
Avançada linha de dermocosméticos para 

proporcionar ao corpo beleza com saúde

GUIA DE PRODUTOS



Olya foi criada em conjunto com uma empresa de 
cosméticos alemã oferecendo uma linha de produtos 
faciais e corporais de maior qualidade e exclusividade.

Investe diariamente em inovação e tecnologia, contando com uma equipe de 
pesquisas e desenvolvimento especializada, utilizando ativos biotecnológi-
cos patenteados d os principais laboratórios do mundo.

Nossa missão é cobrir as necessidades de profissionais e usuários nas áreas 
de estética e saúde da pele, fabricando e comercializando os nossos produ-
tos para cuidados de beleza e bem estar.

Todos os nossos produtos, home care e profissionais são 
dermatologicamente testados e aprovados.

Ingredientes hipoalergênicos que não causam irritação.

Ativos dermatologicamente testados.

Não testamos produtos em animais.
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SILICONES
 NOBRES
O silicone cria uma película protetora 
que previne a perda de água natural 
da pele, evitando a desidratação.
Confere toque aveludado e seco,
 mantém a pele macia, lubrificada 
e suavemente perfumada.Mais Lubrificação, 

Mais Saúde

INDICAÇÕES

a MASSAGEM ENVOLVENTE 

PARA MAIS PRAZER NO 

RELACIONAMENTO

aINDICADO PARA MASSAGEAR 

O CORPO TODO

aSENSAÇÃO DE LEVE

AQUECIMENTO

aFRAGRÂNCIA SUAVE E

DISCRETA DE LONGA DURAÇÃO

aNÃO CONTEM ALCOOL, NÃO É 

PEGAJOSO, NEM IRRITANTE

aPREVINE FUNGOS E 

BACTÉRIAS NAS ÁREAS ÍNTIMAS 

E NAS AXILAS

GINECOLOGICAMENTE E 
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

Melaleuca é culturalmente valorizada 
devido ao potencial medicinal do óleo 
retirado de suas folhas, conhecido por 

ser antibacteriano, antifúngico, antiviral, 
anti-inflamatório e analgésico. 

ÓLEO DE 
MELALEUCA

AUMENTA A 
INTIMIDADE
DO CASAL

R$

,0065



Sensível e delicada, a área íntima possui 

características e propriedades especificas 

que precisam de atenção especial.

Os cuidados da linha Intimate Soap da 

Olya reúnem limpeza eficiente e ativos 

refrescantes que respeitam a delicadeza 

da área íntima, para você ficar tranquila 

(o) por mais tempo.

INDICAÇÕES

aHigiene íntima diária;
aPromove uma limpeza 
    delicada equilibrando 
    o pH da mucosa;
aSensação refrescante com 
    limpeza duradoura, sem 
    irritar a pele;
aCom pro vitamina B5, 
    óleo essencial de Melaleuca, 
    Chá Verde e Ginseng
    (versão masculina);
aEvita desconforto causado 
     por irritações.

O Ginseng é eficaz a este respeito,
uma vez que é absorvido pela pele 
muito rapidamente e melhora a 
circulação subcutânea vascular. 

EXTRATO 
DE GINSENG 
MASCULINO

Sabonete íntimo MAsculino
Absolute clean

Sabonete íntimo Feminino
Intimate soap

GINECOLOGICAMENTE E 
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

Sabonete íntimo
Limpeza e frescor o dia todo

A vitamina B5 ajuda na prevenção 
dos sinais do envelhecimento precoce da 
pele, agindo como um poderoso 
antioxidante. Auxilia a cicatrização, 
renova a pele após alguma lesão,  
machucados e irritações.

Pró 
Vitamina B-5 

Chá 
Verde

Fortalece o sistema imunológico, 
combate os radicais livres e promove o 
rejuvenescimento. Acelera a produção 
de colágeno e elastina, ajuda na micro 
circulação e mantêm a pele hidratada, 

saudável e firme.

R$

,0065



A PELE TAMBÉM ENVELHECE. COMBATA OS SINAIS DA 

IDADE POR MAIS TEMPO E MANTENHA SEU CORPO 

SEMPRE SAUDÁVEL E BONITO.

nutritivo corporal

Seu corpo sempre jovem

Hidratante

INDICAÇÕES

aPrevenção do foto 
 envelhecimento e proteção 
 ao DNA celular;
aRápida absorção e 
 perfume suave;
aNutrição intensa;
aUso diário; 
aIndicado para todos os
 tipos de pele;
aAtua em todos os 
 mecanismos da  hidratação, 
 firmando, promovendo 
 radiância e luminosidade  
 imediata;
aAção antirrugas, protegendo 
 e estimulando a produção de 
 colágeno.

Esta planta possui inúmeras 
vantagens para a pele como: ação 
adstringente, hidratante, regene-
rador, renovador, rejuvenescedor, 

antibacteriano, reduz o envelheci-
mento, rugas e acalma a pele.

Aloe vera

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

R$

,0069
R$

,0069R$

,0079

Mantém a hidratação da pele (Indicação 
principal); Ocasiona o melhor transporte de 
água na pele; Fornece proteção contra agen-
tes externos como poluição e raios solares;
Ajuda na renovação celular da pele.

Rico em tocoferol (vitamina E) e ácido linoleico, que são respon-
sáveis pelo efeito antioxidante e que ajuda na manutenção e 
regeneração do tecido cutâneo, revitalizando-o. Contém ainda o 
ácido linoleico (Ômega 6) e é um ácido graxo que possui proprie-
dades anti-inflamatórias, muito importante na cicatrização de 
feridas e na prevenção do ressecamento da pele. Antipoluição.  
Proporciona vitalidade e ação prolongada de pele lisa e macia.  
Contém bioflavonoides que ajudam a prevenir estrias.

AQUAPORINE 

ÓLEO DE SEMENTE DE UVA 
grape seed oil

A vitamina E tem propriedades hidratantes 
que ajudam a hidratar peles sensíveis e res-
taurar. É capaz de atuar contra os radicais li-
vres que promovem o envelhecimento e evitar 
outros efeitos indesejados na pele.

Suaviza linhas de expressão atra-
vés da sua ação antioxidante! 
Hidratante para pele seca.

Vitalidade para pele 
com função anti-age.

Vitamina E

Flor de lótus Orquídea

Hidratação profunda da pele, 
antioxidante e anti-age.

Extrato vegetal 
da cana de açúcar



para as mãos

fps 20

serum

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

Elas são suas maiores 

ajudantes todos os dias, 

mas muitas vezes também 

são as que mais sofrem!

