA

PELE
ESCURA

claro 2

claro 6

médio 2

médio 6

médio 8

castanho 2 castanho 6

escuro 6

(70967)

(70969)

(70970)

(70972)

(70973)

(70975)

(70948)

(70977)

Maquiagem Una

Equilíbrio ideal entre o complexo tecnológico antioleosidade,
que regula a produção de oleosidade da pele, e o polissacarídeo
de babaçu, que controla imediatamente o brilho.

55

Todos os refis com preço reduzido

Refis Natura

Jadi Wegener usa
Natura Esmalte para
Unhas cor pitanga

56

Pincéis PRO

Pincéis profissionais para garantir
o melhor acabamento para sua make.

Pincel PRO lábios*

Pincel PRO
base líquida*

Pincel PRO pó
compacto*

(55107) 03 pts

(55104) 06 pts

(55105) 08 pts

R$ 24,90

R$ 46,90

R$ 59,90

Pincel PRO
base cremosa*

Pincel PRO
duo fibras*

Pincel PRO
olhos delineador*

(55102) 07 pts

(58406) 08 pts

(55108) 04 pts

R$ 54,90

R$ 59,90

R$ 28,90

Pincel PRO blush*

Pincel PRO olhos
esfumador*

Pincel PRO
corretivo*

(55100) 07 pts

(55103) 04 pts

(55106) 05 pts

R$ 51,90

R$ 28,90

R$ 39,90
V1V2

Natura Esmaltes
A máxima performance de um
esmalte com fórmula vegana,
hipoalergênica e 9 Free.**
cor
pitanga
9 Free**
Livre de ingredientes
que fazem mal à
saúde. Não faz mal
para você, não faz
mal para o mundo.

cor
açaí

cor
calor

Natura esmalte
para unhas 8 ml
Fórmula vegana,
hipoalergênica e
9 Free com pincel
flat – aplicação
precisa e sem
falhas. Produto
vegano.

Natura base
fortalecedora
para unhas 8 ml
cor
praia

cor
cor
montanha mar

cor
flores

cor
cor
tucano pitanga

(69410) (69413)

(69411)

(69416)

(69421)

(69417)

cor
cor
oceano algodão

cor
beijo

cor
açaí

cor
calor

cor
castanha

(69423)

(69415)

(69418)

(69414)

(69420)

02 pts

R$ 19,90

V1V2

- Fórmula
hipoalergênica.
- Brilho máximo.
- Alta cobertura.
- Longa duração.
- Secagem rápida.

(69422)

(69412) 02 pts

R$ 19,90
Maquiagem Una

* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível. ** Fórmula livre de formaldeído,
tolueno, dibutilftalato, resina de formaldeído, cânfora, parabenos, fosfato de trifenilo (TPHP), tosilamida de etilo e xileno.

cor
praia

57

Aquarela

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Todas as cores da sua beleza

+ matte
+ aveludada
+ aspecto saudável
58

Franci Santos usa Batom + Brilho
cobre 950, Lápis Retrátil para os
Olhos dourado 999, Sombra 4+ Color
Festa e Supermáscara Tint preta
V1V2

escuro 20 (84238)
REFIL (84039)

castanho 22 (84237)

Pó Compacto
São oito cores
para você escolher
a que mais combina
com sua pele.

REFIL (84018)

pele mais matte
e aveludada
castanho 20
(84236)

REFIL
(84015)

Pó compacto matte 6,5 g
Disfarça o brilho causado
pela oleosidade, mantendo
o aspecto saudável.
Fórmula livre de óleos
com textura suave.
06 pts

médio 26
(84235)

REFIL

de R$ 49,90

34,90

(84028)

economize

médio 24 (84234)

REFIL 05 pts
de R$ 39,90
por R$ 35,90

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

R$ 15,00

REFIL (84042)

médio 22 (84233)

claro 24 (84232)

Pincel pó
e blush

REFIL (84031)

(83650) 05 pts

R$ 39,90

claro 20 (84231)
REFIL (84033)
V1V2

Maquiagem Aquarela

REFIL (84022)

59

Boca
mais cor,
mais hidratação

Veja sua cor
favorita sem precisar
abrir o produto.

Cores intensas e vivas, hidratação
por até 8 horas. Ultracremoso.
03 pts

R$ 23,90
coral
805

mais brilho e lábios volumosos

(81415)

Batom color sheer FPS 8 3,5 g

rosa
215
(81419)

Cores iluminadas com leve brilho
para lábios mais volumosos.
03 pts

R$ 23,90
vinho 532

vinho
520
(81392)

rosa 225

vinho 532

(81314)

(81312)

vermelho
117 (81309)

pink 320

rosa 210

coral 808

(81301)

(81317)

rosa
200

laranja 714

roxo 612

(81417)

(81308)

(81307)

vermelho
145
(81393)

pink
315

(81310)

(81412)

rosa
230

Refis Natura

(81427)

60

vermelho
120
(81406)

vermelho
vinho
540

(69094)

(81420)

marrom
480
(81398)

marrom
470

traço fino e preciso
Lápis lábios color & contour 1,4 g
Matte, preciso, com cores intensas
e textura mais macia.
03 pts

R$ 25,90

(81426)

roxo
603

pink

(81425)

(69097) (69095) (69093) (69096)

vinho

rosa

marrom
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 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 pessoa.

Todos os refis com preço reduzido

Batom color hidra FPS 8 3,5 g

Novo Batom Color Líquido Matte
mais matte,
mais cobertura

São cinco cores com fórmula ultramatte,
alta cobertura e longa duração.

LANÇAMENTO

Batom color
líquido matte 8 ml
Cores intensas com
fórmula ultramatte, alta
cobertura e longa duração.
04 pts

de R$ 29,90

23,90
marrom 448
(73259)

20%

de
desconto

pink 376

Promoção

(73256)

vermelho 110
(73258)

roxo 650
(73260)

roxo 600

marrom 448

V1V2

vermelho 110

roxo 650

pink 376

roxo 600

Maquiagem Aquarela

(73257)

61

claro 2

claro 4

médio 2

médio 4

castanho 6 castanho 8

escuro 2

escuro 7

(69018)

(69019)

(69021)

(69022)

(69031)

(69028)

(69029)

PELE CLARA

PELE MÉDIA

(69027)

PELE CASTANHA

PELE ESCURA

Base líquida FPS 15 25 ml
Mais cores com cobertura leve e
mais uniforme para todos os tipos
de pele. Fórmula livre de óleos.
05 pts

R$ 38,90

BB Cream Matte
BB cream matte
FPS 15 25 ml
Pele mais hidratada
imediatamente e
aveludada. Disfarça
imperfeições e
uniformiza o tom da pele.

BB

05 pts

R$ 40,70

claro 20

claro 24

médio 22

médio 24

(69000)

(69060)

(69003)

(69004)

médio 26

castanho castanho
escuro 20
20 (69006) 22 (69007) (87259)

(69005)

Pincel base e corretivo

Pó iluminador glow 5 g

Para melhor aplicação da Base,
do BB Cream e do Corretivo.

Possui pérolas douradas
na fórmula. Para todos
os tipos de pele.

(83647) 04 pts

R$ 32,90

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

base com textura leve e cobertura na medida

(83986) 06 pts

Refis Natura

R$ 49,90

62

disfarce de imperfeições
e alta cobertura
Corretivo alta cobertura 8 ml
Alta cobertura com efeito levemente
luminoso e longa duração. Textura cremosa,
livre de óleos e com secagem rápida.
04 pts

R$ 32,90

claro 20

claro 24

médio 22

médio 24

médio 26

castanho 20 castanho 22 escuro 20

(69012)

(69010)

(69013)

(69014)

(69015)

(69016)

(69017)

(69008)

V1V2

Blush Color
Cores incríveis e pele mais viva.

Blush color 3 g

de R$ 30,50

Textura suave. Diferentes
acabamentos: mais brilho
ou mais opacidade.
04 pts

19,90
mais de

30%

de
desconto

+ cores
+ acabamentos
rosa
69
(84035)

vinho
28
(84023)

bronze
47
(84029)

coral
85

Promoção

(84032)

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

Aquarela nécessaire

Sombra 4+ color
festa 10,5 g

Lápis retrátil para
os olhos 280 mg

Batom + brilho 3,5 g

Possui quatro cores
vibrantes para brilhar
e iluminar.

Mais maciez, mais
cobertura e mais brilho.

03 pts

04 pts

(74783) 07 pts

rosa 277

R$ 29,90

R$ 53,90

Mais cobertura, mais brilho e mais cor.

R$ 24,90
bronze 987
(75362)

dourado 999
(73782)

C 18 x L 6 x A 13 cm

dourado 999
(73450)

(62873) 04 pts

R$ 29,90

bronze
987
(73783)

cobre 950
(73446)

vermelho 196
(73448)

rosa 277
(73451)
V1V2

Maquiagem Aquarela

Coleção
+ Brilho

63

Olhos

Para preencher
e delinear com
aspecto natural.
Lápis sobrancelha 1,14 g
Cor intensa e textura macia.
04 pts

de R$ 29,90

Preencher

19,90
mais de

30%

de
desconto

castanhoclaro

Pentear

(68990)

castanho
(68988)

castanhoescuro
(68989)

Refis Natura

Escova para pentear
após passar o Lápis. Retira
o excesso, deixando
o efeito mais natural.

64

Supermáscara tint
preta 12 ml

Multimáscara tint
à prova d'água 7 ml

Volume extremo e
alongamento instantâneo.
Curvatura, definição e
separação dos cílios.

Volume extremo,
alongamento
instantâneo e
supercurvatura nos cílios.

(85236) 05 pts

(85235) 05 pts

R$ 37,60

R$ 37,60

Volume & boom
máscara para
cílios lavável 8 ml

Volume & boom
máscara para cílios
à prova d’água 6 ml

Efeito extrapreto e
14 vezes mais volume.

Até 16 vezes mais volume
à prova d’água. Cílios mais
curvados. Longa duração.

(89758) 05 pts

R$ 35,60

(85232) 05 pts

R$ 35,60

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

Sobrancelhas
perfeitas

Destaque seu olhar
Você prefere um look mais básico ou
mais esfumado? Experimente os dois.
Lápis kajal cor
intensa 1,3 g
Cores intensas,
textura macia,
fácil de esfumar.
04 pts

de R$ 29,90

19,90
mais de

30%

de
desconto

preto
(68986)

marrom
(68983)

Um lado para passar a sombra
e o outro para esfumar.
(83648) 02 pts

R$ 14,90

Delineador color
& precisão 3,5 ml

Lápis para olhos

Traços mais precisos.
Fácil de aplicar.

Textura mais
macia e fácil
de aplicar.

(69100) 04 pts

R$ 29,90

1,3 g

03 pts

R$ 22,90

Pincel olhos delineador
Um lado para marcar os côncavos
e o outro para delinear.
(83649) 02 pts

R$ 14,90

marrom
(68982)

preto
(68981)

V1V2

Maquiagem Aquarela

Pincel olhos esfumador

Promoção

Lorena Marques usa
Lápis Kajal Cor Intensa
preto, Supermáscara
Tint preta e Batom Color
Líquido Matte roxo 600

65

Descubra mais
dicas de make no
@maquiagemnatura

66

Isabella Gil usa Batom
Cremoso cobre mistic,
Máscara Volume Fever e
Caneta Delineadora preta

Todos os refis com preço reduzido

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções
válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 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 pessoa.

Refis Natura

Faces

Tá na cara. Tá na rua!

V1V2

Atração do dia

LANÇAMENTO

Pegue seu novo Batom
Cremoso e se joga!

Batom cremoso 3,5 g
Nova fórmula
extracremosa com
maior cobertura e
menos transferência.
02 pts

de R$ 14,90
pink paradise
(03698)

9,90
mais de

30%

de
desconto

rosa crush
(03699)

cobre mistic

Promoção

(03702)

vermelho spicy

poison violet
(03705)

V1V2

Maquiagem Faces

(03704)

67

Todos os refis com preço reduzido

Boca

Eve usa Batom Líquido
Superbrilho rosê
glam como batom e
iluminador e Máscara
Volume Fever

Refis Natura

Batom cremoso 3,5 g

68

02 pts

NOVA FÓRMULA

R$ 14,90

nas cores abaixo

roxo infinity
(91847)
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

nude fresh

cobre sunset

(91089)

(91090)

rosa kiss me

coral neon

(91093)

(91088)

pink up

hey honey

(91848)

(91845)

under red

broken brown

(91844)

(91095)

vinho rocks

cosmopolitan

(91087)

(91091)
V1V2

vermelho love

Vem que é só
glow por aqui!

(71673)

rosê glam
(71675)

Batom líquido
superbrilho 3,5 ml
Pode ser usado como batom
ou no rosto como blush
e iluminador.
03 pts

R$ 21,90

NOVO

rosa bang
(71674)

Os batons ainda podem ser
usados no rosto como blush
ou iluminador. Se joga!

Presente natura faces 3x batom matte

Batom matte 3,5 g

3 Batons Matte (marsala, cereja love
e red alert) com 3,5 g cada em
uma caixa presenteável.

Cores vibrantes
com efeito opaco.

R$ 36,90

02 pts

R$ 15,90

Enquanto durarem os estoques

marsala

cereja love
marsala

V1V2

(77989)

red
alert

naked
nude

perfect
pink

red
square

(87469)

(93028)

(93029)

queen
of red

rosa
candy

vinho
in love

(87468)

(67645)

(93024)

purple
rain

cookie
nude

boca

(93026)

(77992)

(90905)

Maquiagem Faces

(90489) 05 pts

marsala

69

Boca e rosto
Batom líquido matte 3,5 ml
A cada aplicação, uma nova
intensidade de cor.

R$ 19,90

purple
power

rosa
hero

violeta
vinil

laranja
spirit

wild
red

vinho
obsession

lilás
psicho

over
pink

vermelho
fire

nude
desire

(69350)

(69346)

(87473)

(69345)

(87474)

(80643)

(80637)

(80632)

(69344)

(87472)

Passou, salvou!

Máscara
de poros 50 ml

Com este Neutralizador,
suas espinhas não vão mais
estragar sua balada nem seu dia.
Neutralizador
de espinhas 10 g

(85003) 04 pts

R$ 27,90

Possui ação secativa
que ajuda no tratamento
de espinhas de maneira
rápida e eficiente.
(90176) 03 pts

Sabonete gel
para o rosto 120 g

de R$ 25,90

Para todos os tipos
de pele. Remove
as impurezas e
retira a maquiagem.

,90

19
mais de

Refis Natura

20%

70

Reduz a aparência
dos poros e a oleosidade
e prepara a pele
para aproveitar
o melhor da rua.

(90175) 03 pts

de
desconto

R$ 25,90

Lenços
demaquilantes

Fórmula líquida
na cor verde
para neutralizar
o vermelho das
espinhas.

