Guia de
Maquilhagem

Introdução

Porque somos suecos, temos
uma perspetiva diferente sobre a beleza.
Para nós, não se trata apenas da aparência,
mas sim da forma como vivemos, sentimos e
agimos. Tem a ver com ter confiança em
quem somos e sentirmo-nos bem na nossa
pele.
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Também acreditamos numa beleza responsável, através da criação de produtos seguros, inspirados pela
natureza e alimentados pela ciência sueca. Produtos - com ingredientes rastreados de forma ecológica e ética
- nos quais podemos acreditar e ter confiança.

Introdução

Porquê os
Cosméticos
Oriflame?

Celebramos a sua beleza individual e queremos ajudá-la a
expressar-se da forma que desejar. É por isso que os nossos
produtos seguem as últimas tendências e são feitos para se
adaptarem a todos os estilos e carteiras. Porque a verdadeira
beleza nunca deve ser adquirida, apenas partilhada e
apreciada.

Marcas
de
Maquilhagem

Marcas

O mundo da maquilhagem não se resume à cor em si.
A abordagem da Oriflame é a de realçar a beleza
natural de cada mulher.
O nosso portfólio oferece uma vasta gama de
produtos-tendência para cada mulher, para cada
estado de espírito.
E para cada estilo. É importante que as Assessoras
reconheçam os vários elementos comercializáveis e que
adaptem as recomendações de acordo com os casos.
Continue a ler para ter uma melhor compreensão dos
alvos e dos pontos de venda das nossas marcas de
maquilhagem.

Marcas

Maquilhagem elegante e irresistível para o dia a dia. Fácil
de gostar!
Irresistível linha de maquilhagem útil e coadjuvante para o
rosto, olhos, lábios e unhas que lhe oferece inúmeras
possibilidades, excelente coloração, ótima qualidade e
valor.
É nossa convicção que a maquilhagem tem de fazer efeito
imediato e melhorar a nossa aparência, para que nos
sintamos bem, quaisquer que sejam os nossos planos.

Marcas

Esta é uma linha orientada para as mulheres mais jovens, que
só agora estão a descobrir a maquilhagem, e para as que não
têm necessariamente muita experiência ou que gostam de se
divertir com produtos acessíveis para encontram o seu look
ideal. Querem soluções rápidas e descomplicadas, bem como
ter uma grande variedade de opções
para experimentar.
Alvo principal: 16-25; alvo secundário: 25-30.
Quer soluções rápidas e descomplicadas
Setores Vencedores: Lábios e Unhas, onde temos uma ampla
oferta de cores para as mais diversas aplicações.

Marcas

Maquilhagem arrojada e atual inspirada pelas mais
recentes tendências da moda.
The ONE é uma Curadora de Tendências e Mentora
de Maquilhagem.
Selecionamos as tendências mais relevantes e
interessantes e tornamo-las acessíveis. Para isso,
desenvolvemos uma vasta gama de produtos que
ajudam os consumidores a obter o look que desejam
e que necessitam - para cada ocasião e
circunstância.

Marcas

The ONE veio trazer-lhe a maquilhagem e a moda à ponta dos
dedos, para que se sinta por dentro das tendências e com toda
a informação. Estes cosméticos destinam-se principalmente a
mulheres que desejam sentir-se modernas e confiantes, que
procuram produtos de maquilhagem de qualidade e com bom
desempenho, bem como tons da moda.
Alvo: mulheres modernas e confiantes, 25-35
Setores Vencedores: Olhos e Lábios serão os nossos principais
setores a trazer as mais recentes tendências em maquilhagem.

Marcas

Elegância, Paixão, Indulgência, Luxo. Concebida com
elevada estética, combinada com a mais alta qualidade
Giordani Gold nasceu em 1976 e é uma das marcas mais
antigas e bem estabelecidas da Oriflame. Desde o início,
que oferece os produtos emblemáticos mais vendidos como
as Pérolas Bronzing, a Base de Cor Age Defying e as
fragrâncias Giordani Gold, que continuam até hoje a ser
preferidas por muitos dos nossos clientes.
A filosofia de desenvolvimento do produto baseia-se na
oferta de um padrão de qualidade premium em todos os
níveis; texturas, aromas, materiais, ingredientes e atenção
aos detalhes, para uma experiência de produto indulgente.

Marcas

O estilo de vida inspirador da marca é uma resposta ao sonho de
muitos consumidores e assessores - é uma vida repleta de
elegância simples, paixão, indulgência e luxo. Giordani Gold não
se limita apenas à maquilhagem - os produtos contêm
ingredientes únicos que cuidam ativamente da pele, lábios e
pestanas. O utilizador alvo destes produtos é uma mulher
trabalhadora autoconfiante com um visual clássico e elegante,
que sabe o que quer.
Alvo: mulheres trabalhadoras autoconfiantes, 35+
Setores Vencedores: O essenciais de maquilhagem que
proporcionam a experiência mais luxuosa

Maquilhagem
Passos /
Ritual

Maquilhagem Passos / Ritual

Rosto/Base

Contorno

Sobrancelhas

Desmaquilhantes

Lábios

Olhos

Rotina Cuidados do
Rosto

Rotina
NovAge

Rotina NovAge

O primeiro passo antes de aplicar qualquer
maquilhagem deve ser uma rotina de
cuidados do rosto que esteja alinhada com
as necessidades particulares da pele. Na
Oriflame, encontrará certamente uma linha
que irá manter a pele luminosa, hidratada e
com um aspeto saudável.