 É com as suas mãos que 

você percebe o mundo e 

realiza um grande número 

de atividades, e é preciso 

cuidar bem delas.

Fórmula 

sofisticada com 

Cristais de Silicones, 

Vitamina E,  Extrato 

de Chá Verde e ativos 

que atuam no 

clareamento e na 

redução dos sinais do 

envelhecimento

das mãos.

Elas também
merecem ser 
tratadas com 
carinho!

A vitamina E é um super antioxidante. 
Ajuda na hidratação de peles secas já que é 
umectante. Também evita o envelhecimento 
precoce e manchas senis.

Vitamina E

INDICAÇÕES

aProtege contra os raios UVA 
 e UVB, principal causador do 
 envelhecimento cutâneo;
a Textura aveludada e não oleosa;
a Com silicones, forma uma 
 película que protege contra o 
 ressecamento e mantém as 
 mãos macias e hidratadas;
a Uso diário;
aClareia manchas de 
 envelhecimento precoce; 
aAntirradicais livres.

Indicado para áreas mais 

ressecadas do corpo como 

mãos, cotovelos e joelhos. 

Para todos os tipos de pele.

R$

,0065



GLICO-ACTIVE
FACE AND BODY

SABONETE

pa
ss

o
 1

Cada
 idade tem 
sua beleza

Tratamento completo em apenas 2 

passos que controla a oleosidade e 

evita a formação de acne, cravos e 

espinhas, além de prevenir o 

envelhecimento da pele, deixando-a 

mais saudável e revigorada.

INDICAÇÕES

aTem ação antipoluição, anti-acne, 
  anti-idade e antiglicante.
a Revitaliza, ilumina e hidrata. 
a Protege e minimiza os efeitos 
 das agressões diárias à pele.
a Refresca e suaviza.
a Devolve vitalidade e radiância à pele.
a Confere ação antioxidante, prevenindo 
 linhas de expressão e rugas.
aHigieniza profundamente e 
 trata a pele sem agredir.
aIndicado para todo tipo de pele, 
 principalmente as desvitalizadas.

20+

Este ácido possui ação antienve-
lhecimento, aumenta a hidrata-
ção da pele e também ajuda na 

formação do colágeno, melhoran-
do a elasticidade da epiderme. 

Provoca vasodilatação da região, 
diminuindo a espessura da pele, 

acelerando o processo de renova-
ção da epiderme e estimulando a 

síntese de colágeno.

Ácido 
Glicólico

Faz uma esfoliação delicada na pele, 
estimula a renovação celular, tem ação umectante 
(ajuda a atrair água para a pele) é antioxidante, 
combate a acne e a rosácea.

Gluconolactona 

R$

,00148



Pele oleosa e/ou 
com acne. Primeiros 
sinais de mudança: o 
espelho começa a revelar 
linhas finas ao redor dos 
olhos, boca, nariz e testa.
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REJUVENATING
FACIAL TONER 

LOÇÃO TÔNICA

LOÇÃO TÔNICA
INDICAÇÕES

aEquilibra os níveis de 
 umidade e renova a pele; 
aPerfeito para melhorar um 
 regime facial anti envelhecimento
 e redução da oleosidade.
a Ideal para pré-procedimento estético.
aTonifica e equilibra o pH da pele;
aRemove células mortas;
aAnti-inflamatório e Anti Glicante;
aAção renovadora;
aEstimula a produção de colágeno.

Enriquecido 
com peptídeos que 
desafiam a idade. 

Pele oleosa e/ou com acne. 

Primeiros sinais de mudança: o 

espelho começa a revelar linhas finas ao 

redor dos olhos, boca, nariz e testa.

20+
Tem propriedades esfoliantes e antimicrobianas 
que afinam a camada espessa da pele e evitam a 
contaminação da epiderme pelas bactérias.
Poderoso adstringente, capaz de controlar o nível 
de oleosidade formado pelas glândulas.

Poderoso no tratamento de problemas 
de pele como a acne, psoríase, eczema, 
dermatite seborreica, queimaduras e 
para eliminar manchas e cicatrizes. 
Regeneração da pele, além de 
propriedades antisséptica, 
antifúngica e esfoliativa.

Ácido Salicílico

Resorcinol

R$

,00135



ÁREA DOS OLHOS 

Conheça o poder da

As olheiras são características 

que incomodam homens e mulheres de 

várias idades. Existem quatro tipos delas e é 

possível clarear alguns. Saiba como

amenizar as olheiras, além de iluminar a 

área dos olhos, com a Vitamina C.

HaloxylVitamina C pura

Ácido Ferúlico
Rutina

INDICAÇÕES

aFirmeza ao contorno dos olhos;
aReduz olheiras e bolsas;
aDiminui rugas e linhas de expressão;
aContém Vitamina C pura + Ácido Ferúlico;
aEstimula a produção de colágeno;
aPossui efeito clareador.

vitamina c

Os olhos 
sustentam 

a expressão 
do rosto.

Com VITAMIN C 
eles ficam jovens 

e bonitos por 
mais tempo!

Ativa a eliminação de pigmentos sanguíneos.
Combate  as olheiras vasculares. 
Ilumina os círculos pesados ao redor dos olhos, 
reduz as olheiras, tem efeito anti-inflamatório e 
ainda reforça a firmeza e o tônus da região.

Auxilia  na remoção de melanina, clareando a 
região e combatendo manchas escuras ao  redor 
dos olhos. Estimula a síntese de colágeno, a pro-

dução de elastina, reduz rugas, revitaliza, reforça 
a sustentação e firmeza da pele, além de clarear, 

diminuir bolsas e o aspecto de cansaço.

Pontencializa ainda mais a ação antioxidante. 
Fornece hidrogênio para a 

neutralização dos radicais livres, 
retardando o envelhecimento das células.

Propriedades antioxidantes, que 
ajudam a produzir colágeno, a meta-
bolizar e aumentar a ação da vitami-
na C. Promove a circulação sanguínea 
na região ocular. 
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Antioxidante

A grande aliada da pele!
vitamina c
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Anti-idade com 

20% de vitamina 

C, que uniformiza 

o tom da pele e 

revela sua lumi-

nosidade, além de 

estimular a produ-

ção de colágeno. 

Reduz a ação da 

elastage, graças à 

presença dos fla-

voides do Ginkgo 

Biloba e Phlo-

rentin, reduzindo 

rugas e melhoran-

do a firmeza da 

pele. Possui ainda 

Ácido Ferúlico 

para comple-

tar a poderosa 

associação de 

antioxidantes que 

agem em siner-

gia na proteção 

contra os efeitos 

da poluição e da 

radiação UV e 

infravermelha.