Embalagem com
20 folhas de
20 x 15 cm cada.
Limpam e esfoliam.
Limpeza express e
hidratação imediata.
(90493) 03 pts

R$ 25,90

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

02 pts

lilás
psicho

Prática para o dia a dia
Base líquida checkmatte
FPS 8 20 ml

Sua pele sequinha
e natural para arrasar.

Efeito matte. Cobertura
média e disfarce de poros.
04 pts

de R$ 27,90

19,90

claro 20
(69180)

mais de

% de

25

desconto

médio 22
(69182)

castanho 22
(69184)

escuro 27

Promoção

(69185)

Corretivo líquido 10 ml

Pó compacto 5,5 g

Chama que ele ajuda! Para disfarçar poros,
manchas e marquinhas de acne.

Oleosidade, jamais!
Controla a oleosidade para
um acabamento matte.

03 pts

R$ 22,90

04 pts

R$ 29,90
claro 20

médio 22
(82609)

castanho
22 (83414)
escuro
27 (83415)
V1V2

claro
20

médio
22

castanho
22

escuro
27

(90190)

(90192)

(90194)

(90196)

Maquiagem Faces

(82603)

71

Olhos
Maskajal máscara para cílios
e delineador 3,5 ml / 1 g
Máscara e delineador em um único produto.

Todos os refis com preço reduzido

(67678) 04 pts

R$ 33,90

Máscara para olhos
e sobrancelhas incolor 7 ml
Encorpa e define cílios e sobrancelhas.
(67647) 03 pts

R$ 22,90

Máscara curvex 7 ml
Para mandar seus cílios lá para cima.
(67666) 03 pts

R$ 20,90

Refis Natura

Minilápis extrapreto 800 mg
Fácil aplicação, com fórmula
pigmentada extrapreta.
(67661) 02 pts

R$ 13,90

Caneta delineadora preta 1 ml
Aplicação prática e fácil para traços finos ou grossos.
(65830) 03 pts

R$ 26,90

Mika usa Máscara Volume Fever
e Batom Cremoso vinho rocks

72

V1V2

Promoção

25%

V1V2

Maquiagem Faces

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Volume “mara”
Seus cílios do jeito
que você quer desde
a primeira aplicação.

Máscara volume
fever 7 ml

(86642) 03 pts

de R$ 20,90

14,90

mais de
de
desconto

73

Chronos
Todos os refis com preço reduzido

Refaça o pacto
com sua beleza

74

Superconcentrado
antipoluição e
anti-stress
Chronos
concentrado
revitalizante 30 ml

Proteção FPS 50 com
antipoluição e anti-stress
Fluido multiprotetor
FPS 50 / FPUVA 18

USO DIÁRIO
COM TOQUE
ULTRASSECO

50 ml*

Textura ultraleve, toque
seco e aveludado.

Textura ultraleve com
acabamento matte
aveludado.

(66926) 16 pts

(68542) 10 pts

de R$ 128,50

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o
ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques. * Uso externo. Não aplicar
em crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e contate o Snac.

Refis Natura

Arieta, 42

de R$ 78,40

89,90

54,80

economize

economize

R$ 38,60

R$ 23,60
V1V2

Sistema Antipoluição e Anti-stress
Dupla perfeita para deixar a pele protegida e radiante.
Indicada para quem está com a pele com aparência cansada e estressada.

Sistema
antipoluição
e anti-stress

de R$ 206,90

1 Chronos concentrado
revitalizante 30 ml

DIA/
NOITE

1 Fluido multiprotetor
FPS 50 / FPUVA 18
50 ml
(84544) 27 pts

139,90
economize
R$ 67,00
EXCLUSIVO
NESTE CICLO

1. Tratamento intensivo

Contém
tecnologia
antipoluição e
anti-stress, para
deixar a pele
revitalizada e
radiante todos
os dias.

USO DIÁRIO
COM TOQUE
ULTRASSECO

CIÊNCIA
Polifenóis
Ação antioxidante
que neutraliza 91%
dos radicais livres.

V1V2

Rosto Chronos

NATUREZA
Sapucainha
Ação que neutraliza
os danos na
estrutura da pele.

Forma um escudo
invisível na pele,
protege contra
as agressões
diárias (raios UVA,
UVB, poluição e
stress) e previne
o envelhecimento
precoce.

Promoção

2. Proteger

75

Superconcentrados

Todos os refis com preço reduzido

Chronos Acqua Biohidratante Renovador
Ative a inteligência
da sua pele

Tecnologia
exclusiva
Chronos

Para todos os tipos de pele
com sinais de desidratação
e ressecamento.

NATUREZA
Fevillea
CIÊNCIA
Prebiótico
Ácido hialurônico-BT

Chronos acqua
biohidratante
renovador 40 g
Rende 80 aplicações.
(91849) 16 pts

de R$ 128,50

89,90
economize
R$ 38,60
REFIL (91819) 12 pts
de R$ 102,90
por R$ 91,90

SUPER_

CONCENTRADO

PELE
5 VEZES
MAIS
HIDRATADA

Refis Natura

POR ATÉ
24 HORAS*

Região dos olhos

Firmeza do rosto

Bolsas e olheiras

Reduz pés de galinha
e recupera a firmeza
das pálpebras.**

Intensifica a produção
de colágeno em
até 8 vezes.***

Clareia olheiras e reduz o inchaço
das bolsas. Disfarça imediatamente
e reduz sinais de cansaço.

Chronos elixir redutor
de rugas 15 ml

Chronos sérum intensivo
pró-firmeza 30 ml

Chronos roll-on
clareador de olheiras 15 ml

Rende 100 aplicações.

Rende 60 aplicações.

(59373) 16 pts

(59367) 16 pts

São duas opções de cores.
Sem fragrância.

R$ 128,50

R$ 128,50

13 pts

EFICÁCIA
COM APENAS

EFEITO
LIFTING

1 GOTA

IMEDIATO

R$ 104,80

claro /
médio

médio /
escuro

CLAREIA
OLHEIRAS

(59366) (59370)

76

V1V2

Sistema de redução de oleosidade e poros
Pele oleosa, com tendência à acne – indicado a partir dos 18 anos

limpeza
NOITE
superconcentrado

1
Limpeza purificante
antioleosidade 130 g
Limpa profundamente
sem agredir a
microbiota da pele.
Desobstrui os poros e
reduz progressivamente
a oleosidade. Não
resseca a pele.

4

RENDE

60

Sérum noturno
antioleosidade
e poros 30 ml

APLICAÇÕES

Recupera o equilíbrio
e corrige as
imperfeições
da pele oleosa.
Toque ultrasseco.

(69720) 08 pts

R$ 62,80

(69723) 19 pts

Efeito rebote:
ocorre quando a pele
produz mais oleosidade
do que o normal devido
ao excesso de limpeza
ou ao uso de produtos
inadequados,
que retiram a
hidratação natural.

1 A 2 VEZES
NA SEMANA

Promoção

R$ 149,90

Redução
comprovada da
oleosidade da pele
em apenas 28 dias,
sem efeito rebote

3
Solução purificante
antioleosidade 150 ml

2

Minimiza a aparência dos poros imediatamente,
controlando sua espessura por até 4 horas.
(69721) 10 pts

REFIL (69722) 07 pts
de R$ 59,80
por R$ 53,80
NOVO

V1V2

Máscara de argila
purificante 70 g

R$ 79,00

DIA/
NOITE
pré-tratamento

Reduz a oleosidade e
a aparência dos poros.
Rende 30 aplicações.
(69724) 19 pts

R$ 149,90

Rosto Chronos

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os
estoques. * Resultados obtidos em eficácia clínica instrumental quando comparado com cremes hidratantes básicos. ** 86% das mulheres apresentaram redução na intensidade das
pálpebras caídas imediatamente após a aplicação do produto. *** Comprovacão in vitro.

DIA/
NOITE

77

Todos os refis com preço reduzido

Patricia, 33

Roberta, 48

Tratamentos antissinais
Do que sua pele precisa
em cada fase da vida?

Refis Natura

+ que

30

45

RENDEM

80

APLICAÇÕES

Renovação
e energia
Gel creme antissinais
renovação e energia
30+ 40 g
13 pts

RENDEM

80

APLICAÇÕES

Firmeza
e radiância
DIA
fps 30 / fpuva 10
(57996)

REFIL (57995)

R$ 104,80
REFIL 09 pts
de R$ 82,30
por R$ 73,90

78

+ que

Gel creme antissinais
firmeza e radiância
45+ 40 g
13 pts

DIA
fps 30 / fpuva 10
(58006)

REFIL (57998)

R$ 104,80

NOITE
(58004)

REFIL (57997)

REFIL 09 pts
de R$ 82,30
por R$ 73,90

NOITE
(58002)

REFIL (57992)
V1V2

Cris, 63

Betty, 70

+ que

+ que

70

80

APLICAÇÕES

13 pts

DIA
fps 30 / fpuva 10
(57985)

REFIL (57993)

R$ 104,80
REFIL 09 pts
de R$ 82,30
por R$ 73,90
V1V2

80

APLICAÇÕES

Defesa
e restauração

Preenchimento
e revitalização
Creme antissinais
preenchimento
e revitalização 60+ 40 g

RENDEM

Creme antissinais
defesa e restauração
70+ 40 g
13 pts

DIA
fps 30 / fpuva 10
(57994)

REFIL (57987)

R$ 104,80

NOITE
(57986)

REFIL (58003)

REFIL 09 pts
de R$ 82,30
por R$ 73,90

NOITE
(57999)

REFIL (58005)

Rosto Chronos

60

RENDEM

79

Sistema de clareamento

Todos os refis com preço reduzido

FPS 70 com

DIA efeito tonalizante

claro
médio
(89247)

médio
escuro
(69049)

Creme clareador colo e mãos
FPS 30 / FPUVA 10 70 ml

Protetor clareador
FPS 70 / FPUVA 25 50 ml

Sérum intensivo
multiclareador 30 g

Reduz a aparência de marcas
escurecidas em áreas expostas, como
mãos, braços e colo, enquanto protege
contra o aparecimento de novas e
previne sinais de envelhecimento.
Hidratação imediata por até 24 horas.

Clareia, uniformiza
e protege.

Ação clareadora em
diferentes tipos de áreas
escurecidas (hereditárias,
hormonais e provocadas por
sol ou envelhecimento) em
todos os estágios, prevenindo
a formação de novas.

(80062) 08 pts

11 pts

R$ 89,00
0,35% concentrado
de aroeira

R$ 58,80

4% niacinamida
0,35% concentrado
de aroeira

Refis Natura

(80060) 16 pts

R$ 128,50
0,35% concentrado
de aroeira

4% niacinamida

80

NOITE

10% vitamina C pura
4% ácido glicólico
0,5% ácido ferúlico

Proteção e hidratação
Previne os primeiros sinais do envelhecimento, protege e nutre a pele.
Nutrição

Tonalizante

Hydra
tonalizante 50 ml

de R$ 59,90

39,90

Hydra
nutrição noite
50 ml

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

economize

Hidratação intensiva
e ação antioxidante.

08 pts

R$ 20,00

(59058) 07 pts

claro /
médio

médio /
escuro

(59054)

(59053)

R$ 54,90

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Tratamento completo para deixar a pele uniforme,
iluminada e protegida. Resultados em duas semanas.

Pele limpa e preparada
Rosto hidratado e livre de impurezas e de oleosidade.

Efeito peeling

Esfoliante
antissinais 50 g

Pele instantaneamente renovada.

Efeito peeling:
uniformiza a textura
da pele e suaviza as
linhas de expressão.

Tecnologia exclusiva
Chronos

(59364) 07 pts

de R$ 53,80

microesferas de bambu
ácido glicólico

36,90

As microesferas de bambu
promovem um peeling
físico, reduzindo os sinais
de envelhecimento. O ácido
glicólico proporciona
uma esfoliação química,
removendo resíduos que
obstruem os poros.

economize
R$ 16,90

Pele normal a seca:
usar até 2 vezes
por semana.
Pele oleosa: usar até
3 vezes por semana.

• Renova as células,
uniformiza a textura
da pele e suaviza as
linhas de expressão.
• Promove esfoliação
física e química com
duplo mecanismo de
renovação da pele.

Promoção

• Oftalmológica e
dermatologicamente
testado.

Todos os tipos de pele

Sabonete
creme limpeza
hidratante 115 ml

Água micelar purificante 150 ml
Limpa, demaquila e hidrata por até 8 horas.

Limpeza e
hidratação
por até 6 horas.
(59374)
07 pts

R$ 53,80
V1V2

(69059) 07 pts

R$ 53,80
REFIL (69058) 05 pts
de R$ 42,00
por R$ 37,80

SEM
ENXÁGUE

Rosto Chronos

Pele normal a seca

81

Pele limpa e preparada

Pele normal a seca

REFIL Demaquilante
bifásico 150 ml

Demaquilante
bifásico 150 ml

REFIL Tônico detox
hidratante 150 ml

Tônico detox
hidratante 150 ml

Remove até 99%
da maquiagem
à prova d’água.

(61263) 07 pts

Elimina as toxinas,
hidrata e acalma a pele.

(59375) 08 pts

R$ 53,80

(59371) 06 pts

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os tipos de pele

R$ 63,50

(61255) 05 pts

REFIL
REFIL
de R$ 42,80
,90

29
% de

30

de R$ 49,90
,90

34

30%

de
desconto

desconto

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Rosto hidratado e livre de impurezas e de oleosidade.

82

V1V2

Todos os tipos de pele

Ganhe 1 refil
na compra da Espuma
Limpeza Suave.

Espuma limpeza
suave 150 ml
Espuma altamente
cremosa que limpa
a pele suavemente.
(59363) 08 pts

de R$ 108,40

63,50
seu brinde vale
R$ 44,90
REFIL (59372) 06 pts
de R$ 49,90
por R$ 44,90

1. Remove suavemente
as impurezas.
2. Forma uma delicada
camada protetora
sobre a pele,
mantendo-a macia
e hidratada.

=
Promoção

Por que usar
a Espuma?

Rosto Chronos

3. É dermatológica e
oftalmologicamente
testada.

V1V2

83

84

Cuidados diários
O que uma marca de beleza pode fazer pelo seu cabelo?
Pode parar de fazer falsas promessas? Pode reconhecer
que toda mulher tem uma beleza única? Uma marca de
beleza pode fazer muita coisa. Tem que criar produtos que
iluminem seu cabelo e sua identidade. Com ingredientes
naturais, sim, mas com ciência e uma tecnologia exclusiva:
a Biotecnologia Pró-teia. Criada em laboratório para deixar
seu cabelo mais saudável e bonito e trazer você para essa
história. Você com seu cabelo, com sua verdade.
Natura. O mundo é mais bonito com você
85

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Natura
Lumina
Seu cabelo, sua verdade

sem testes
em animais

frasco 100%
plástico verde

Maristane Dresch
Fios tratados com Shampoo
Nutritivo, Condicionador
Polinutrição, Máscara
Reparadora e Ampola
Restauração Instantânea

86

produtos
100% veganos
V1V2

Novas ampolas de restauração instantânea

mais de

40

%

LANÇAMENTO

Cabelos Secos

biotecnologia
pró-teia

reparação profunda

ativo
nutrirrevitalização

DANO MODERADO

de

desconto
Seu cabelo está seco?
Ele tende a estar com volume fora de
controle, com pouco brilho e frizz.

Do que seu cabelo precisa?
Ele precisa de nutrição profunda,
selagem dos fios e redução de
frizz. A linha possibilita que o
cabelo fique nutrido e saudável
desde a primeira aplicação.

Ampola reparação
instantânea
4 unidades de 20 ml cada
(89367) 06 pts

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

R$ 22,00

V1V2

Tratamento
rápido
em até

01
MIN.

Embalagem
prática com
tampa abre
e fecha.

Hidratação, brilho
e muito mais benefícios
• Cabelo profundamente hidratado.
• Mais força e elasticidade para os fios.
• Cabelo mais brilhante.
• Reconstrução tratando a erosão capilar.
• Diminuição de pontas duplas.
• Ideal para tratar danos da chapinha,
do secador e para o cuidado pós-praia.

Produto
100% vegano

economize

Cuidados diários Lumina

27,80

Promoção

de R$ 49,80
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Todos os refis com preço reduzido

Fios tratados com
Shampoo Nutritivo,
Condicionador
Polinutrição e
Máscara Reparadora

Ritual de tratamento (até 4 vezes na semana)
CABELOS SECOS
Cabelos que sofreram
agressão por praia,
piscina, secador, difusor
e chapinha, com frizz e
sem brilho.

Cabelo
nutrido
com volume
reduzido e
menos frizz.

OU
Todas
as lavagens

1 a 3 vezes
por semana

Menos
volume

Mais
brilho

CABELOS MUITO SECOS
Cabelos que sofreram
muita agressão por praia,
piscina, secador, difusor
e chapinha, com frizz e
sem brilho.

Cabelo
nutrido com
mais brilho e
menos frizz.
Todas
as lavagens

1 a 3 vezes
por semana

Menos
volume

Mais
brilho
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura
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Andressa
de Almeida

5 Óleo leve
reparador 100 ml

1 Shampoo

Repara a estrutura
da fibra: 2 vezes mais
brilho, sem pesar.

Hidratação e 2 vezes
mais maciez.

2 Condicionador
polinutrição 300 ml

nutritivo 300 ml

(86942) 04 pts

(89368) 07 pts

de R$ 54,80

40

%

HIdratação, nutrição
profunda, selagem dos
fios e redução de frizz.

de

desconto

(86966) 04 pts

de R$ 29,90

de R$ 34,50

,90

17

32,70

3 Máscara
reparadora 250 ml

19,90

REFIL (86943) 02 pts
de R$ 20,80
por R$ 18,70

2 vezes menos
pontas duplas.

REFIL (86967) 03 pts
de R$ 24,10
por R$ 21,60

(86955) 06 pts

de R$ 49,80

29,80

Reparação imediata e progressiva
do córtex à cutícula. Aplique nos
fios, evitando a raiz, deixe agir
por três minutos e enxágue.

Blindagem dos fios, redução de
volume e 4 vezes menos frizz.

de R$ 37,80

22,60

(86964) 05 pts

Produto
100% vegano

4 Creme de pentear
selador de cutículas 250 ml

Promoção

REFIL (86956) 04 pts
de R$ 34,80
por R$ 31,30

EXCLUSIVO
NESTE
CICLO

+

Sistema de tratamento
de cabelos secos
(95766) 15 pts

de R$ 114,20

+

=

64,90
economize

V1V2

Shampoo
nutritivo

Condicionador
polinutrição

Máscara reparadora

R$ 49,30

Cuidados diários Lumina

Na compra do kit hidratação profunda, você economiza mais de 40%.

89

Cabelos
Quimicamente
Danificados
Todos os refis com preço reduzido

reconstrução
de danos extremos
DANO INTENSO

Seu cabelo está
quimicamente danificado?
Ele tende a estar mais fino e
poroso, com pontas duplas
e quebradiço porque perdeu
massa capilar ao longo dos
processos químicos.

Do que ele precisa?
Ele precisa de reconstrução de
danos intensos, resistência e força.
biotecnologia
pró-teia
ativo
liporreposição

4 Sérum regenerador
progressivo 100 ml
Blindagem dos fios com
proteções térmica e UV.

Refis Natura

(89370) 07 pts

de R$ 54,80

32,80

Jacqueline Sandes
Fios tratados com
Shampoo Reestruturante,
Condicionador Provitalidade
e Máscara Regeneradora

90

V1V2

1 Shampoo

2 Condicionador

reestruturante 300 ml

provitalidade 300 ml

Mais força e resistência.

Regeneração imediata dos
fios. Efeito antiquebra.

(86939) 04 pts

40

%

desconto

(86951) 04 pts

de R$ 29,90

de

de R$ 34,50

,90

17

19,90

REFIL (86940) 02 pts
de R$ 20,80
por R$ 18,70

REFIL (86952) 03 pts
de R$ 24,10
por R$ 21,60

3 Máscara
regeneradora 250 ml
Regeneração do córtex
à cutícula. Prolonga o
efeito da progressiva e
da coloração.
(86953) 06 pts

de R$ 49,80

29,80

V1V2

Promoção
Produto
100% vegano

Na compra do kit reconstrução do fio,
você economiza mais de 40%.
Sistema de tratamento
de cabelos quimicamente

EXCLUSIVO danificados
NESTE
(95767) 15 pts
CICLO

+
Shampoo
reestruturante

+
Condicionador
provitalidade

=

Máscara regeneradora

de R$ 114,20

64,90

Cuidados diários Lumina

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

REFIL (86954) 04 pts
de R$ 34,80
por R$ 31,30

economize
R$ 49,30
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Cabelos Cacheados
definição antifrizz
CURVATURA
a 3C

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

3A

Maria Clara
Daros de Melo
Fios tratados com
Shampoo Hidratante,
Condicionador
Modelador, Máscara
Nutritiva e Creme de
Pentear Brilho Intenso

Entenda a curvatura do seu cabelo
LISOS NATURAIS
Os cabelos tipo 1 são
lisos. A partir do tipo 2,
eles passam a formar
ondas no comprimento.

1

92

2B

CABELOS CACHEADOS
Os cabelos tipo 3 são
de cachos mais abertos
a bem fechados. Eles
tendem a ser mais secos,
apresentando frizz.

3A

3C

CABELOS CRESPOS
Os cabelos tipo 4 são
crespos. Seus fios são
mais frágeis e tendem a
apresentar dificuldade
de crescimento.

4A

4C

V1V2

A dupla perfeita para cuidar dos seus cachos!

Quando usar o
Condicionador Lavante
co-wash?

biotecnologia
pró-teia

Quando sentir que
o couro cabeludo
está ressecado, até a
oleosidade natural do
cabelo voltar.

Use no
lugar do
shampoo.

LIMPEZA
EXTRASSUAVE

EXCLUSIVO
NESTE
CICLO

Combo limpeza suave
com definição para
cabelos cacheados
1 Condicionador lavante
1 Creme de pentear
brilho intenso
(96199) 09 pts

=

64,90

Produto
100% vegano

Promoção

+

de R$ 72,30

Shampoo hidratante
300 ml

Condicionador
modelador 300 ml

Máscara
nutritiva 250 ml

Creme de pentear
brilho intenso 300 ml

Limpeza suave com
baixa espumação. Efeito
antinó. 2 vezes mais
resistência à quebra.

Definição instantânea com
hidratação. Efeito antinó
e antifrizz. 3 vezes mais
força e brilho.

Nutrição de dentro para
fora com reposição de
massa capilar. 4 vezes
mais hidratação.

Hidratação imediata com
definição por 24 horas
e 3 vezes menos frizz.

(86948) 04 pts

(86972) 04 pts

(86959) 06 pts

R$ 29,90

R$ 34,50

R$ 49,80

R$ 37,80

REFIL (86949) 02 pts
de R$ 20,80
por R$ 18,70

REFIL (86973) 03 pts
de R$ 24,10
por R$ 21,60

REFIL (86960) 04 pts
de R$ 34,80
por R$ 31,30

V1V2

(86965) 05 pts

Cuidados diários Lumina

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

ativo
hidradefinição
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Seu cabelo é crespo?

desembaraço e resistência

Ele tende a ser extrasseco, mais frágil
e quebradiço. Embaraça facilmente.

CURVATURA
a 4C
4A

Do que seu cabelo precisa?
Ele precisa de fórmulas suaves, fáceis
de espalhar e de nutrição profunda para
manutenção de força e resistência.

biotecnologia
pró-teia
ativo
hidradefinição

HIDRATAÇÃO
PROFUNDA

EXCLUSIVO
NESTE
CICLO
Combo proteção
e limpeza para
cabelos crespos
1 Óleo pré-lavagem
1 Shampoo suave

=

+

(96201) 11 pts

de R$ 84,70

76,20

Para proteger ainda mais
os fios. Aplique o Óleo
antes do Shampoo.

Refis Natura

Shampoo suave 300 ml

Condicionador intensivo

Máscara fortificante

300 ml

250 ml

Nutrição intensa. Manutenção
do volume por até 24 horas.

Reparação do córtex.
Força e resistência.

(86946) 04 pts

(86970) 04 pts

(86958) 06 pts

R$ 29,90

R$ 34,50

R$ 49,80

REFIL (86947) 02 pts
de R$ 20,80
por R$ 18,70

REFIL (86971) 03 pts
de R$ 24,10
por R$ 21,60

REFIL (86957) 04 pts
de R$ 34,80
por R$ 31,30

Gel ativador
hidrabrilho 240 g

Creme de pentear
e fitagem 300 ml

Mais brilho e definição
por 24 horas.
7 vezes menos frizz.

Brilho imediato. Ação
antiencolhimento.

(89366) 05 pts

R$ 37,80

Limpeza extrassuave com
baixa espumação. Efeito
antinó e desembaraço.

R$ 37,80
94

(86963) 05 pts

Manutenção do
volume por até
24 horas e fácil
de espalhar.

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

Cabelos Crespos

Mais cuidado para cacheados e crespos
Produtos para tratar e finalizar.
CURVATURA
3A

a 4C
Condicionador lavante
HIDRATAÇÃO
PROFUNDA

LIMPEZA
EXTRASSUAVE

300 ml
Limpa, condiciona e define
em um único passo.
(86962) 04 pts

R$ 34,50

Óleo pré-lavagem 100 ml

REFIL (86961) 03 pts
de R$ 24,10
por R$ 21,60

Nutre e protege os fios, 3
vezes menos quebra, sem
silicone e 100% óleo vegetal.
(89363) 07 pts

R$ 54,80
Quando usar o
Condicionador Lavante
co-wash?
DEFINIÇÃO
E VOLUME

Quando sentir que
o couro cabeludo
está ressecado, até a
oleosidade natural do
cabelo voltar.

Day after:
borrife o Spray
nos fios secos.
Spray umidificador
reativador 150 ml
Hidratação, efeito antinó
e 2 vezes menos frizz.

Quando o couro cabeludo
precisar de uma limpeza
suave, mas ainda estiver
com a oleosidade natural.

(89362) 07 pts

R$ 54,80

Promoção

Quando usar o
shampoo + condicionador?

biotecnologia
pró-teia

CURVATURA

ativo
antipoluição

1

a 2B

Shampoo purificante 300 ml

Condicionador protetor 300 ml

Não resseca as pontas.

Hidrata e dá brilho sem pesar. Proporciona
movimento e protege contra radicais livres.

(86945) 04 pts

R$ 29,90
REFIL (86944) 02 pts
de R$ 20,80
por R$ 18,70
V1V2

Spray de pentear
antipoluição 150 ml
Fórmula leve.

(86968) 04 pts

(89361) 07 pts

R$ 34,50

R$ 54,80

REFIL (86969) 03 pts
de R$ 24,10
por R$ 21,60

Cuidados diários Lumina

leveza e movimento

Produto
100% vegano

Cabelos Lisos

95

Cabelos Loiros
ou Grisalhos

Seu cabelo é loiro natural,
descolorido, grisalho ou branco?
Ele pode ficar amarelado com o tempo
devido à incidência de raios UV e
fatores externos que oxidam os fios.

cabelos luminosos
a cada aplicação

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

NOVO

biotecnologia
pró-teia
ativo
duomatização

Aplique na mão
antes de passar
no cabelo.

1 Shampoo
matizador 300 ml
Ação antiamarelamento,
maciez e brilho.
(86941) 04 pts

R$ 32,90
96

Todos os
produtos para
cabelos loiros
ou grisalhos
possuem
pigmentos
violeta.

3 Leave-in matizador
multibenefícios 150 ml

Tire o amarelado dos seus fios
Para cabelos
levemente
amarelados:
Tratamento
moderado.

1

2

2

3

Para cabelos
muito
amarelados:
Tratamento
intenso.

1

2 Ampola restauração
desamareladora
4 unidades de 20 ml cada

Mais força e brilho.
Efeito antiamarelamento
intenso e proteção UV.

Cabelos 7 vezes mais resistentes
contra a quebra em uma aplicação.
Ação antiamarelamento. Deixe agir
por apenas 3 minutos.

(89372) 07 pts

(89371) 06 pts

R$ 54,80

R$ 49,80
V1V2

Cabelo livre
de resíduos
limpeza profunda
PARA TODOS OS
TIPOS DE CABELO

biotecnologia
pró-teia
ativo
vitapreparação

NOVO

Seu cabelo está
opaco e pesado?
Ele tende a mostrar
excesso de resíduos
devido ao acúmulo
de produtos para
tratamento e finalização.

Do que seu
cabelo precisa?
Ele precisa de
limpeza profunda,
remoção de resíduos
e preparação dos
fios para tratamento.

Giane Alves

Shampoo detox
300 ml

Para limpar
profundamente os fios:
Use 1 vez por semana,
alternando com o shampoo
do seu sistema de rotina
para retirar as impurezas.

Para potencializar
o tratamento:
Use 1 vez por semana,
seguido do condicionador
e da máscara do seu
sistema de rotina.
V1V2

(86950) 04 pts

R$ 32,90

Cuidados diários Lumina

Quando usar?

Produto
100% vegano

Fios tratados com
Shampoo Detox

97

Plant

Você muda, a gente cuida

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Curvas Envolventes

98

Shampoo sem sulfato

Condicionador

300 ml

300 ml

Fórmula cremosa com
baixa espumação.

Ação desembaraçante
que condiciona sem pesar.