INDICAÇÕES

aMelhora firmeza da pele;
aEstimula o colágeno
 reduzindo as rugas;
aUniformiza o tom da pele;
aCorrige e previne os 
 sinais de envelhecimento;
aAmeniza os danos causados
 pelos radicais livres;
aNanopartículas para um  
 resultado rápido e eficaz.

Extrato de
Gingko Biloba
Potente antioxidante, reduzindo
 consideravelmente a quantidade 
de radicais livres na região em que 
a substância é aplicada e previne o 
envelhecimento precoce.

Phloretim

Resultados visíveis 
em apenas 2 semanas!

Potente antioxidante que trata os 
sinais do envelhecimento como
rugas, perda de luminosidade e 
hiperpigmentação, protege a 
pele contra os danos causados 
pela radiação UV,
infravermelha e poluição.

R$

,00185
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A destruição 
da gordura 

através do
congelamento

Potente ação 

redutora da celulite 

diminuindo o aspecto 

“casca de laranja” da pele.

Bio Cafeína
Extrato 
de Menta

Extrato de 
Gengibre

Reduz medidas e gordura corporal, 
combate a celulite, tem ação 
antioxidante. Combate a ação dos 
radicais livres e previne o envelheci-
mento precoce. Trata irritações e in-
flamações cutâneas, reduz o inchaço 
e proporciona firmeza à pele. 

Combate a celulite e retenção de líqui-
dos. Reativa a circulação sanguínea, 
alivia a congestão linfática e reduz o 
inchaço ou os edemas originados por 
problemas de má circulação. É refres-
cante e proporciona um frio na pele que 
é bom para descongestioná-la.

Acelera o metabolismo e ajuda o 
corpo a eliminar mais calorias.
É anti-inflamatório e estimula 
a circulação sanguínea.

INDICAÇÕES

aComplexo drenante que
 melhora a micro circulação 
 sanguínea diminuindo o
 inchaço;
a3% de cafeína pura, Pro 
 Sirtuin e Neurocafein; 
aEm 15 dias pele firme e lisa; 
aFavorece a quebra de gordura; 
aIdeal para a região do quadril, 
 glúteos e costas; 
aRedução de aspecto 
 ondulado da pele;
aRedução de medidas 
 do quadril e da coxa; 
aMelhora a hidratação. 

Extrato 
de Laranja 
Amarga
Estimulante do sistema linfático 
e inimigo nº 1 da celulite. 
Hidratante, controla os processos 
hídricos, sedativos e depurativos.

REDUTOR DE MEDIDAS 

R$

,00185

https://www.youtube.com/watch?v=zWquGMhyPqU


LIPOREDUX
REDUTOR E ANTI CELULITE 

Muda a  temperatura 
corporal em poucos segundos.
Ativa a circulação 
local, acelera a queima 
de gordura.

INDICAÇÕES

aNanoativos encapsulados 
 potencializando os resultados; 
aAtivos termogênicos aquecendo o local;
aAção lipolítica anti celulite e firmadora;
 aContribui para nutrição e renovação da pele; 
aReduz medidas e a gordura localizada; 
aAjuda na eliminação de líquidos e toxinas;
 aResultados visíveis no primeiro mês de uso.

Cafeisilane C

Nicotinato de Metila

Extrato de 
Flor de Lótus 

Extrato de 
Madressilva 

Age no corpo como lipolítico e anti-
celulite. Promove a firmeza de pele e 
hidratação, ação anti-inchaço e tira o 
acúmulo de gordura . Anti-inflamatório 
e reestruturante, além de uma ação 
hidratante sobre a epiderme.

Promove aumento da circulação cutânea, podendo causar hiperemia (vermelhidão) e 
aquecimento no local aplicado.  Auxilia no tratamento da celulite, drenagem de líquidos 
e toxinas, promovendo o descongestionamento dos tecidos e diminuindo a quantidade 
de líquido retido, não sendo necessário o aquecimento para que essa ação seja efetiva.

Melhora a microcirculação sanguínea e linfática 
e estimula o metabolismo dos adipócitos. A pele 
torna-se mais firme e tonificada com visíveis 
efeitos sobre a celulite. 

Ações antibacteriana, anti-inflama-
tória e calmante. Poderosos ácidos e 
antioxidantes, combatem os radicais 
livres e podem ser eficazes na 
prevenção e tratamento de celulites 
e gorduras na pele.

 LIPOREDUX 

é uma linha

 inovadora que 

atua de forma 

segura e inteligente, 

oferecendo uma 

aplicação 

homogênea, 

uniforme e 

biologiamente 

correta.

R$

,00185

https://www.youtube.com/watch?v=zWquGMhyPqU


r
a

d
ia

n
c

e

Um olhar 
iluminado é tudo 

que você sempre quis

INDICAÇÕES

aReparação e antifadiga;
 aRegenerador da pele;
 aEstimula a longevidade; 
aRestaura a densidade da pele;
 aIndicado para peles desvitalizadas.

Silício

Ácido 
Hialurônico 
Biovetorizado

Auxilia o rejuvenescimento, ação 
regeneradora e restruturante para 
a pele. Combate os sinais de 
envelhecimento da pele como 
rugas e linhas de expressão.

É um ácido fracionado vetorizado 
pelo silício orgânico, cuja função é intensificar 
a renovação epidérmica (peeling biológico 
natural). Possui ação preenchedora,  
potencializa as células da pele a 
produzirem ácido hialurônico. Preenche 
as rugas naturalmente, sendo também 
um excelente hidratante.

Os ativos de intensa ação 

reestruturante presentes na 

formulação, auxiliam na 

revitalização e flexibilidade da 

pele, contribuindo para a

prevenção de rugas 

em volta dos olhos. 

Rutinyl 
Succinate
Poderoso ativo que auxilia na
manutenção de sinais de cansaço.
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BOTOX-LIKE 
EFFECT 

Fique sempre jovem 
sem ter que passar pelo 

sofrimento das agulhas!

Densiskin D +
Promove  uma verdadeira
“injeção de colágeno” na 
pele de maneira não-invasiva. 

As rugas são reduzidas, os contornos do rosto são 
redefinidos e a pele recupera a tonicidade e a firmeza.

 Confere extra vitalidade, traços  harmoniosos 
e uma pele visivelmente mais jovial. 