(71052) 02 pts

(71228) 03 pts

R$ 19,40

R$ 22,40

REFIL (71225) 01 pt
de R$ 12,40
por R$ 10,90

REFIL (71229) 02 pts
de R$ 14,50
por R$ 12,90

Creme para pentear
hidratação e volume
300 ml

Máscara intensiva
modeladora 250 g
(50285) 05 pts

Hidrata os cachos,
garantindo a
manutenção do
volume por até
24 horas e oferecendo
brilho aos fios.

R$ 42,40
REFIL (50280) 03 pts
de R$ 26,50
por R$ 23,80

(71050) 04 pts

R$ 31,10

Finaliza
Para todos os tipos de cabelo.
Perfume para cabelos
plant inspira 30 ml

Cápsulas capilares
fortificantes

Mais leve para o dia a dia.

Embalagem com 30 unidades.*

(80691) 07 pts

(55902) 06 pts

R$ 51,60

R$ 45,80
V1V2

Hidratação Reparadora
Para cabelos secos.

Shampoo 300 ml
(51873) 02 pts

Shampoo 1 litro

R$ 67,20

(59206) 09 pts

Condicionador 1 litro

R$ 77,30

(59208) 10 pts

R$ 19,40

REFIL (51874) 01 pt
de R$ 12,40
por R$ 10,90
Condicionador 300 ml
(51875) 03 pts

R$ 22,40

REFIL (51876) 02 pts
de R$ 14,50
por R$ 12,90

Máscara intensa 250 g

R$ 42,40

REFIL (51877) 03 pts
de R$ 26,50
por R$ 23,80

Revitalização Pós-Química
Para cabelos quimicamente danificados.

Creme de pentear 200 ml
(51878) 03 pts

Shampoo 300 ml
(37703) 02 pts

R$ 67,20

Condicionador 1 litro
(59207) 10 pts

* As cápsulas e os produtos do kit não são vendidos separadamente.

Rende até
15 aplicações.

R$ 77,30

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) 08 pts

R$ 19,40

REFIL (37702) 01 pt
de R$ 12,40
por R$ 10,90

Shampoo 1 litro
(59225) 09 pts

R$ 26,20

R$ 63,00

Condicionador 300 ml
(37701) 03 pts

R$ 22,40

REFIL (37700) 02 pts
de R$ 14,50
por R$ 12,90

Máscara intensa 250 g
(37699) 05 pts

R$ 42,40

REFIL (37698) 03 pts
de R$ 26,50
por R$ 23,80

Cuidados específicos
Anticaspa

Controle de Oleosidade

Não resseca os fios.

Até 98% menos oleosidade.

Shampoo 300 ml
(43080) 03 pts

R$ 26,90

REFIL (43081) 02 pts
de R$ 17,60
por R$ 15,80
V1V2

Shampoo 300 ml
(37720) 02 pts

R$ 19,40

REFIL (37719) 01 pt
de R$ 12,40
por R$ 10,90

Cuidados diários Plant

(51881) 05 pts

99

Graziela Vieira

100

V1V2

Todos os refis com preço reduzido

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura

Tododia

Vista sua pele.
Viva seu corpo

Novo Body Splash Tododia

mais de

40

%

Perfuma e hidrata. Novas embalagens e nova fórmula.
LANÇAMENTO

de

desconto
NA COMPRA
DE 3 UNIDADES.
macadâmia

algodão

Marcante e envolvente
com toque cítrico.

Suave e confortável
com notas florais.

(72195)

(72221)

Promoção

válvula
spray

folhas de limão
e graviola

(72196)

Produto
100% vegano

Fresca e
revigorante com
notas aromáticas
e confortáveis.

Leve e delicada
com notas florais.

(72198)

Compre mais, pague menos
Combine como preferir entre as fragrâncias de sucesso.
Body splash desodorante
colônia 200 ml
07 pts

de R$ 52,90

1 unidade

43,90
mais de

15%
V1V2

2 unidades

3 unidades

39,90

29,90

mais de
de
desconto

20%

mais de
de
desconto

40%

de
desconto

NA COMPRA DE
3 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS R$ 89,70.

Cuidados diários Tododia

flor de lis

101

fórmula única
e inteligente

eu preciso
viver minha pele todos os dias

Todos os refis com preço reduzido

Refis de cremes
para o corpo
Para todos os
tipos de pele

frutas
vermelhas
(02825)

NOVO
EDIÇÃO
LIMITADA

sorbet lima
e flor de
laranjeira
(76387)

PARA MAIOR
REFRESCÂNCIA:

86%

Refis Natura

Menos
plástico
que a
embalagem
original

REFIL Creme
desodorante nutritivo
para o corpo 400 ml
Nutrição profunda com
textura cremosa que
seca rapidinho.
Fácil de espalhar.

REFIL 04 pts
de R$ 32,90
por R$ 29,40
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folhas de limão
e graviola

ameixa e flor
de cerejeira

(71596)

(02823)

flor de lis

algodão

(02827)

(02817)

V1V2

Compre mais, pague menos
Combine como preferir entre os refis de
Lima e Flor de Laranjeira, Frutas Vermelhas,
Noz Pecã e Cacau e Macadâmia.

mais de

50

%

de

desconto
NA COMPRA
DE 3 REFIS.

noz pecã
e cacau
(02821)

macadâmia
(02815)

REFIL Creme
desodorante nutritivo
para o corpo 400 ml
04 pts

de R$ 32,90
1 REFIL

, 0

9
22

2 REFIS

, 0

9
20

3 REFIS

, 0

Produto
100% vegano

nutrição
prebiótica
V1V2

+
Alimenta a
microbiota
da pele com
o que ela
precisa para
se equilibrar.

Nutre até
as camadas
mais
profundas
da pele.

+
Protege
e fortalece
a pele de
dentro
para fora.

=

se adapta
à sua pele

Cuidados diários Tododia

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua)
Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020
ou enquanto durarem os estoques.

NA COMPRA DE
3 REFIS, VOCÊ
PAGA APENAS
R$ 47,70.

Promoção

9
15

103

Edição especial

Lima e Flor de Laranjeira

Todos os refis com preço reduzido

Sinta o frescor da fragrância
refrescante favorita da estação.
NOVOS
EDIÇÕES LIMITADAS

Creme sorbet
desodorante nutritivo
para o corpo lima e flor
de laranjeira 400 ml
Fórmula com prebióticos,
óleo de linhaça e manteiga
de cacau. Possui efeito
geladinho que refresca e
acalma a pele. Tem textura
leve e de rápida absorção.
(76386) 06 pts

R$ 46,90
PARA MAIOR
REFRESCÂNCIA:

Refis Natura

Caroline Ferreira, Ivi Pizzott,
Maria Augusta Amorim e
Maria Paula Lima

válvula
spray
Perfuma
e hidrata.

Body splash desodorante colônia
lima e flor de laranjeira 200 ml
Cítrico leve. Mistura vibrante das notas
cítricas da lima com o frescor confortável
da flor de laranjeira.
(76391) 07 pts

R$ 52,90
NOVA EMBALAGEM

104

Creme desodorante
tonalizante lima e flor
de laranjeira 120 ml

Sabonete líquido em gel
lima e flor de laranjeira

Hidrata com efeito bronzeado
natural. Acabamento matte.
Para peles claras e castanhas.

Textura em gel refrescante
que deixa seu banho ainda
mais gostoso.

(76393) 03 pts

(76646) 04 pts

R$ 25,90

R$ 28,90

290 g/300 ml

V1V2

LANÇAMENTO

Sabonete em barra
puro vegetal sortido
Caixa com 5 unidades
(2 lima e mandarina,
2 lima e pomelo rosa e
1 lima e flor de laranjeira)
de 90 g cada.
(76390) 03 pts

de R$ 23,90

Produto
100% vegano

Sabonete em barra
puro vegetal lima e flor
de laranjeira
Textura cremosa que deixa
a pele sedosa. Caixa com
5 unidades de 90 g cada.
(76389) 02 pts

R$ 19,90
V1V2

Cuidados diários Tododia

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Promoção

21,50

105

se adapta
à sua pele

eu preciso
viver minha pele todos os dias

Combinação de ingredientes naturais
em uma fórmula única e inteligente
que estimula a auto-hidratação e se
adapta ao que sua pele precisa.

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

Cremes para o corpo

Para todos
os tipos de pele
Creme desodorante
nutritivo para o
corpo 400 ml
Nutrição profunda
com textura cremosa
que seca rapidinho.
Fácil de espalhar.
06 pts

R$ 46,90

frutas vermelhas

macadâmia

noz pecã e cacau

Fragrância alegre
e vibrante com
notas frutais.

Fragrância
marcante e
atemporal com
toque cítrico.

Fragrância envolvente
e delicada com
notas florais e toque
amadeirado.

(02814)

(02820)

(02824)

Refis Natura

Agora você
escolhe sua
fragrância
favorita sem se
preocupar com
o tipo de pele.

106

algodão
Veja o Presente
Natura Tododia
Tangerina e
Cardamomo
na página 153.

Fragrância suave
e confortável
com notas florais.
(02816)

ameixa e flor
de cerejeira
Fragrância exuberante
e feminina com notas
frutais e adocicadas.

flor de lis
Fragrância leve e
delicada com notas
florais aquosas.
(02826)

(02822)

V1V2

Folhas de Limão e Graviola
Aproveite a promoção imperdível!

Creme desodorante
nutritivo para o corpo
folhas de limão
e graviola 400 ml
Nutrição profunda com
textura cremosa que
seca rapidinho. Fácil
de espalhar. Fragrância
revigorante e fresca
com notas aromáticas
e confortáveis.

Fórmula inteligente que
se adapta ao que sua pele
precisa. Nova embalagem,
com mesma volumetria,
mais moderna e sustentável.

(71595) 06 pts

de R$ 46,90

29,90
economize
R$ 17,00

nutrição
prebiótica

frasco 100%
reciclado

prebiótico

+

produto
com refil

manteiga de cacau
Nutre até as camadas
mais profundas da pele.

+

produto
100% vegano

Promoção

Alimenta a microbiota
da pele com o que ela
precisa para se equilibrar.

óleo de linhaça

se adapta
à sua pele

o que sua pele sente:

Mais firmeza.
Mais elasticidade.
Pele saudável e hidratada a cada dia.

V1V2

sem testes
em animais

94% de
ingredientes
naturais

Cuidados diários Tododia

=

Produto
100% vegano

Protege e fortalece a pele
de dentro para fora.

107

eu preciso
viver minha pele todos os dias

Ótimas opções
de presente

flor de lis
Caixa com
5 unidades
de 90 g cada.
(02828)

Sabonetes
em barra
Limpam
delicadamente,
mantendo a
hidratação
natural da pele.
Sabonete em barra
puro vegetal

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Fragrâncias de sucesso para deixar seu
banho ainda mais gostoso e perfumado

Favorito
da Natura
alecrim
e sálvia

algodão
(02830)

(72147)

frutas
vermelhas

ameixa e flor
de cerejeira

(02834)

(02833)

Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.
02 pts

R$ 19,90
108

V1V2

Compre mais, pague menos
Combine como preferir entre as
fragrâncias Flor de Lis e Macadâmia.
Sabonete em
barra puro vegetal
02 pts

de R$ 19,90
1 caixa

macadâmia
Caixa com
5 unidades
de 90 g cada.

COMPRE

17,50

1

mais de

(02829)

10%

de
desconto

2 caixas
COMPRE

16,50

2

mais de

15%

de
desconto

3 caixas

14,90
de
desconto

NA COMPRA DE
3 CAIXAS, VOCÊ
PAGA APENAS
R$ 44,70.

folhas de limão
e graviola
(02835)

noz pecã
e cacau
(02832)

V1V2

Sabonetes em barra
puro vegetal sortidos
Caixa com 5 unidades
(1 alecrim e sálvia, 1 noz
pecã e cacau, 1 ameixa
e flor de cerejeira, 1 flor
de lis e 1 algodão) de
90 g cada.
(71671) 03 pts

R$ 23,90

Promoção

25%

Produto
100% vegano

3

Cuidados diários Tododia

COMPRE

109

eu preciso
viver minha pele todos os dias

Sabonetes líquidos
Todos os refis com preço reduzido

Explosão de fragrância e espuma em texturas envolventes.

Sabonete líquido
esfoliante frutas
vermelhas

Sabonete líquido
em gel ameixa e
flor de cerejeira

290 g/300 ml

290 g/300 ml

Elimina células
mortas e renova
a pele.

Textura em gel.
Possui partículas
iluminadoras.

Textura em gel
refrescante.

(72188) 04 pts

(72190) 04 pts

(72189) 04 pts

R$ 28,90

R$ 28,90

R$ 28,90

Sabonete líquido
em gel alecrim e
sálvia 290 g/300 ml

eu mereço
me realçar ainda mais
BB cream multibenefícios
desodorante para o
corpo ameixa 120 ml

Gel creme
detox
desodorante
folhas de limão
e graviola 200 ml

Mousse
de banho
desodorante
flor de lis 200 ml
Fragrância leve.

Fragrância
revigorante.

(72183)
04 pts

(72222)
04 pts

R$ 31,90

R$ 31,90

Fragrância sensual para
todos os tons de pele.
06 pts

R$ 49,90

pele clara
a média

pele morena
a negra

(72184)

(72185)

Refis Natura

Higiene íntima

110

Limpeza e proteção que acompanham você o dia todo.

Lenço umedecido
suave conforto

Sabonete líquido íntimo
suave conforto 200 ml

Sabonete líquido íntimo
delicado frescor 200 ml

Fórmula suave.

Fórmula refrescante.

Embalagem com 16 folhas.
Limpa e neutraliza o odor.

(83641) 04 pts

(83638) 04 pts

(83637) 02 pts

R$ 29,90

R$ 29,90

R$ 15,90
V1V2

nutrição prebiótica

eu levo
aonde quer que eu vá

Cremes para mãos e pés
+

Possuem ação prebiótica:
hidratam e nutrem
profundamente.

+

se adapta
à sua pele

=

Previne o
envelhecimento
precoce.

Mãos

FPS 20

Creme nutritivo
para as mãos
algodão 50 ml
Fragrância suave
e confortável.
(72178)
03 pts

R$ 21,90

Creme nutritivo
para as mãos noz
pecã e cacau 50 ml
Creme nutritivo
para as mãos flor
de lis 50 ml

Com FPS 20, protege
dos raios UVA e UVB.
Fragrância envolvente
e delicada.

Fragrância leve
e delicada.

(72179) 03 pts

(72177) 03 pts

R$ 22,90

Pés
Creme desodorante
nutritivo para os pés
noz pecã e cacau 50 ml
Fragrância envolvente
e delicada.

Creme desodorante
nutritivo para os pés
folhas de limão e
graviola 50 ml
Fragrância revigorante.