Esqualano 
Vegetal
Repõe hidratação e textura. Hidrata 
instantanemente enquanto fixa a 
hidratação natural, reabastecendo 
sua pele com o que já teve um dia. 

INDICAÇÕES

aIndicada para todo tipo de pele;
aNanotecnologia em seus ativos para 
 um resultado rápido e eficaz;
aReparação e antifadiga; 
aRegenerador da pele;
aEstimula a longevidade;
aRestaura a densidade da pele;
aIndicado para peles desvitalizadas.

Ômegas
6, 7 e 9
Os ômegas tem o poder de nutrir as 
células, protegê-las contra o 
envelhecimento, o estresse, e fortalecer 
as defesas naturais das células

Extrato de 
Framboesa

Hidratante, anti-inflamatório e antio-
xidante. Antienvelhecimento, melhora 

a elasticidade e flexibilidade da pele, 
suaviza e alisa o aspecto de rugas, linhas 

finas de expressão e flacidez da pele.

R$

,00185



DEFENSE
SERUM FACIAL

Neutralize os 
radicais livres

Complexo antirradicais livres com ação eficaz 
no combate às rugas. Um avançado hidratante 

facial que recupera a vitalidade cutânea. Pele 
visivelmente iluminada, macia e suave, enquan-

to seus ativos agem de forma intensiva na sua 
nutrição e proteção. 

Carcinina
Ação antienvelhecimento, 
estimula a produção de colágeno 
e evita o surgimento de rugas. 
Impede a perda de viço na pele. 

INDICAÇÕES

aHidratação intensiva; 
aCombate os radicais livres por sua 
 ação antioxidante; 
aPrevenção do envelhecimento;
aIlumina e melhora a textura da pele;
aToque sedoso, ideal para todo tipo de pele;
aAtivos nanotecnológicos.

Aquaporine
Aumenta a circulação de água entre 

as células da derme para a epiderme. 
Restaura a função da barreira

da pele. Promove hidratação 
natural e reestrutura as células. 

Ectoína
Poderosa ação hidratante, protege o 

DNA mitocondrial e o sistema imune.

R$

,00125



Delicadeza na textura, 
firmeza na ação

Creme revitalizador colo e pescoço 
REVIVE LIFT, com ativos concentrados 
para rejuvenescimento INTENSIVO da 

pele do colo e pescoço.

REVIVE LIFT
ultra intenso

Óleo de Oliva
Rico em vitaminas A, D, E e K e antioxidantes, 
colabora para o combate aos radicais livres. 
Previne o envelhecimento precoce da pele, 
rugas e linhas de expressão. Hidrata, sendo 
ideal para as peles secas. Ação purificante. 
Limpa os poros, desobstruindo-os e facilitando 
a remoção de impurezas.

Extrato de 
Orquídea

Poder antioxidante, regula a pigmentação da pele, combate 
o envelhecimento e recupera a coloração natural da pele. 

Aumenta a regeneração celular. Elimina manchas e dá 
suavidade. Contêm cálcio, ferro, zinco, cobre e magnésio, que 

ajudam a nutrir convenientemente a nossa pele.

INDICAÇÕES

aRápida absorção, hidrata
 e nutre profundamente;
 aPara todos os tipos de pele; 
aFirmante e antigravidade;
 aUniformiza a tonalidade da pele; 
aPrevine marcas senis e 
 envelhecimento precoce;
aRedutor de flacidez;
aNanotecnologia nos ativos.

R$

,0095



POWERGLOW 
ESFOLIANTE DE CRISTAIS 

Como esfoliar:

Pronto! 

Oryza sativa
Promove hidratação da pele, regula a oleosidade, é 
antioxidante, renovador de células. Melhora a elastici-
dade, aumenta a regeneração natural e minimiza linhas 
de expressão e rugas. Tem poder anti-inflamatório, não 
obstrui os poros, retém a umidade, previne o envelhe-
cimento precoce até mesmo o causado pelo sol e forma 
uma camada protetora na pele.

Faz o afinamento do relevo cutâneo, 
higienizando profundamente. 
Uniformiza a textura e 
aumenta o viço.

 vezes por 
semana!!

Use3 

1 
2 
3 

INDICAÇÕES

aEstimula a longevidade; 
aPromove a renovação celular;
 aMelhora a textura da pele, 
 deixando-a mais suave, 
 uniforme e tonalizada; 
aDesobstrui os poros, limpando 
 profundamente;
a Atenua e combate rugas e 
 linhas de expressão.

Partículas 
De Cristal

Uma pele saudável 
pede esfoliação

Assim você desobstrui os 
poros, limpa e revitaliza a pele

Aplique sobre a pele úmida 
do rosto e do pescoço;

Faça movimentos circulares
de baixo para cima;

Enxague com água morna e 
seque a pele sem esfregar.

Sua pele já esta pronta para 
receber seu tratamento.

R$

,0085



Peptídeos

Fosfolipídeos

Clareia as manchas, cicatriza, 
remodela  e renova as células. 
Reduz rugas e linhas de expressão 
e melhora da elasticidade.

Reparação e regeneração 
da barreira cutânea. Evita a 
redução da perda de água na pele; 

Redução na intensidade de 
pigmentação. Impede a 
formação de novos pigmentos e 
oxidação. Inibe a produção e 
distribuição de melanina.

INDICAÇÕES

aHidratação e nutrição 
 intensiva;
 aContém Ouro 
 quelado, que estimula o 
 metabolismo cutâneo;
aCombate a dermoporose 
 (perda de cálcio na pele);
a Melhora o viço e deixa 
 a pele macia. 
aIntensa ação extra-firme.

Concentrado 
de Soja

24k
gold mask

Um toque de
glamour e
 nutrição

Uma  pele bem 
cuidada vale ouro!

Possui nanopartículas 
de ouro que estimulam a  

produção de colágeno.
Indicada para todos os tipos 

de pele especialmente as 
desvitalizadas. 

R$

,00165

Como aplicar:

1 
2 

Aplique a máscara em toda 
extensão do rosto, exceto na região 
dos olhos, sobrancelha e lábios;

Deixe agir por 
20 minutos até secar;

3 Remova a máscara por inteiro e 
enxágüe o rosto com água fria.

BiotinaVitamina E 
Impede que a pele fique seca, 
escamosa e com vermelhidão 
em volta da boca e nariz. 

Previne e trata o envelhecimento da pele e o 
aparecimento de rugas. Cicatrizante 
e firmador. Potente lubrificante e hidratante.