(72180) 03 pts

(72181) 03 pts

R$ 22,90

R$ 21,90

V1V2

Cuidados diários Tododia

Produto
100% vegano

R$ 21,90
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Produto
100%
vegano

Ekos
É tudo uma
natureza só

Desodorante hidratante corporal
REFIL Polpa
desodorante hidratante
corporal castanha 400 ml*

REFIL Desodorante
hidratante corporal
ucuuba 400 ml

Possui textura cremosa
e aveludada que nutre
profundamente a pele.

Restauração intensa
da pele.

Pele naturalmente mais
firme. Reparação imediata
com rápida absorção.

(62530) 05 pts

(62878) 05 pts

(88807) 05 pts

REFIL

REFIL

REFIL

de R$ 40,50
,90

de R$ 40,50
,90

de R$ 40,50
,90

mais de

mais de

mais de

24

35%
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REFIL Polpa
desodorante
hidratante corporal
andiroba 400 ml*

de
desconto

24

35%

de
desconto

24

35%

de
desconto

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Os produtos de Ekos não
são testados em animais
nem possuem ingredientes
de origem animal.

V1V2

Promoção

Se você já tem a
embalagem, escolha o
refil e proteja a natureza

V1V2

REFIL Sabonete líquido
para mãos castanha 250 ml

REFIL Sabonete
líquido para mãos
pitanga 250 ml**

Limpeza delicada com
espuma abundante.

Espuma cremosa que
limpa e hidrata suavemente
por até 24 horas.

Limpa a pele
delicadamente.

(62934) 04 pts

(89833) 04 pts

(62928) 04 pts

REFIL

REFIL

REFIL

de R$ 33,00
,00

de R$ 33,00
,00

de R$ 33,00
,00

30%

30%

30%

23

de
desconto

23

de
desconto

23

de
desconto

Produto
100% vegano

REFIL Sabonete
líquido para mãos
maracujá 250 ml**

Cuidados diários Ekos

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

Sabonete líquido para mãos
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Mais refil, menos lixo

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Óleo trifásico
desodorante corporal
REFIL Óleo trifásico
desodorante
corporal andiroba
200 ml
Hidratação 24 horas e
perfumação refrescante.
(85688) 05 pts

29

30%

de
desconto

REFIL Óleo trifásico
desodorante corporal
maracujá 200 ml

REFIL Óleo trifásico
desodorante corporal
pitanga 200 ml

Hidrata e acalma a pele,
deixando-a radiante.

Hidrata e perfuma a pele,
deixando-a radiante.

(62926) 05 pts

(62915) 05 pts

REFIL

REFIL

de R$ 41,90
,30

de R$ 41,90
,30

30%

30%

29
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REFIL
de R$ 41,90
,30

de
desconto

29

de
desconto

V1V2

Castanha
Nutrição intensa
Sabonete líquido
para mãos 250 ml
Espuma cremosa que
limpa e hidrata
suavemente
por até 24 horas.

As castanhas viram um óleo que nutre
a pele desde a primeira camada até as mais
profundas. Elas são colhidas por comunidades
guardiãs em um trabalho que envolve
diretamente 182 famílias.

(89022) 05 pts

R$ 42,90

Leite hidratante
200 ml
Nutre profundamente
a pele. Use durante
ou após o banho.
(62531) 07 pts

Polpa desodorante
hidratante
para pés 75 g*
Nutrição intensa.
Rápida absorção.

Polpa desodorante
hidratante
corporal 400 ml*

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções
válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques. * Possui ação desodorante.

R$ 57,90

Possui textura cremosa
e aveludada que nutre
profundamente a pele.
(62533) 08 pts

R$ 37,50

R$ 60,90

Favorito
da Natura
Polpa hidratante para mãos
Nutrição e reparação imediata
com rápida absorção.
75 g (62535) 05 pts

V1V2

Polpa esfoliante
hidratação e
renovação 200 g

R$ 37,50

Com esfoliantes naturais,
remove as células mortas.

40 g (62523) 03 pts

(62994) 07 pts

R$ 23,90

R$ 51,30

Cuidados diários Ekos

Produto
100% vegano

(62526) 05 pts
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Pitanga
A pitanga vira um óleo essencial
com notas vibrantes e frescas
graças à comunidade da
Fazenda do Seu Ivo, que pratica
um negócio sustentável e justo.

Sabonete líquido
para mãos 250 ml
Limpa a pele delicadamente.
(62910) 05 pts

R$ 42,90

Óleo trifásico desodorante
corporal 200 ml
Hidrata e perfuma a pele,
deixando-a radiante.
(62914) 08 pts

R$ 59,90
116

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

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Perfumação refrescante

V1V2

Ismênia Lima, Santana,
Mocajuba (PA)

Maracujá
Hidratação calmante
As sementes de maracujá, que viram um óleo capaz
de hidratar e acalmar a pele, beneficiam 767 famílias
em comunidades que trabalham de forma sustentável.

Sabonete líquido
para mãos 250 ml
Limpeza delicada
com espuma
abundante.

Néctar desodorante
hidratante corporal
400 ml*
Hidrata e acalma
a pele.

(62948) 05 pts

(62529) 08 pts

R$ 42,90

R$ 60,90
REFIL** (62528) 05 pts
de R$ 40,50
por R$ 36,40

Óleo trifásico
desodorante
corporal 200 ml
Hidrata e acalma
a pele, deixando-a
radiante.
(62887) 08 pts

R$ 59,90

Sabonete líquido
esfoliante
corporal 200 ml
Esfoliação suave
com sementes
moídas.
(62920) 04 pts

2ª FASE
Promove
hidratação
imediata.

3ª FASE
Proporciona
uma explosão
de fragrância.

V1V2

Produto
100% vegano

R$ 34,40

Néctar hidratante
para mãos 75 g
Textura leve e
hidratação imediata.
(62731) 05 pts

R$ 37,50

Cuidados diários Ekos

1ª FASE
Com óleos 100%
vegetais, forma
um filme protetor.
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Buriti
Proteção e hidratação para a pele

Todos os refis com preço reduzido

O óleo de buriti restabelece a integridade
da primeira camada da pele, deixando-a
mais fortalecida, protegida e hidratada.
EDIÇÕES LIMITADAS

Protetor solar
em óleo FPS
30/UVA 200 ml
Protege a pele
contra os raios
UVA e UVB.
Resistente à
água. Hidratação
imediata. Sem
fragrância.
(62893)
09 pts

Polpa desodorante hidratante
corporal pós-sol 400 ml
Deixa a pele macia e perfumada.
Hidratação prolongada. Textura leve
e refrescante que evita o ressecamento
da pele após a exposição solar.
(91818) 07 pts

R$ 57,90
REFIL (91817) 05 pts
de R$ 40,50
por R$ 36,40
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Fluido protetor para
cabelos com filtro UV

* Possui ação desodorante.

Refis Natura

R$ 69,80

100 ml
Protege a estrutura
dos fios e a cor contra
os danos causados por
sol, mar e piscina.
(75867) 07 pts

R$ 54,80
V1V2

Andiroba
Restauração da pele
As sementes de andiroba se
transformam em um óleo que
restaura e protege a pele, formando
um escudo natural. São colhidas
principalmente por mulheres de
732 famílias em comunidades que
ganham mais receita e autonomia.

Polpa
desodorante
hidratante
corporal 400 ml*
Restauração intensa
da pele.
(62892) 08 pts

Gel creme
desodorante
para pernas e pés 100 g

Remove impurezas
e células mortas.

Textura inovadora mais
cremosa para uma
massagem relaxante.
Alivia a sensação de
cansaço das pernas
e dos pés.

Hidratação 24 horas e
perfumação refrescante.

(62996) 07 pts

(62884) 07 pts

(84769) 08 pts

R$ 51,30

R$ 56,90

R$ 59,90

Óleo esfoliante 200 g

V1V2

Óleo trifásico
desodorante
corporal 200 ml

Cuidados diários Ekos

Produto
100% vegano

R$ 60,90
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Murumuru
A manteiga de murumuru preenche
as camadas mais profundas dos fios e
alinha suas cutículas. Sua colheita é feita
por 573 famílias que colaboram para
manter milhares de palmeiras em pé.

Limpeza e hidratação

Proteção dos fios

Shampoo 300 ml

Condicionador 300 ml

(62899) 04 pts

(62918) 04 pts

R$ 29,60

R$ 31,80

REFIL* (62932) 03 pts
de R$ 22,60
por R$ 20,30

REFIL* (62933) 03 pts
de R$ 24,20
por R$ 21,70

Pasta pré-shampoo

Refis Natura

100 g

120

Redução do frizz

Forma um escudo
protetor, evitando
a quebra dos fios.
(62891) 04 pts

R$ 34,80

Reconstrução profunda e menos pontas duplas

Creme para pentear
reconstrução do fio 150 ml

Máscara de reconstrução
do fio 200 g

Pontas 75% mais reparadas.
Ajuda no desembaraço, diminui
o frizz e trata as pontas duplas.

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

(62938) 04 pts

(62927) 06 pts

R$ 34,80

R$ 46,60
V1V2

* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques.
** Resultados comprovados por meio de estudo clínico com o uso diário do Tônico Capilar
após 45 dias de uso versus a fórmula sem ativo de patauá. *** Patente requerida.

Todos os refis com preço reduzido

Reconstrução dos fios

Patauá
Proteção e força o dia todo

Crescimento e força dos fios
O óleo de patauá, que acelera o crescimento e deixa os
fios mais fortes e resistentes, já era usado por gerações
de comunidades amazônicas. Sua colheita envolve mais
de 75 famílias em comunidades guardiãs.

FIOS 4X
MAIS
FORTES

Óleo fortalecedor 100 ml
Fios leves e brilhantes. Protege contra a
ação térmica do secador e da chapinha.
(63376) 07 pts

R$ 54,80

Força e resistência

Máscara fortalecedora 200 g
Repara profundamente os fios
fracos e reduz a quebra.
(63375) 06 pts

Limpeza, força e brilho
ACELERA O
CRESCIMENTO
EM ATÉ 3X**

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA***

Tônico capilar 30 ml
Fortalece a estrutura capilar e acelera
o crescimento dos fios. Use em dias
alternados e lave o cabelo no dia seguinte.
(63377) 06 pts
V1V2

R$ 44,80

Shampoo 300 ml

Condicionador 300 ml

Limpa e prepara o couro
cabeludo e os fios para
receberem o tratamento.

Hidrata, fortalece
e reduz o frizz.

(63374) 04 pts

R$ 29,60
REFIL (63370) 03 pts
de R$ 22,60
por R$ 20,30

(63373) 04 pts

R$ 31,80
REFIL (63387) 03 pts
de R$ 24,20
por R$ 21,70

Cuidados diários Ekos

Crescimento e força

Produto
100% vegano

R$ 46,60
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Ucuuba

Revitalização da pele

Reparação e firmeza

A colheita do açaí dá origem
a um óleo capaz de revitalizar
intensamente a pele e aumenta
os rendimentos de 17 famílias
em comunidades guardiãs
da floresta.

A ucuuba origina uma manteiga que repara
a pele, dando mais elasticidade e firmeza.
Os frutos colhidos por sete comunidades
guardiãs, na Ilha de Marajó, envolvem 83
famílias que atuam para manter a floresta
em pé.

Polpa desodorante
hidratante
corporal 400 ml*
Hidrata e revitaliza a
pele, deixando-a sedosa
e com toque aveludado.

Pele naturalmente
mais firme.
Reparação
imediata com
rápida absorção.

(62534) 08 pts

(88806) 08 pts

R$ 60,90

R$ 60,90

REFIL** (62532) 05 pts
de R$ 40,50
por R$ 36,40

Sabonete líquido
esfoliante
corporal 200 ml

Refis Natura

Com ingredientes
naturais, esfolia
suavemente a pele.

122

Desodorante
hidratante
corporal 400 ml

Aumenta a
elasticidade
e a firmeza.

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

Todos os refis com preço reduzido

Açaí

Manteiga reparadora
para o corpo e áreas
ressecadas 200 g
Textura leve e ultrahidratante para
reparação profunda.

(62949) 04 pts

(87504) 08 pts

R$ 34,40

R$ 63,60

Polpa hidratante
para mãos 75 g

Manteiga hidratante
para mãos e áreas
ressecadas 75 g

Hidratação imediata
e prolongada
das mãos e das
cutículas.

Reparação imediata
e prolongada.
Rápida absorção.

(62525) 05 pts

(87508) 05 pts

R$ 37,50

R$ 37,50
V1V2

Sabonetes
Puro prazer no banho
Feitos com óleos 100% vegetais,
os sabonetes de Natura Ekos
hidratam, perfumam e promovem
a sensação de bem-estar.

Sabonete em barra puro vegetal

V1V2

R$ 24,70

cremoso e esfoliante

cremoso

1 açaí, 1 andiroba,
1 castanha e 1 maracujá.

1 andiroba, 1 castanha,
1 maracujá e 1 ucuuba.

(63030)

(63024)

cremoso e esfoliante
refrescante

esfoliante

1 andiroba, 1 buriti,
1 castanha e 1 pitanga.

1 açaí, 1 andiroba,
1 maracujá e 1 pitanga.

(63895)

(63022)

Cuidados diários Ekos

03 pts

Produto
100% vegano

Caixa com 4 unidades de 100 g cada.

123

Sou
Cabelos

Creme para
pentear 200 ml
02 pts

de R$ 13,10

11,10
15%

Máscara express
200 ml
02 pts

de R$ 16,90

14,30

Refis Natura

15%

124

de
desconto

de
desconto

cabelos cacheados

cabelos alisados

Cachos modelados.

Liso longa duração.

Creme
para pentear

Máscara
express

Creme
para pentear

Máscara
express

200 ml (63974)

200 ml (63985)

200 ml (63963)

200 ml (63972)

cabelos
danificados
Recuperação
intensa.

Shampoo

Condicionador

200 ml (63975)
01 pt

200 ml
(63983)01 pt

R$ 8,70

R$ 10,70

400 ml (63896)
02 pts

400 ml (63901)
02 pts

R$ 14,10

R$ 17,10

EMBALAGEM
ECONÔMICA

EMBALAGEM
ECONÔMICA

Creme
para pentear

Máscara
express

200 ml (63976)
02 pts

200 ml (63971)
02 pts

R$ 13,10

R$ 16,90

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

Cuida do que importa, sem desperdício

Shampoo 200 ml
01 pt

de R$ 8,70

7,40
15%

de
desconto

400 ml
02 pts

R$ 14,10
EMBALAGEM
ECONÔMICA

Condicionador 200 ml
01 pt

de R$ 10,70

9,10
15%

de
desconto

400 ml

EMBALAGEM
ECONÔMICA

cabelos normais

cabelos cacheados

cabelos alisados

Cachos modelados.

Liso longa duração.

Shampoo

Condicionador

Shampoo

Condicionador

Shampoo

Condicionador

200 ml (63970)
400 ml (63906)

200 ml (63986)
400 ml (63898)

200 ml (63967)
400 ml (63907)

200 ml (63973)
400 ml (63903)

200 ml (63979)
400 ml (63894)

200 ml (63977)
400 ml (63899)

Força e brilho.

cabelos secos
e ressecados
Hidratação
e vitalidade.

V1V2

Shampoo

Condicionador

200 ml
(63968)01 pt

200 ml (63982)
01 pt

R$ 8,70

R$ 10,70

400 ml (63909)
02 pts

400 ml (63897)
02 pts

R$ 14,10

R$ 17,10

EMBALAGEM
ECONÔMICA

EMBALAGEM
ECONÔMICA

Creme
para pentear

Máscara
express

200 ml (63980)
02 pts

200 ml (63969)
02 pts

R$ 13,10

R$ 16,90

Cuidados diários Sou

R$ 17,10

Promoção

02 pts

125

Corpo
Textura que traz equilíbrio e
hidratação até a última gota.

126

Desodorante hidratante corporal*
400 ml
03 pts
200 ml
02 pts

R$ 14,60

R$ 20,90
EMBALAGEM
ECONÔMICA

todos os tipos de pele
Rápida absorção e
hidratação imediata.

Rápida absorção
com ação 24 horas.

Maciez express

Sem fragrância

200 ml (64018)
400 ml (78971)

200 ml (64016)

pele seca

pele extrasseca

Renova e nutre
sem pesar.

Repara e fortalece
sem pesar.

200 ml (64013)
400 ml (63902)

200 ml (64011)
400 ml (63908)

* Possui ação desodorante. ** As barras não são vendidas separadamente.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Você pode escolher entre dois tamanhos: 200 ml e 400 ml.

V1V2

Sabonetes
Alta espumação e explosão de
fragrância com ativos vegetais.
frescor
Leveza e frescor.

Sabonete líquido
para o corpo 200 ml
Textura surpreendente.
(64015) 01 pt

R$ 9,90

Sabonete em
barra puro vegetal
5 unidades
de 90 g cada.**
(77383) 02 pts

R$ 14,90
cremosidade
Conforto e maciez.

Sabonete líquido
para o corpo 200 ml
Textura surpreendente.

Sabonete em
barra puro vegetal
5 unidades
de 90 g cada.**
(77382) 02 pts

R$ 14,90
V1V2

Cuidados diários Plant e Sou

(64010) 01 pt

R$ 9,90
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Fotoequilíbrio
Faciais

Alta proteção para usar diariamente.

pele normal a seca

pele mista a oleosa

Loção protetora facial 50 ml

Gel creme protetor facial 50 g

fps 30 / fpuva 10

fps 60 / fpuva 20

fps 30 / fpuva 10

fps 60 / fpuva 20

(55978) 07 pts

(43772) 08 pts

(55972) 07 pts

(47421) 08 pts

de R$ 52,30

de R$ 59,10

Refis Natura

41,50

128

20%

de R$ 52,30

46,90
20%

de
desconto

41,50
20%

de
desconto

EDIÇÃO LIMITADA

Corporais

de
desconto

de R$ 59,10

46,90
20%

de
desconto

EDIÇÃO LIMITADA

Resistentes à água e ao suor.

EDIÇÕES LIMITADAS

Loção protetora

Loção protetora

200 ml*

200 ml*

Loção protetora
criança 200 ml*

fps 30 / fpuva 10

fps 60 / fpuva 20

fps 60 / fpuva 20

(37543) 08 pts

(37544) 10 pts

(36601) 10 pts

De R$ 64,20

De R$ 80,10

De R$ 81,50

Por R$ 50,90

Por R$ 63,90

Por R$ 64,90
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou
enquanto durarem os estoques. * Enquanto durarem os estoques. ** Promoção válida para as Loções Protetoras de 120 ml, com exceção da Loção Protetora Esporte.

Todos os refis com preço reduzido

De bem com o sol

Aproveite
o verão e
mantenha
o bronzeado
por mais
tempo

=

Ganhe
o pós-sol

Loção protetora 120 ml

Loção protetora 120 ml

Loção protetora 120 ml

Loção protetora
criança 120 ml

fps 15 / fpuva 5

fps 30 / fpuva 10

fps 60 / fpuva 20

fps 60 / fpuva 20

(37646) 06 pts

(37647) 07 pts

(37648) 08 pts

(37542) 09 pts

de R$ 44,80

de R$ 52,70

de R$ 64,90

de R$ 67,80

34,90

41,90

49,90

53,90

seu brinde vale
R$ 38,90

seu brinde vale
R$ 38,90

seu brinde vale
R$ 38,90

Promoção

na compra de
qualquer Loção
Protetora Corporal
de 120 ml**,
que já está
com desconto.

seu brinde vale
R$ 38,90

Bebê

Pós-sol
Loção hidratante
pós-sol 120 ml
Loção protetora
bebê 50 ml
fps 60 / fpuva 20
(37650) 08 pts

R$ 64,80
V1V2

Esporte
Loção protetora
esporte 120 ml
fps 60 / fpuva 20

(37540) 05 pts

(37645) 09 pts

De R$ 38,90

De R$ 67,80

Por R$ 30,90

Por R$ 53,90

EDIÇÃO LIMITADA

EDIÇÃO LIMITADA

Cuidados diários Fotoequilíbrio

EDIÇÃO LIMITADA
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Todos os refis com preço reduzido

Cuidados
para o
homem

Refis Natura

Lucas Bernardini

Natura
Homem
corpo
Sabonete em
barra cremoso
e refrescante
Caixa com 3 unidades
de 110 g cada.
(78937) 03 pts

de R$ 21,90

19,70
130

V1V2

Hidratante
antissinais 40 g

Gel de limpeza
facial 115 g

Hidrata com toque
seco. Para todas
as idades.

Sabonete líquido
que limpa e controla
a oleosidade.

(78933) 11 pts

(78934) 05 pts

R$ 84,50

R$ 42,50

Confira as fragrâncias de
Natura Homem nas páginas
15, 16 e 17 e os desodorantes
a partir da página 130.

cabelos
Pomada
modeladora 100 g
Shampoo
antioleosidade

Shampoo
2 em 1 300 ml

300 ml

Shampoo
anticaspa 300 ml

Limpa profundamente
e reduz a oleosidade.

Não resseca
os fios.

Prático, deixa
os fios limpos
e macios.

Efeito matte e
fixação média para
um visual natural.
Não deixa
resíduos nos fios.

(78902) 03 pts

(78931) 04 pts

(78904) 03 pts

(87265) 06 pts

R$ 25,90

R$ 27,90

R$ 25,90

R$ 49,90

Espuma de
barbear 180 g

Creme de
barbear 75 g

Óleo de
barbear 100 ml

Balm
pós-barba 75 ml

Óleo para
barba 30 ml

Proporciona
mais conforto ao
barbear e acalma
a pele.

Facilita o deslizar da
lâmina e acalma a
pele. Hidrata por até
8 horas.

Óleo com espumação.
Ajuda a desenhar
a barba e hidrata
durante o barbear.

Com rápida
absorção, acalma
a pele. Não possui
álcool na fórmula.

Hidratação imediata.
Possui textura
leve e oferece
brilho e maciez.

(78911) 06 pts

(78906) 04 pts

(78930) 06 pts

(78909) 06 pts

(87264) 08 pts

R$ 45,90

R$ 33,90

R$ 49,90

R$ 44,90

R$ 59,90

Sr. N

V1V2

barba

Espuma de
barbear 200 ml

Creme de barbear
espumante 80 g

75 g

Proporciona mais
conforto ao barbear
e acalma a pele.

Previne irritações
e facilita o deslizar
da lâmina na pele.

Ajuda a suavizar,
diminuir irritações
e recuperar a pele.

(85401) 06 pts

(85400) 04 pts

(85389) 04 pts

R$ 43,90

R$ 29,90

R$ 33,50

Gel após barba
Confira o
Desodorante
Colônia Sr. N
na página 20 e
o Deo Corporal
na página 130.

Promoção

barba

Cuidados diários para o homem

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

rosto
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Desodorantes
fragrâncias
de sucesso
da Natura

Todos os refis com preço reduzido

Deos corporais

possuem trava
na tampa, para
levar na bolsa

perfumam
o corpo todo

Sensação de frescor
e bem-estar para o corpo todo.

Ganhe 1 refil
na compra do
Deo Corporal Sr N.
Deo corporal
sr n 100 ml
Cítrico moderado.
Toque de madeiras
com o frescor do limão.
(85393) 04 pts

=

de R$ 55,00

32,20
seu brinde vale
R$ 22,80

Refis Natura

REFIL (85390) 03 pts
de R$ 25,80
por R$ 22,80

masculinos

natura homem

kaiak masculino

kaiak aventura

Deo corporal

Amadeirado
moderado. Toque
de ervas aromáticas.

A sensação de
liberdade de uma
onda do mar.
Combinação icônica
de notas aromáticas
cítricas e aquosas
que trazem pureza e
um potente frescor.

Muita energia para
você viver sua escalada
de emoções. Frescor
cítrico de bergamota
combinado com o
conforto do musc e das
madeiras cremosas,
como sândalo.

(56747)

(56743)

100 ml
04 pts

R$ 32,20

132

(57413)

REFIL (57412) 03 pts
de R$ 25,80
por R$ 22,80

V1V2

Compre mais, pague menos
Leve 1, 2 ou 3 refis da mesma fragrância ou
combine como preferir entre Kaiak feminino,
Kaiak Aventura masculino e Kaiak masculino.

kaiak aventura
masculino

kaiak feminino
A sensação
de liberdade
de uma onda
do mar. Uma
deslumbrante
explosão cítrica
de bergamota
e laranja com
a feminilidade
do jasmim.

Muita energia para
você viver sua escalada
de emoções. Frescor
cítrico de bergamota
combinado com o
conforto do musc e das
madeiras cremosas,
como sândalo.
(56764)

03 pts

de R$ 25,80

COMPRE

COMPRE

COMPRE

1

2

3

1 REFIL

2 REFIS

, 0

5
20

kaiak masculino

3 REFIS

, 0

3
19

, 0

8
15

NA COMPRA DE 3 REFIS, VOCÊ PAGA APENAS R$ 47,40.

A sensação de
liberdade de uma
onda do mar.
Combinação icônica
de notas aromáticas,
cítricas e aquosas
que trazem pureza e
um potente frescor.
(56948)

femininos

meu primeiro humor

kaiak feminino

Deo corporal

Frutal moderado. O encontro
das notas cítricas com um
irresistível frozen de pera.

A sensação de
liberdade de uma
onda do mar. Uma
deslumbrante explosão
cítrica de bergamota
e laranja com a
feminilidade do jasmim.

100 ml
04 pts

R$ 32,20

V1V2

(56744)

REFIL (56766) 03 pts
de R$ 25,80
por R$ 22,80

Promoção

REFIL Deo corporal 100 ml

(56754)

Cuidados diários Desodorantes

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

(56763)
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Antitranspirantes
roll-on

Todos os refis com preço reduzido

Nova fórmula com
proteção invisível.

NOVO
EDIÇÃO
LIMITADA

tododia lima e
flor de laranjeira
Cítrico leve. Mistura
vibrante das notas
cítricas da lima com
o frescor confortável
da flor de laranjeira.
(76392)
Proteção
invisível

Refis Natura

Proteção
prolongada que
evita manchas
em roupas
claras
e escuras.

134

48h
48 horas
de proteção
contra os
efeitos do suor.

erva doce*
Toque suave de
uma fragrância
fresca e
energizante.
(70825)

Exclusivo
complexo
hidratante
com vitamina E.

V1V2

Compre mais,
pague menos
tododia leite
de algodão

tododia folhas
de limão e
graviola
Fragrância com
notas aromáticas
cítricas.

Fragrância
floral inspirada
na suavidade
do algodão.

(69815)

(69669)

Leve 2, 3 ou 4
unidades da mesma
fragrância ou combine
como preferir entre
toda a linha roll-on
Tododia e Erva Doce.

Desodorante
antitranspirante roll-on 70 ml
02 pts

R$ 17,90

2 unidades

15,90
DIA

mais de

10%

Proporciona 48
horas de proteção
clareadora.
Fragrância floral.

3 unidades

14,70

(80444)

tododia sem
perfume

(73839)

V1V2

mais de

15%
tododia
flor de lis
Fragrância
floral, fresca
e suave.
(73840)

de
desconto

4 unidades

13,40
25%

de
desconto

Promoção

Desodorante
antitranspirante
sem perfume.

de
desconto

NA COMPRA DE 4
UNIDADES, VOCÊ PAGA
APENAS R$ 53,60.

tododia
alecrim e sálvia
tododia
macadâmia
Fragrância floral
que combina a
cremosidade da
macadâmia com
notas cítricas.
(70824)

Fragrância
refrescante, fresca
e aromática.
(70989)

Cuidados diários Desodorantes

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques. * Redução de volumetria: de 75 ml para 70 ml.

tododia aclarar

135

Antitranspirantes roll-on
48h
Proteção invisível

As fragrâncias favoritas dos
antitranspirantes roll-on, além de perfumar,
agora evitam manchas nas roupas.

Proteção
prolongada que
evita manchas em
roupas claras
e escuras.

48 horas
de proteção
contra os
efeitos do suor.

Desodorante
antitranspirante
roll-on 75 ml

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020
ou enquanto durarem os estoques. * Com o uso combinado do Desodorante Antitranspirante Roll-On Tododia Aclarar e do Desodorante Creme Noturno
Tododia Aclarar. ** Exceto o Desodorante Antitranspirante em Creme Erva Doce, que não possui complexo hidratante.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Nova fórmula com
proteção invisível.

02 pts

R$ 17,90
kaiak urbe
masculino

kaiak
clássico

Aromático
moderado.

Aromático
leve.

(69651)

(69653)

kaiak
aventura
masculino

kaiak aero
masculino

Aromático leve.

Aromático
moderado.

(69655)

(72953)
NOVO

natura homem
dom

natura homem
invisível

biografia
masculino

biografia
feminino

kaiak
feminino

Amadeirado
intenso.

Amadeirado
moderado.

Amadeirado
moderado.

Floral
moderado.

Cítrico
moderado.

(73841)

(72860)

(74855)

(74860)

(69654)

NOVO

NOVO

NOVO

Tododia aclarar

NOITE

Axilas visivelmente mais claras em 30 dias.*
Desodorante creme noturno
tododia aclarar 30 ml
Ação clareadora e calmante.
Recupera o tom natural da pele.
Não possui ação antitranspirante.
(80443) 06 pts

R$ 49,00
136

V1V2

Antitranspirantes em creme
Fórmulas suaves.
Protegem e têm rápida absorção.