40+



INDICAÇÕES

u CO2 Mask
aEstimula a lumininosidade e  
 maciez da pele; 
aControla a oleosidade; 
aReduz o tamanho 
 dos poros e cravos; 
aRemove poluentes e 
 resquícios de maquiagem; 
aFirmador da pele.

Detox 
para sua pele

Diga adeus as 
imperfeições causadas 

pela acne e conquiste 
uma pele macia e sem 
excesso de oleosidade.

CO2MÁSCARA DE 
CARVÃO 

poderoso 
absorvente 
de impurezas 

CO2 Mask

Taurina 
Ação antioxidante, combatendo os 
radicais livres que danificam 
as membranas celulares. 
Aumenta a hidratação da pele.

Carvão 
Vegetal 
(Charcoal)
Obtido através da carbonização 
de matéria orgânica, é um material 
preto poroso e altamente absorvente 
de qualquer tipo de sujidade. Age 
naturalmente como um imã e retém as 
impurezas. Ajuda a controlar o excesso 
de oleosidade, desobstrui os poros, 
remove as células mortas e as toxinas. 
Com ação purificante, antioxidante 
e remineralizante, promove uma pele 
radiante e uniforme. 

R$

,00145



HemeostatineCarcinina 

DIAMOND
PLUS MASK

Nanopartículas 
de diamante que 
aumentam a 
longevidade

Revitalização do metabolismo 
cutâneo e diretamente proporciona à 
pele os nutrientes essenciais. Nutrição, 
rejuvenescimento e revitalização.

Ajuda a proteger o colágeno.

INDICAÇÕES

aMultiproteção;
aIndicada para todos os tipos de pele; 
aEfeito peeling; 
aRemove células mortas; 
aAnti-idade; 
aAnticelulite; 
aMelhora a luminosidade da pele.

R$

,00165

20+



ACNE-AID 
SABONETE SECATIVO

ACNE CLARIFYNG 
TÔNICO SECATIVO

Agora você 
pode ter a acne 
sob controle

Limpeza
Limpa profundamente a pele, 
esfolia, elimina as espinhas e evita 
o aparecimento de novas lesões.
Minimiza inflamações; 
Estimula o processo natural 
de recuperação da pele;
Auxilia na desintoxicação dos tecidos;
Propriedades anti-inflamatórias e 
adstringentes.

INDICAÇÕES

u SABONETE SECATIVO
aZinco, que reduz e 
 controla a oleosidade
aÁcido Lactobiônico com 
 poderosa ação oxidante
 e cicatrizante da pele.
aSilício, um agente 
 anti-inflamatório,
 antisséptico e 
 renovador da pele. 

u TÔNICO SECATIVO 
aHDA extraído da 
 geleia real associado ao 
 extrato de hamamelis, 
 que ajudam na redução 
 da oleosidade e ação 
 secativa da pele.
aÁcido Lactobiônico 
 e niacinamida ideais 
 para cicatrização das 
 peles acneicas.
aÁcido Sebático 
 (extraído da Mamona)
aReduz a oleosidade e o 
 brilho da pele, torna-a  
 aveludada e com toque seco; 
aReduz os poros dilatados, 
 cravos e a acne.

Extrato de Hamamelis
Clareia a acne diminuindo a vermelhidão, reduzindo a inflamação e removendo 
bactérias e o óleo. Acelera a cura de infecções relacionadas à acne, crostas 
e cicatrizes, enquanto reprime o desenvolvimento de cravos e espinhas.

R$

,0095
R$

,0099

Tratamento
Fórmula leve e com rápida secagem. 
Sensação única de pele limpa e fresca. 
Sem fragância e sem corantes.
Poderosa ação secativa;
 Promove renovação celular; 
Protege o colágeno;
 Previne o reaparecimento da acne; 
Auxilia no clareamento de manchas 
causadas pela acne.

PASSOS2 Cuidados 
anti-acne
EM APENAS



clareamento 
do melasma em PASSOS2 

Pele no tom perfeito

Ácido 
Salicílico 
 Age como rejuvenescedor 
provocando a renovação das células, 
reduzindo as manchas e rugas 
causadas pelo envelhecimento.

INDICAÇÕES

u SABONETE MICRO EXFOLIATING 
aRemoção e despigmento 
 de manchas e sardas; 
aPossui vitamina C que ajuda 
 na despigmentação e 
 clareamento da pele; 
aLimpa, hidrata e renova;
 aControla a oleosidade da pele; 
aUso para todos os tipos de pele.

u SERUM SALICILYC ACID 
a Uniformiza o tom da pele e 
 devolve a radiância e o viço;
aReduz rugas e opacidade dos tecidos; 
aDevolve radiância e vigor da pele; 
aPode ser usado na face, colo, mãos,
 virilhas e axilas;
 aEficácia clinicamente comprovada a 
 partir da quarta semana de uso.

B-White
Phe-Resorcinol um dos mais 
potentes inibidores de tirosina-
se (manchas).  Possui estudos 
que comprovam eficácia 10 
vezes superior ao ácido kójico.

Limpeza
Indicado para todos os tipos de pele.  pH 
balanceado, remove as impurezas de uma 
forma eficaz e sem agredir a pele.

Tratamento
Clareia de forma gradativa e segura. Rápi-
da absorção sem resíduos de oleosidade.

R$

,00145
R$

,00125

SALICILYC 
ACID SERUM

SALICILYC 
MICRO EXFOLIATING 

https://www.youtube.com/watch?v=BkAo8DJjkkI


Proteção solar 
com antioxidante 

e ação anti-age

Filtros solares 
fotoestáveis, com 

proteção muito 
alta contra os 

efeitos causados 
pela exposição aos 

raios solares. 

PROTETOR SOLAR 
FPS 55 UVA/PPD 20

Extrato de 
Chá Verde

o que é ppd?

PCA-Na 

Vitamina C

Protege a pele do envelhecimento 
precoce, do câncer de pele e dos 
danos causados pela exposição aos 
raios UVA e UVB.

O PPD é a proteção contra a radiação 
solar UVA, principal causadora do 
fotoenvelhecimento cutâneo, causando 
danos às fibras de colágeno.

 PCA-Na é o principal componente 
do fator natural de hidratação da 
pele, auxiliando na reposição da 
umidade natural.

Atua na síntese de colágeno, reduz 
rugas e linhas de expressão, deixa 
a pele mais luminosa, previne e 
impede a pigmentação da pele pela 
supressão da síntese de melanina. 
Age como um antioxidante natural, 
com proteção ao DNA, atividade 
preventiva e reparadora no processo 
de glicação, revitalização da pele, 
estímulo à produção de colágeno e 
ação anti-inflamatória.