48 horas
de proteção

fragrâncias
de sucesso
da Natura

protegem,
hidratam**
e perfumam

Compre mais,
pague menos
tododia
sem
perfume

Leve 1, 2 ou 3 unidades
da mesma fragrância ou
combine como preferir
entre Tododia sem
Perfume e Flor de Lis.

(77084)

tododia flor
de lis
(91328)

Desodorante antitranspirante
em creme 80 g

COMPRE

COMPRE

COMPRE

1

2

3

1 unidade

2 unidades

3 unidades

17,90
10%

de
desconto

16,90
15%

de
desconto

Promoção

de R$ 19,90

14,90
25%

de
desconto

Aplicador inteligente.
Passe diretamente
nas axilas.

NA COMPRA DE 3 UNIDADES, VOCÊ PAGA APENAS R$ 44,70.

Desodorante
antitranspirante
em creme 80 g
02 pts

tododia
macadâmia

tododia leite
de algodão

erva doce

R$ 19,90

(77079)

(77080)

(26390)

V1V2

Cuidados diários Desodorantes

02 pts

137

138

Há um mundo novo
em nossas mãos

Para o começo
desde o começo
Nova fórmula vegana dermatológica
e oftalmologicamente testada e
aprovada por pediatras; sem sulfatos,
silicones, óleo mineral, álcool etílico
e corantes. Para ser usada desde
o primeiro dia de vida.

A mamãe Adriana
e o bebê Noah
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Mamãe
e Bebê

96% fórmula
natural e
biodegradável

sem testes
em animais

Somente o
essencial para
a pele do bebê

Sabonete
Caixa com 5 unidades
de 100 g cada.
Mantêm a hidratação
natural, formando um
filme protetor sobre
a pele.
(92795) 04 pts

de R$ 28,40
frasco 100%
plástico verde

24,90

Cuidados diários Mamãe e Bebê

Tão seguro que
pode ser usado
desde o primeiro
banho do bebê.

Produto
100% vegano

Promoção

produtos
100% veganos

V1V2

139

140

Shampoo 200 ml

Condicionador 200 ml

Sabonete líquido 200 ml

Limpeza suave
e delicada.
Não arde os olhos.

Facilita o desembaraço.
Fácil de enxaguar. Não
arde os olhos.

Da cabeça aos pés. Não
resseca a pele e não arde
os olhos.

(92790) 03 pts

(92793) 03 pts

(92800) 04 pts

R$ 25,90

R$ 26,90

R$ 31,20

REFIL (92791) 02 pts
de R$ 20,40

REFIL (92794) 02 pts
de R$ 21,40

REFIL (92802) 03 pts
de R$ 24,90

por R$ 17,40

Óleo de massagem
no bebê com guia
de massagem 100 ml
Ideal para a massagem
shantala. Protege
e hidrata. Contém
óleo de amêndoas.
Vem com guia de
massagem.
(75234) 04 pts

por R$ 18,40

por R$ 21,90

Sabonete líquido
400 ml
Da cabeça aos pés.
Não resseca a pele
e não arde os olhos.
Versão econômica.
(92814) 06 pts

R$ 46,80
NOVO

Água de colônia
sem álcool 100 ml

Lenços umedecidos
com fragrância

Lenços umedecidos
sem fragrância

Cítrico leve. Aconchego e
cuidado em uma fragrância
que combina flores suaves
de lavanda com notas
levemente adocicadas.

Embalagem com 50
folhas. Limpam sem
agredir a pele delicada
do bebê. Tão suaves
quanto algodão e água.

Embalagem com 50
folhas. Tão suaves
quanto água e algodão.

(92786) 09 pts

(92798) 03 pts

R$ 72,90

R$ 21,90

(92799) 03 pts

R$ 21,90
NOVO

R$ 32,30

para a mamãe
Você sabia?
Hidratante preventivo
de estrias 200 ml
Hidratação intensa.
Rico em óleo de
amêndoas.
Sem fragrância.

Óleo para gestante
com guia de
massagem 200 ml

Todos os produtos
acompanham uma
embalagem especial.

Ajuda na prevenção de
estrias. Rico em óleo
de amêndoas.

(92808) 09 pts

(75233) 09 pts

R$ 66,90

R$ 69,90
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

para o bebê

Hidratante 200 ml
Rápida absorção. Forma
uma camada protetora
sobre a pele. Possui
óleos 100% vegetais e
manteiga de cupuaçu.
(92804) 05 pts

de R$ 40,50

32,40
de
desconto

Promoção

20%

é hora de relaxar

V1V2

Sabonete em espuma
mamãe e bebê 200 ml

Hidratante relaxante
mamãe e bebê 200 ml

Água de colônia
relaxante 100 ml

A fórmula vegana tem
fragrância relaxante e
o essencial para limpar
de forma delicada a pele
sensível do bebê.

Fórmula vegana que combina
óleos 100% vegetais com
manteiga de cupuaçu,
formando uma camada
protetora na pele do bebê.

Aromático leve. Bem-estar e
prazer de um sono tranquilo em
uma fragrância de cheirinho, amor
e cuidado. Combina camomila e
lavanda com ervas aromáticas.

(92952) 05 pts

(92806) 05 pts

(92788) 09 pts

R$ 36,30

R$ 40,50

R$ 72,90

Cuidados diários Mamãe e Bebê

Produto
100% vegano

A mamãe Michele
e a bebê Zahara

141

presentes

1 Mochila papai e bebê com trocador
1 Sabonete papai e bebê com saboneteira
1 Embalagem com lenços umedecidos papai e bebê
com fragrância 50 folhas
1 Água de colônia sem álcool papai e bebê 100 ml
1 Óleo papai e bebê para massagem no bebê 100 ml
1 Shampoo papai e bebê 200 ml
1 Condicionador papai e bebê 200 ml
1 Guia de massagem
(73668) 47 pts

NOVO
Conjunto natura mamãe e bebê com frasqueira
1 Frasqueira térmica C 25 x L 11,5 x A 20,5 cm
1 Água de colônia sem álcool 100 ml
1 Embalagem com lenços umedecidos
com fragrância 50 folhas
1 Sabonete líquido 200 ml
(73665) 23 pts

R$ 175,90

Conjunto natura mamãe e bebê com bolsa

Conjunto miniatura

1 Bolsa exclusiva com trocador
1 Embalagem com lenços umedecidos com
fragrância 50 folhas
1 Água de colônia sem álcool 100 ml
1 Óleo para massagem no bebê 100 ml
1 Guia de massagem
1 Sabonete líquido da cabeça aos pés 200 ml
1 REFIL Sabonete líquido da cabeça aos pés 200 ml

1 Água de colônia sem álcool 50 ml
1 Sabonete líquido da cabeça
aos pés 50 ml
1 Hidratante mamãe e bebê 50 ml
1 Embalagem com lenços umedecidos
com fragrância 16 folhas

(73666) 38 pts

142

R$ 364,60

(73667) 08 pts

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Refis Natura

Todos os refis com preço reduzido

Conjunto natura papai e bebê com mochila

R$ 59,90

R$ 296,90
V1V2

Um trio perfeito
para você presentear
com muito amor
e carinho

Combo infantil
mamãe e bebê
1 Shampoo mamãe
e bebê 200 ml
1 Condicionador mamãe
e bebê 200 ml
1 Embalagem com lenços
umedecidos com
fragrância 50 folhas
(95354) 10 pts

de R$ 74,70

62,90
15%

de
desconto

Novo aplicador
pump, para um
banho mais
fácil e prático.

V1V2

Cuidados diários Mamãe e Bebê

Produto
100% vegano

Promoção

EXCLUSIVO
NESTE CICLO

143

Porque brincando
se aprende a cuidar

cacheados
cachos definidos

Colônias

Tóin óin óin shampoo
cabelos cacheados 250 ml

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

Cachos definidos e com
cheirinho de melancia.
(27386) 02 pts

R$ 19,90
REFIL (28409) 02 pts
de R$ 15,90
por R$ 13,90
Colônia fru fru
mocinhas 100 ml

Colônia uhu!
mocinhos 100 ml

Frutal leve. Um
cheirinho encantador
de framboesa e musc.

Aromático leve. Um
cheirinho vibrante
de ervas e musc.

(25972) 08 pts

(25971) 08 pts

R$ 62,90

R$ 62,90

Tóin óin óin condicionador
cabelos cacheados 250 ml
Cachos definidos com
cheirinho de melancia.
(28411) 03 pts

R$ 23,90

Sabonetes

REFIL (28410) 02 pts
de R$ 18,90
por R$ 15,90

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções
válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques. Ilustrações
.

Todos os refis com preço reduzido

Naturé

Cabelos

Refis Natura

Favorito
da Natura

144

Bololô sabonete
em barra

Mistureba sabonete
em barra sortido

Caixa com 3 unidades
de 90 g cada.

Caixa com 4 unidades
de 90 g cada.

(29933) 02 pts

(32542) 03 pts

Facilita o pentear e tem
cheirinho de melancia.

R$ 19,90

R$ 26,90

(29306) 03 pts

Tóin óin óin creme
para pentear cabelos
cacheados 200 ml

R$ 24,80

Corpo
Favorito
da Natura

Banho de gato
lenços de limpeza

Lero-lero loção
hidratante 24h 125 ml

todos os tipos de cabelo
limpeza e hidratação

Tchop tchura
gel fixador 85 g

Embalagem com
50 folhas.

Refrescância e hidratação
por até 24 horas. Tem
cheirinho de pera.

(42735) 03 pts

(29930) 04 pts

(29968) 04 pts

R$ 20,90

R$ 27,70

R$ 28,80

Tem cheirinho
de tutti-frutti.

V1V2

Compre mais, pague menos

todos os tipos de cabelo

lisos

limpeza e hidratação

desembaraço e brilho

Vapt vupt shampoo
2 em 1 250 ml

Splack! shampoo
cabelos lisos 250 ml

Splack! condicionador
cabelos lisos 250 ml

Para um banho rápido, prático
e com cheirinho de maçã.

Fios luminosos e com
cheirinho de maçã verde.

Fios macios e com cheirinho
de maçã verde.

R$23,80

(27387) 02 pts

R$ 19,90

(27385) 03 pts

R$ 23,90

REFIL (27381) 02 pts

REFIL (27383) 02 pts

REFIL (27382) 02 pts

de R$ 16,90

de R$ 15,90

de R$ 18,90

1 REFIL

1 REFIL

1 REFIL

,90

, 0

9
14

2 REFIS

2 REFIS

, 0

V1V2

, 0

9
14

12

13

9
12

2 REFIS

,90

,90

3 REFIS

, 0

9
15

13

NA COMPRA
DE 3 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS
R$ 38,70.

3 REFIS

,

90
11

NA COMPRA
DE 3 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS
R$ 35,70.

3 REFIS

, 0

9
13

NA COMPRA
DE 3 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS
R$ 41,70.

Cuidados diários Naturé

(27384) 03 pts

Promoção

Quanto mais refis do Vapt Vupt Shampoo 2 em 1, do Splack! Shampoo e
do Splack! Condicionador Cabelos Lisos você leva, mais desconto ganha.

145

Erva Doce
Todos os refis com preço reduzido

Refis Natura

REFIL Sabonete
cremoso para as
mãos 250 ml

Limpa sem prejudicar as
defesas naturais da pele.

(28175) 03 pts

(26441) 05 pts

R$ 37,60

REFIL
de R$ 29,90
,90

19

mais de

30%

de
desconto

Sabonete em barra
puro vegetal

Sabonete em barra
puro vegetal sortido

Gel antisséptico
para mãos 45 g

Caixa com 3 unidades
cremosas de 90 g cada.

Caixa com 4 unidades
(2 cremosas, 1 esfoliante e
1 glicerinada) de 90 g cada.

Elimina 99,9%
dos germes.

(34089) 03 pts

R$ 18,10

(26384) 02 pts

R$ 15,30
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Sabonete cremoso
para as mãos 250 ml

R$ 21,30

Confira os
desodorantes
de Erva Doce
a partir da
página 132.

(27730) 02 pts

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Ótimas opções
de presente

O tradicional cheiro da Natura que
acompanha você há mais de 30 anos

Sève

Ganhe 1 refil
na compra do Óleo Desodorante
Corporal Rosas e Amêndoas.

Deixe seu corpo falar

Óleo desodorante
corporal rosas e
amêndoas 200 ml*

Fragrância
delicada
e vibrante.

(28724) 10 pts

de R$ 132,20

=

,

74 90
seu brinde vale
R$ 57,30

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

com
enxágue

Óleo desodorante
corporal 200 ml
10 pts

R$ 74,90
REFIL 07 pts
de R$ 63,70
por R$ 57,30
Os frascos
são 100%
reciclados.

V1V2

amêndoas
doces intensa*

pimenta
rosa*

amêndoas
doces*

(38854)

(20214)

(19081)

amêndoas
e flor de
mandarina

REFIL*

REFIL*

REFIL*

(75358)

(39015)

(25543)

(18624)

Cuidados diários
Cuidados
diários Erva
Erva Doce
Doce,eSou
Sève
e Sève

Promoção

REFIL (38856) 07 pts
de R$ 63,70
por R$ 57,30
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Crer Para Ver
Acessórios
Enquanto durarem os estoques

Mochila
ÚLTIMO
CICLO DE
VENDAS

C 12 x L 30 x A 40 cm
Suporta até 12 kg.
(93267) 18 pts

R$ 99,90

Frasqueira térmica
C 20 x L 12,5 x A 24 cm
Suporta até 2 kg e mantém a
temperatura por até 2 horas.
(73680) 11 pts

R$ 59,90

Refis Natura

NOVO
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Sacola sustentável
crer para ver

Nécessaire
crer para ver

Garrafa crer
para ver 600 ml

C 44 x L 38 x A 7 cm
Comprimento da alça de
ombro: 59 cm. Comprimento
da alça de mão: 24 cm.

C 19 x L 7,5 x A 13 cm

C 7 x A 24 cm

(74246) 05 pts

(92356)
04 pts

(73710) 05 pts

R$ 29,90
NOVO

R$ 19,90

R$ 29,90

Embalagens
Enquanto durarem os estoques

Saquinho PP

Sacola M

C 18 x L 10 x A 24 cm

C 10 x L 18 x A 20 cm

(74245) 01 pt

(74244) 01 pt

R$ 3,50

R$ 4,40
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Todos os refis com preço reduzido

Alguns presentes são inesquecíveis.
Outros também transformam o mundo

Volta às aulas!

Kit lápis grafite
C 41 x L 8 x A 192 mm

Faça a diferença e contribua
com a educação do Brasil.

(74971) 03 pts

R$ 14,90
Enquanto durarem
os estoques

Caderno crer para ver
C 158 x L 8 x A 217 mm
Contém 70 folhas.
Possui argolas que permitem
destacar e inserir novas
folhas quando necessário.
(77021) 06 pts

R$ 34,90
NOVO
Enquanto durarem
os estoques

Tecido sustentável:
100% pet reciclado.

C 158 x L 8 x A 217 mm
Contém 40 folhas.

LANÇAMENTO

de R$ 22,90

(77022) 02 pts

Estojo crer para ver

R$ 10,90

C 220 x L 55 x A 110 mm
(83242) 04 pts

NOVO

20,90
Enquanto durarem
os estoques

Enquanto durarem os estoques

A NATURA
ESCOLHEU
TRANSFORMAR
A EDUCAÇÃO COM Você conhece
Você se
Todo o lucro é
CRER PARA VER.
os produtos da apaixona investido na
COMO FUNCIONA? nova coleção.
e compra. educação do país.

Saiba mais em
natura.com.br/
crer-para-ver.

Promoção

REFIL Folhas crer para ver

Papelaria
Enquanto durarem os estoques

Rolo de fita

Tags e adesivos

Sedas

C 10 m x L 10 mm
Ideal para personalizar
seus presentes.

Cada kit contém 5 tags
(L 6 x A 8,5 cm) e
5 adesivos (L 4 x A 4 cm)
para fechamento das
sacolas de presente.

Cada kit contém
5 folhas de papel de
seda para personalizar
as sacolas de presente.

(76447) 01 pt

R$ 3,50

(76445) 02 pts

R$ 11,90

Casa

R$ 3,50

(76446) 01 pt

V1V2

Conjunto com
2 copinhos de
cerâmica crer
para ver 160 ml cada

Caneca de
cerâmica
crer para ver

Tigela de
cerâmica
crer para ver

C 12 x L 9 x A 10,5 cm

L 16 x A 6 cm

(74858) 07 pts

(72498) 05 pts

(72499) 06 pts

R$ 36,90

R$ 27,90

R$ 34,90

Crer Para Ver

Enquanto durarem os estoques
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Presentes
O que uma marca de beleza pode fazer por suas relações?
Pode lembrar você de que presentear é muito mais do que
uma obrigação. Afinal, seu presente fica muito mais bonito
com suas histórias, seus motivos e suas emoções. Você,
cuidando de você, do outro e do mundo.
Natura. O mundo é mais bonito com você
151

Essencial

Presente natura
essencial estilo feminino
1 Deo parfum essencial estilo feminino 100 ml
1 Deo parfum essencial clássico feminino 25 ml
1 Sacola de presente PP
(95382) 34 pts

Essencial Estilo: Fragrância
floral intensa. Surpreendente
contraste de buquê floral,
madeiras cremosas e baunilha.
Essencial Clássico: Fragrância
floral intensa. Sofisticado
buquê de jasmim e violeta.

De R$ 260,90

Por R$ 169,90

economize R$ 91,00
EXCLUSIVO
NESTE CICLO
Enquanto durarem os estoques
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Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Presente para mulheres
especiais como você.

Ekos
Presente para quem gosta de se cuidar desde o momento do banho.

Presente natura ekos madeira em flor
1 Polpa desodorante hidratante corporal 400 ml
1 Caixa de sabonetes em barra puro vegetal
cremosos 4 unidades (1 andiroba, 1 castanha,
1 maracujá e 1 ucuuba) de 100 g cada
1 Sacola de presente PP
(95383) 11 pts

De R$ 85,60
economize R$ 25,70
EXCLUSIVO
NESTE CICLO
Enquanto durarem os estoques
V1V2

Presentes

Por R$ 59,90
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Águas Verão Dourado

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Presente para quem gosta
de se perfumar todos os dias.

Presente natura águas verão dourado
1 Desodorante colônia feminino 150 ml
1 Desodorante hidratante corporal 150 ml
1 Sacola de presente PP
(76374) 10 pts

De R$ 86,80

Por R$ 69,90

Fragrância
inspirada nas tardes
ensolaradas e
vibrantes do verão.
Sinta a refrescância
do abacaxi com
pitadas de pimentarosa e o conforto
do sândalo.

economize R$ 16,90
EXCLUSIVO
NESTE CICLO
Enquanto durarem os estoques
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Tododia Tangerina
e Cardamomo
Presente para manter
a pele sempre hidratada
e perfumada.

Presente natura tododia
tangerina e cardamomo
1 Creme desodorante nutritivo para
o corpo 100 ml
1 Sabonete em barra puro vegetal 90 g
1 Creme hidratante para mãos 50 ml
1 Sacola de presente PP
(95384) 05 pts

EXCLUSIVO
NESTE CICLO
Enquanto durarem os estoques

V1V2

Presentes

R$ 36,90
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Novas embalagens
Com as sacolas da Natura, todos os produtos viram
presentes. Aproveite também os acessórios de Crer Para Ver
e ajude a transformar a educação no Brasil.
Enquanto durarem
os estoques

Sedas
Cada kit contém
5 folhas de papel
de seda.
(76446) 01 pt

R$ 3,50
Rolo de fita
C 10 m x L 10 mm
(76445) 02 pts

R$ 11,90

Tags e adesivos
Cada kit contém
5 tags (L 6 x A 8,5 cm)
e 5 adesivos para
fechamento
(L 4 x A 4 cm).
(76447) 01 pt

R$ 3,50
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Sacola de presente míni

Sacola de presente PP

C 115 x L 70 x A 170 mm

C 160 x L 75 x A 220 mm

(76501) 01 pt

(76502) 01 pt

R$ 1,20

R$ 1,50

Sacola de presente P

Sacola de presente G

C 250 x L 120 x A 260 mm

C 430 x L 150 x A 360 mm

(76503) 01 pt

(76504) 01 pt

R$ 2,50

R$ 5,50
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

promoções
Aproveite as oportunidades imperdíveis que selecionamos para você!

Perfumaria
Descontos incríveis na fragrância
refrescante de Kaiak Pulso.

Kaiak
Pulso

Compre mais, pague menos
Quanto mais unidades de Kaiak Pulso
você leva, mais desconto ganha.

cada u
sai por nidade
apenas

R$

69,90
.

Desodorante colônia
kaiak pulso masculino
100 ml
A adrenalina que pulsa
do seu movimento.
Impactante, é uma explosão
de ervas e especiarias
frescas equilibradas pelo
sutil e inusitado calor do
sândalo e do cedro.
(25227) 16 pts

de R$ 121,90
1 unidade

89,90
economize
R$ 32,00

2 unidades

69,90
economize
NA COMPRA
DE 2 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS R$ 139,80.

V1V2

Promoções

R$ 52,00
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Perfumaria

K deo parfum
masculino 100 ml

de R$ 179,00

129,00

Aromático intenso.
Notas amadeiradas
combinadas com ervas
e especiarias finas.

economize

(57525) 23 pts

R$ 50,00

Desodorante colônia
sintonia impacto
masculino 100 ml

de R$ 129,90

Amadeirado intenso. O toque da
madeira cedro em sintonia com
o breu-branco se conecta com
sua pele para atrair pessoas
ligadas na mesma frequência.

economize

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.

Fragrâncias de sucesso da
Casa de Perfumaria do Brasil.

94,90
R$ 35,00

(71773) 17 pts

Natura una blush deo
parfum feminino 75 ml
Adocicado intenso. Flores
metalizadas traduzidas por
um buquê banhado pela
resina amazônica breu-branco
ganham assinatura adocicada
com vanila, além de notas de
bergamota e gengibre.

de R$ 209,00

161,90

Desodorante colônia
kriska shock feminino
100 ml

de R$ 94,90

74,90

economize

Adocicado moderado.
Algodão-doce, caramelo e
um toque de pimenta-rosa.

economize

R$ 47,10

(68944) 12 pts

R$ 20,00

(02541) 27 pts

ÚLTIMO
CICLO DE
VENDAS
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Desodorante colônia
flor do luar feminino
100 ml
Floral moderado.
Misterioso buquê floral de
orquídea chocolate com
nuances amadeiradas e
adocicadas.

de R$ 89,90

69,90
economize
R$ 20,00

(58415) 12 pts

V1V2

Amadeirado intenso.
A preciosa madeira
oud, o ouro líquido da
perfumaria, combinada
com o calor da copaíba e
intensas facetas florais.

de R$ 196,00

119,90
economize
R$ 76,10

(85159) 25 pts

Desodorante
colônia química
de humor feminino

Desodorante
colônia química de
humor masculino

75 ml

75 ml

(70995) 13 pts

(70996) 13 pts

de R$ 104,90

79,90

79,90

economize

economize

R$ 25,00

R$ 25,00

Amadeirado
moderado. Mistura
irreverente de
madeiras que
combina notas
de romã com o
contraste da piper,
uma pimenta da
biodiversidade
brasileira.

Presente
natura casal
química de humor
1 Desodorante
colônia química
de humor
feminino 75 ml
1 Desodorante
colônia química
de humor
masculino 75 ml
(78213) 27 pts

de R$ 209,80

139,80
economize
R$ 70,00
EXCLUSIVO
NESTE CICLO

Promoções

Frutal moderado. Mistura
irreverente que combina
notas de romã, fruta
explosiva e afrodisíaca,
com o contraste da
piper, pimenta da
biodiversidade brasileira.

de R$ 104,90

Deo parfum essencial
oud feminino 100 ml
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Tododia
Cuidado diário com tudo
de que sua pele precisa.

LANÇAMENTO

Sabonete em barra
puro vegetal sortido
Caixa com 5 unidades
(2 lima e pomelo rosa, 2 lima
e mandarina e 1 lima e flor
de laranjeira) de 90 g cada.

de R$ 23,90

21,50

(76390) 03 pts

Compre mais, pague menos
Leve 1, 2 ou 3 refis da mesma fragrância
ou combine como preferir entre Lima
e Flor de Laranjeira, Macadâmia, Noz
Pecã e Cacau e Frutas Vermelhas.
REFIL Creme
desodorante nutritivo
para o corpo 400 ml

macadâmia
(02815)

sorbet lima e flor de
laranjeira (76387)

04 pts

de R$ 32,90
1 REFIL

, 0

9
22

NOVO
EDIÇÃO
LIMITADA

2 REFIS

, 0

9
20

3 REFIS

, 0

9
15

NA COMPRA DE 3
REFIS, VOCÊ PAGA
APENAS R$ 47,70.

frutas
vermelhas
(02825)

noz pecã e
cacau (02821)

160
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Compre mais, pague menos
Leve 1, 2 ou 3 caixas da mesma
fragrância ou combine como preferir
entre Flor de Lis e Macadâmia.

Sabonete em
barra puro vegetal
02 pts

de R$ 19,90
1 caixa

17,50
mais de

10%

de
desconto

2 caixas

16,50
mais de

15%

de
desconto

3 caixas

14,90

flor de lis

macadâmia

Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.

Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.

(02828)

(02829)

Compre mais, pague menos
Combine como preferir entre
as fragrâncias do Body Splash.
válvula
spray

LANÇAMENTO

25%

de
desconto

NA COMPRA
DE 3 CAIXAS,
VOCÊ PAGA
APENAS
R$ 44,70.

Body splash desodorante
colônia 200 ml
Saiba mais sobre
as fragrâncias nas
páginas 43 e 101.

07 pts

de R$ 52,90
1 unidade

43,90
mais de

15%

de
desconto

2 unidades

39,90
mais de

20%

de
desconto

29,90
macadâmia

flor de lis

algodão

(72195)

(72196)

(72221)

folhas de
limão e graviola
(72198)

V1V2

mais de

40%

de
desconto

NA COMPRA
DE 3 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS
R$ 89,70.

Promoções

3 unidades
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Fotoequilíbrio
Promoções imperdíveis
para aproveitar
os dias de sol.

=

Ganhe 1 Pós-Sol
na compra
de qualquer Loção
Protetora Corporal
de 120 ml*, que já
está com desconto.

EDIÇÃO
LIMITADA

Loção protetora

Loção protetora

Loção protetora

120 ml

120 ml

120 ml

Loção protetora
criança 120 ml

fps 15 / fpuva 5

fps 30 / fpuva 10

fps 60 / fpuva 20

fps 60 / fpuva 20

(37646) 06 pts

(37647) 07 pts

(37648) 08 pts

(37542) 09 pts

de R$ 44,80

de R$ 52,70

de R$ 64,90

de R$ 67,80

34,90

41,90

49,90

53,90

seu brinde vale
R$ 38,90

seu brinde vale
R$ 38,90

seu brinde vale
R$ 38,90

seu brinde vale
R$ 38,90

Sève
Ganhe 1 refil
na compra do Óleo
Desodorante Corporal
Rosas e Amêndoas.
Óleo desodorante
corporal rosas e
amêndoas 200 ml**
(28724) 10 pts

com
enxágue

=

de R$ 132,20

74,90
seu brinde vale
R$ 57,30
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Desodorantes
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 1/2020 ou enquanto durarem os estoques.
* Promoção válida para as Loções Protetoras de 120 ml, com exceção da Loção Protetora Esporte. ** Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques.

Perfumação e proteção com descontos imperdíveis.
Ganhe 1 refil
na compra do
Deo Corporal
Sr. N.

=

Deo corporal
sr. n 100 ml
Cítrico moderado.
Toque de madeiras
com o frescor do limão.
(85393) 04 pts

de R$ 55,00

32,20
seu brinde vale
R$ 22,80

Compre mais,
pague menos
Leve 1, 2 ou 3 refis
da mesma fragrância
ou combine como
preferir entre Kaiak
feminino, Kaiak
Aventura masculino
e Kaiak masculino.

A sensação de
liberdade de
uma onda
do mar. Uma
deslumbrante
explosão cítrica
de bergamota
e laranja com a
feminilidade do
jasmim.
(56763)

03 pts

1 REFIL

2 REFIS

, 0

5
20

, 0

3
19

3 REFIS

, 0

8
15

NA COMPRA DE 3 REFIS, VOCÊ PAGA APENAS R$ 47,40.

kaiak aventura
masculino

kaiak
masculino

Muita energia
para você viver
sua escalada
de emoções.
Frescor cítrico
de bergamota
combinado com
o conforto
do musc e
das madeiras
cremosas, como
sândalo.

A sensação de
liberdade de uma
onda do mar.
Combinação
icônica de notas
aromáticas,
cítricas e
aquosas que
trazem pureza
e um potente
frescor.

(56764)

V1V2

de R$ 25,80

(56948)

Promoções

kaiak feminino

REFIL Deo corporal 100 ml

163

Uma fragrância que
exala adrenalina.
A explosão de frescor
vem das ervas e das
especiarias, que
ganham força com
as notas ozônicas.

Kaiak
Pulso
cada u
sai por nidade
apenas

R$

69,90

Ganhe mais de
40% de desconto
na compra de
2 unidades do
Desodorante
Colônia Kaiak Pulso
masculino.
Kaiak. O que move você?

.

Novo
Body Splash
Tododia
Fragrâncias que
perfumam e
hidratam com
frescor e leveza.

Confira os
lançamentos
em promoção
na página 43.

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

/

natura.com.br/consultoria/

a

/