R$

,00142

INDICAÇÕES

aRápida absorção, 
 toque seco e sedoso. 
aProduto de textura leve.
a Hipoalérgico.
aAnti-idade; 
aProtege o DNA celular;
aAção hidratante;
aResistente à àgua.

Pele blindada
 contra radiação solar

 e poluição digital



Antaron
Maior resistência à água

Vitamina E 
Nanobiofuncional
Antioxidante, estimulador do colágeno 

Com O protetor solar 

Tonalizante, você cuida da 

sua saúde e da beleza!

Make up 
sunblock

FPS 30 UVA/PPD 17

Proteja 
sua pele e 

conquiste um 
tom uniforme

Bege médio

Bege Bege 
escuro

O FILTRO SOLAR com TONALIZANTE também pode ser usado à noite, pois assim você 
estará bem protegida da luz visível e ainda terá cobertura de maquiagem, além de cuidar 
da pele com benefícios que vão além do disfarce de imperfeições, como a hidratação, a 
proteção ao DNA, a ação antioxidante e até a redução de rugas e linhas de expressão. 
Ou seja, você cuida da sua pele e ainda deixa seu tom uniforme e bonito!

café

R$

,0095

R$

,0095 R$

,0095

R$

,0095



Ingredientes 
que proporcionam 

três benefícios 
em um só produto: 

esfoliação 
hidratação 
suavidade

UREA PLUS 
CREME PARA OS PÉS

INDICAÇÕES

a Hidratação até por 8 horas;
aRico em ácidos graxos essencias que 
ajudam a hidratar e suavizar a pele; 
aAjuda a combater os odores 
 provocados pela transpiração;
aAlta concentração de anti-oxidantes; 
a Deixa uma sensação de frescor na pele.

Ureia

PCA-Na 

Castanha 
do Pará

É umectante e emoliente, que hidra-
ta e restaura a maciez da pele espe-
cialmente seca e áspera. Aumenta 
efetivamente a capacidade da pele 
em absorver e reter a umidade.

É o principal componente do fator natural 
de hidratação da pele e apresenta alta 
capacidade de hidratação, auxiliando na 
reposição da umidade  natural da pele.

É lubrificante e emoliente, o que torna 
a pele mais suave e impede a perda de 
água, aumentando muito a hidratação 
da pele. Além disso, o óleo possui com-
ponentes importantes para repor a 
barreira lipídica da pele, minimizando 
o ressecamento e a desidratação.

R$

,0098

Você se lembra de 
cuidar de seus pés?



Clareia e reduz 
olheiras em 30 dias

Absorção rápida, 
deixando a pele macia e 

hidratada, respeitando 
a delicadeza ao 

redor dos olhos.

MIRACLE 
CLAREADOR DE OLHEIRAS 

Arbutin

Nicotinamida 
Ácido 
Kójico 

Elimina manchas na pele. Não é 
fotossensível, podendo ser usado 
durante o dia sem ter que evitar 
a exposição ao sol logo após a 
aplicação.

Clareador e despigmentante de man-
chas e sardas. Promove clareamento e 
homogeneidade da tonalidade cutânea 
em todos os tipos de pele.

Atua profundamente nas células. 
Faz uma espécie de barreira na pele, 
reduzindo o ressecamento e melhora a 
textura. Ação anti-inflamatória, regula 
a produção das glândulas sebáceas, 
evita a inflamação cutânea.

Conquiste um 
olhar iluminado

R$

,0099

Olheiras
Cansaço, alergias, 
envelhecimento, excesso
de sol e noites 
mal dormidas.

Pigmentos que 
proporcionam 

disfarce 
imediato das 

olheiras. 
INDICAÇÕES

aAtenuam a coloração; 
aAtivos que agem como 
 clareadores e despigmentantes; 
aNão arde os olhos; 
aReduz sinais de cansaço nas 
 áreas do olhos; 
aDeixa o contorno dos 
 olhos mais firme.



Nunca 
Mais!

Flower Extract 
Recupera o  colágeno e elastina, devolve  a 
firmeza e o viço à cútis maduras ou 
desvitalizadas. Ação calmante e antisséptica, 
elimina os radicais livres e promovem a 
renovação celular. 

CREME DE 
PREVENÇÃO 
DE ESTRIAS

Hidratação, 
nutrição e ação 

antirradicais 
livres. 

Trata 
estrias antigas 

e previne o 
aparecimento

de novas

INDICAÇÕES

aEsfolia suavemente e hidrata;
aPrevine o aparecimento de  
 novas estrias;
aContém ingredientes ativos que  
 promovem a formação de colágeno;
a Uniformiza o tom da pele;
a Melhora visivelmente a 
 aparência das estrias e manchas.

ADVANCED  
strech mark therapy

Estrias
Nem antigas, nem novas:

R$

,00160

Passiflora 
Incarnata
Penetra na pele com facilidade, 
combate a flacidez, antioxidante, 
regula a oleosidade, protege a 
derme, efeito hidratante, podero-
so emoliente e relaxante.

Hidroxyprolisilane C
Reestruturação e regeneração do colágeno e da elastina. 
Manutenção do sistema de “auto hidratação natural” da pele.



Tratamento  
Corporal Xantalgosil 

Estimula a lipólise, promove a redução de 
medidas, gordura localizada, além de auxiliar no 
processo de redução de celulite. Forma um filme 
sobre a pele, aumentando o tempo de exposição 
da pele aos ativos.

aPrevine a flacidez, 
melhora o aspecto 
ondulado e traz 
firmeza à pele

aIndicado para 
prevenção e combate 
aos sinais de pele 
agredidas por 
celulite e flacidez

Modela a 
pele, com 

sua fórmula 
de textura 

própria. 

R$

,00185DMAERaffermine
Proteção antioxidante que defende a 
pele dos radicais livres que a danificam 
e contribuem para o aparecimento 
dos sinais de envelhecimento precoce, 
incluindo rugas e linhas finas. Fortalece 
as células da pele e suas membranas e, 
ao fazê-lo, protege a estrutura celular.

Função firmadora. Fornece nutrientes que agem na 
reestruturação e contração das células de colágeno. 
Pele mais firme e com menos flacidez. Ameniza os 
efeitos da idade, gravidez ou emagrecimento rápido. 
É capaz de prevenir o surgimento de estrias, pois pro-
move elasticidade à pele, e, ao mesmo tempo, evita 
que a mesma se torne flácida.

INDICAÇÕES

aReestablece a síntese da elastina 
 e dos colágenos formadores;
aRecupera a elasticidade da pele; 
aTonifica e cuida a pele seca;
 aAnti-aging;
 aAntiflacidez.

REPAIRWEAR  
& uplifting firming
CREME FIRMANTE 
E ANTICELULITE 



Sua pele
Merece!

Limpeza, hidratação, nutrição e 
renovação para pele de seus clientes.

Linha profissional - face

Faça limpeza de pele regularmente.
Não adianta usar vários cremes, se o rosto 
não estiver preparado para recebê-los.

E você? 
Está em dia com a sua?

Renovação +
Clareamento

em

passos
4 

vida à pele

face
Dê +

da sua



INDICAÇÕES

aPrepara a pele para 
 procedimentos estéticos. 
aRemove as células mortas da pele;
aRevitaliza e esfolia; 
aLimpeza profunda;
aDesobstrui os poros; 
aIlumina e melhora a aparência da pele.

Sua fórmula  prática 3 
em 1, tem propriedades 

adstringentes, esfoliantes 
físicas e químicas, 

que promovem a retirada 
de células mortas.

Extrato 
de Cacau 

Ácido 
Mandélico 

Cicatrizante e hidratante. Sintetizam as fibras 
de colágeno e elastina, garantem a firmeza e a 
elasticidade da pele. Repara os primeiros sinais de 
envelhecimento cutâneo. Ajuda a prevenir manchas 
porque resgata os radicais livres não desgastando a 
melanina. Prevenção anti-idade.

Prevenção e tratamento de acne, 
danos causados pelo sol, hiperpigmentação, 
antienvelhecimento e esfoliante.

Casca 
de Arroz 
Hidratante, regula a oleosidade, 
antioxidantes e serve como um 
renovador de células. Melhora a 
elasticidade, aumenta a regeneração 
natural, minimiza linhas de expres-
são e rugas. Anti-inflamatório, não 
obstrui os poros, retém a umidade da 
pele. Previne o envelhecimento e até 
mesmo o causado pelo sol.

Potência de 
clareamento 
com suavidade

MANDELIC   
ACID scrub

PASSO

Linha profissional - face

R$

,0098



Aloe Vera

Camomila

Após a realização de tratamen-
tos estéticos, como peelings e 
lasers, a pele pode ficar verme-
lha e muito sensível. Apesar de 
essa ser uma reação comum 
e esperada, a cútis irritada 
precisa de cuidados especiais 
para não inflamar. Além disso, 
as precauções também são 
necessárias para prolongar o 
efeito dos tratamentos.

Promove mais brilho 
e retira o aspecto seco 
e envelhecido da pele.

Limpa a pele, tira olheiras 
e cicatriza espinhas. 

a
lo

e
 v

e
r

a
so

o
t

h
in

g
Tonifica

e acalma 
Loção tônica 
suavizante 
indicada para o uso 
após esfoliação, 
peelings e demais 
procedimentos 
estéticos.

Extrato
de Tília 

Analgésico, anti-inflamatório, ação 
refrescante, emoliente, suavizante, 
anti-séptico, cicatrizante e hidra-
tante. Indicado para  pele irritada, 
sensível ou após exposição solar.

INDICAÇÕES

aPrevine o surgimento 
 de cravos e espinhas; 
aRemove as células mortas; 
aAjuda a controlar a oleosidade excesiva;
 aSuaviza e uniformiza a pele; 
aPrevine as rugas e linhas de expressão.

PASSO

Linha profissional - face

R$

,0095



Arnica

AMP

Camomila

Carbonato 
de Sódio 
 Absorve o óleo causador de 
acne, esfolia as células
 mortas que entopem os poros. 

Cicatriza ferimentos 
superficiais, anti-inflamatório 
natural, antisséptica, tônica, 
estimulante e analgésica.

Poderoso ativo
para dilatação 
de poros.

Anti-inflamatório, 
antiséptico e analgésico, 
que ajuda a manter a pele 
limpa e sem oleosidade.

arnica
emollient cream

Deixe sua 
 pele linda!!

Creme de ação 

emoliente que 

auxilia na 

extração de cravos 

pretos e brancos 

no procedimento 

de limpeza de pele. 

Óleo Essencial 
de Melaleuca 
Fácil penetração na pele, 
descongestiona as glândulas 
sebáceas, desinfeta os poros e resseca 
os cravos e as espinhas.

INDICAÇÕES

aAção anti-inflamatória, 
 restaura a barreira cutânea da pele; 
aAtua na saponificação do sebo, não 
 provocando dilatação dos poros; 
aConcentrado em pH equilibrado;
aHidrata e relipida.

PASSO

Linha profissional - face

R$

,00120



Beta 
Glucan 

Extrato 
de Lavanda

Ajudar a tratar 
desordens da pele e a 
remover as linhas ténues 
e os enrugamentos

Indicada para tratar peles 
oleosas, secas, inflamadas, 
com acne, dermatites, queimadas 
de sol e com asssaduras. 
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Pele Fresh!
Saudável e nutrida!

Proporciona ação refrescante, 
calmante e descongestionante, 

aliviando a pele manipulada 
durante a limpeza. 

Abyssine 
É uma molécula prodigiosa, 
proveniente das fissuras 
vulcânicas do Oceano Pacífico 
com propriedades calmantes, 
reparadoras e protetoras para 
proporcionar uma reparação 
total na pele.

INDICAÇÕES

aMáscara calmante e anti-inflamatória;
aRica em ativos que regeneram 
 a superfície da pele; 
aEstimula a produção de beta endorfina; 
aPromove restituição dos lipídios; 
aAção anti-stress e anti-inflamatória.

PASSO

Linha profissional - face

R$

,00145



Corpo
esculpido!
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Congele e elimine
o que te incomoda!

Gel corporal especial que induz ao 

resfriamento local através dos seus 

ativos que auxiliam nos processo estéticos. 

Crioterapia?
você sabe o que é

Uma técnica estética que resfria a região onde o produto é aplicado, fazendo com que o organismo 
libere energia na forma de calor, induz ondas de resfriamento às células, provocando uma reação 
térmica que obriga o organismo a gerar energia e calor para equilibrar a temperatura local. Para 
que esse processo seja concluído de forma rápida, o organismo busca a gordura acumulada nas 
células adiposas, transformando-a em energia no mesmo local do resfriamento.

Complexo 
Botânico

Redutor de gordura localizada, tem fun-
ção emagrecedora, redutor de barriga,  
ameniza os nódulos de celulite, desincha, 
desinflama, diminui a retenção de líquido 
e edemas,  função antienvelhecimento, 
cicatrizante e firmadora. 

Equilibra a pele, defesa dos radicais livres 
e torna a pele mais saudável.

INDICAÇÕES

a Melhora a flacidez; 
a Reduz a gordura localizada; 
a Reduz o aspecto “casca de laranja”
 provocado pela celulites; 
a Redutor de medidas;
a Estimula a circulação sanguínea.

Linha profissional - corpo

R$

,00175

Centella 
Asiática 



LIPOLYTIC
CREME DE MASSAGEM 

redutor de medidas

Castanha 
da Índia 

Centella 
Asiática

Cafeína 
Biovetorizada 

Trata  má circulação, varizes,  inchaço, flebites, dermatite, eczema, inflamações gerais 
na pele, pernas pesadas e dor nas pernas. Ação adstringente, anti-inflamatória, estimu-
lante, tônica, vasoconstritora e vasoprotetora. 

Ajuda no combate à celulite por estimular 
a produção de colágeno e melhorar 
a circulação. Prevenção de estrias.

Potencialização da quebra das celulas adiposas, 
regeneração celular, estimulação da circulação, 
adstringente,  ótima hidratação e deslizamento.

INDICAÇÕES

a Oferece espalhabilidade e 
 deslizamento, associado ao blend de 
 ativos lipolíticos que apresentam 
 forma única; 
aCombate a celulite, melhorando o 
 aspecto ´casca de laranja´ e 
 impede a estocagem da gordura, 
 reduzindo as medidas; 
aFórmula livre de óleo mineral, 
 corante e parabenos. Elimine a

gordura
localizada!

A Caféina biovetorizada aplicada sobre a pele apresenta 

permeação cutânea pelo estrato córneo, permanecendo 

na pele após as 24h da aplicação, mantendo a ação 

lipolítica em células de 

gordura por todo o dia.

Linha profissional - corpo

R$

,00175



POWER 
conductive gel

Conduz os nanoativos biovetorizados 

sem alterar a barreira lipídica da 

pele, potencializando os resultados. 

Não contém álcool e fragância.

 Fórmula livre de óleo mineral, 

corante e parabenos.

Extrato de 
Centella Asiática 

Extrato de
Cavalinha

Potencialização da quebra das células adiposas, 
regeneração celular, estimulação da circulação, 
adstringente,  ótima hidratação e deslizamento

 Cura feridas e cortes e tem 
propriedades antisépticas 

Fórmula inovadora que facilita a transmissão 

da corrente. Potencializa e acelera os 

resultados através de sua tecnologia, otimizando 

ações liporredutoras e anticelulíticas. 

INDICAÇÕES

aMinimiza o tratamento 
 de contratura e tecido cicatricial; 
aAcelera a cicatrização e 
 recuperação após procedimentos; 
aEfeito térmico de cavitação;
aMelhora a circulação sanguínea 
 e a microcirculação.

gel condutor

Linha profissional - corpo

R$

,00130
INDICADO PARA USO EM 
ULTRASSONOGRAFIA



THERAPEUTIC 
MASSAGE OIL

Vitamina EÓleo 
de Oliva

alto poder 
deslizante

Extrato Oleoso 
de Arnica

Óleo de 
Semente de Uva 

Previne e trata o envelhecimento da 
pele,  melhora a cicatrização, aumenta 
a firmeza da pele, age como lubrificante 
e hidratante potente, reduz os danos 
causados pelos raios ultravioleta e 
diminui o eritema e a sensibilidade da 
pele após a exposição aos raios UV.

 Rico em vitaminas A, D, E e K. 
Antioxidante, combate o 
envelhecimento e
 rejuvenesce a pele.

Poder de hidratar e prevenir estrias, 
aumenta a elasticidade da pele e tonifica, 
além de melhorar a circulação sanguínea.

Rico em vitamina E, antioxidante, estimula 
o crescimento de novas células, anti radicais 
livres,  protegem a pele contra os raios ultravio-
leta, clareia  manchas e sinais causados pela 
exposição excessiva ao sol. Anti-inflamatório e 
levemente adstringente.

Linha profissional - corpo

As massagens com óleos 

essenciais  são ótimas opções 

para aliviar a tensão 

muscular e estresse, pois 

estimulam a circulação 

sanguínea e renovam 

energias. Além disso, ajudam a 

reduzir a tensão muscular e 

promove o relaxamento 

dos músculos.

INDICAÇÕES

aAlívia dores musculares; 
aAção hidratante, 
 regeneradora e nutritiva; 
aAção anti-inflamatória e relaxante; 
aAtiva a circulação;
aMantém a firmeza da pele.

óleo de massagem

Fragrância
agradável e

relaxante
R$

,00130



ÁUREA

Lovely

Sugar
Fragrância sensual e moder-
na para mulheres com perso-
nalidade forte. A combinação 
de floral oriental e néctar 
do Himalaia compõem esta 
fragrância extremamente 
ousada.

Fragrância sedutora e luxuo-
sa para mulheres encantado-
ras. A combinação de flores 
e frutas nobres personaliza 
esta fragrância provocando 
amor e sensualidade.

Fragrância marcante e per-
feita para mulheres sensuais 
e românticas. A combinação 
floral oriental e jasmim desta 
fragrância provocam atração 
e empoderamento.

Elegância 

Clássicode um 

toda 

exuberância 

feminina em 

fragrâncias 

marcantes, 
para  mulheres 

únicas como 

você.

R$

,0065



royals

Sensualis

Fragrância nobre e autêntica para 
homens poderosos e ambiciosos. 
Possui uma combinação floral 
oriental e amadeirada que aumenta 
o otimismo e a determinação.

Fragrância exclusiva e irresistível para 
homens poderosos e misteriosos. Possui 
uma combinação floral oriental e ma-
deira aromática indiana que aumenta o 
poder da sedução e da determinação.

Feeling
Fragrância harmônica e 
marcante para homens 
exigentes e elegantes. Possui 
uma combinação amadeirada 
com toque verde que permite 
aumentar o poder da atração.

Masculino
Essênciapor

fragrâncias  
ideais para homens 
fortes e autênticos

R$

,0065



REPRESENTANTE

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
(31) 3821-3191 | (31) 99448-6990 

atendimento@mirracosmeticos.com
www.olyacosmetica.com

olyaoficial 