Rotina NovAge

Recomendado
para
TODAS AS
IDADES

Recomendado
para

20+

Recomendado
para

30+

Recomendado
para

40+

Recomendado
para

50+

Para ele

Rotina NovAge

Como preparar a pele para a
maquilhagem?
Siga a rotina de 4 passos:

PASSO 1:

PASSO 2:

PASSO 3:

PASSO 4:

Limpar a sua pele de manhã e à noite remove as

Os cremes para os olhos têm texturas mais claras,

Os séruns são o estímulo da sua rotina. A textura

Os cremes de dia e de noite fornecem a camada

impurezas para uma boa saúde da pele e cria

não contêm fragrâncias, e são especialmente

fluida do sérum destina-se a fornecer os seus

final de ingredientes ativos juntamente com a

condições perfeitas para absorver o resto dos

formulados para atender às necessidades

agentes hidratantes e de preservação da

hidratação.

produtos na sua rotina.

especiais da zona dos olhos como linhas finas,

juventude de forma rápida e eficaz, antes de

O creme de dia ajuda a hidratar e proteger a

inchaço ou olheiras.

aplicar o seu creme de dia ou de noite.

sua pele, enquanto que o creme de noite foi

LIMPEZA - PREPARAR PARA
ABSORVER

OLHOS - FOCAR NOS OLHOS

REVITALIZAR - ATIVAR O PODER

HIDRATAR - NUTRIR E PROTEGER

concebido para recuperar e preencher enquanto

Rosto - Base

Rosto - Base

PRIMERS

Primers
Suavizar as linhas finas, minimizar a aparência dos poros,
corrigir a cor - estes são apenas alguns dos muitos
benefícios dos primers. Escolha o seu, dependendo do
efeito que gostaria de obter, por exemplo: matificar para
pele mais oleosa ou iluminar para obter mais brilho.
Aplique o primer sobre todo o rosto para criar a base
perfeita!

Rosto - Base

PRIMERS

Primer
Antibrilho Makeup Pro
THE ONE

Primer
Iluminador Make-up Pro
THE ONE

• Suaviza a textura irregular da pele e

• Suaviza a textura irregular da pele e

• Suaviza a textura irregular da pele e

esbate o aspeto das imperfeições

esbate o aspeto das imperfeições

esbate o aspeto das imperfeições

41972

• Minimiza o aspeto dos poros e
controla a oleosidade
• Prolonga a duração da base com um
efeito mate de longa duração

Primer

Corretor de Cor Make-up Pro

THE ONE
41974

41973

• Ilumina e realça a pele, dando-lhe
uma sensação de hidratação
• Prolonga a duração da base

• Neutraliza e dissimula o tom irregular
da pele
• Prolonga a duração da base, com a
sensação de pele suavizada
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PRIMERS

Pérolas Hidratantes
com Cor Giordani Gold
42742

Primer Youthful
Radiance Giordani
Gold
33300

• As Pérolas Transformadoras de Cor

• Favorece uma aparência jovem

refrescam a tez e hidratam a pele

e fomenta uma tez radiante

para uma base suave e flexível
• Cor subtil e lisonjeira, para se
adequar aos tons de pele claros a
médios
• Com infusão de Ácido Hialurónico,

• Com infusão de Ácido Hialurónico,
Complexo Skin Perfector e Extrato de
Chá Branco
• Com rosa iridescente e micropérolas
de ouro
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CORRETORES

Corretores
Uma ferramenta perfeita para ocultar olheiras, disfarçar
borbulhas e imperfeições, camuflar poros dilatados e
outras imperfeições visíveis. Escolha um corretor que
combine com a sua base ou que seja de cor ligeiramente
mais clara.
Aplique nas olheiras ou imperfeições e esbata!
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CORRETORES

39913
Light Ivory

39914
Natural
Beige

40772
Light

41990
Light Beige
Neutral

40773
Medium
40774
Medium

Corretor em Batom
Perfecting OnColour
• Funde-se na pele, ajudando a

41989
Porcelain
Cool

41991
Sun Beige
Warm

Kit Corretor
THE ONE
• Camuflagem instantânea de imperfeições,

dissimular imperfeições e

manchas escuras, cicatrizes, capilares

descoloração

visíveis, descoloração, vermelhidão e

• Contém ingredientes hidratantes
• Cobertura média, pensada para durar
e ser fácil de aplicar

manchas de idade
• With Tecnologia Instant Corrector para uma
elevada pigmentação, resultados de longa
duração e cuidados do rosto
• Com Vitamina E para ajudar a cuidar da
pele

Corretor Sync
Everlasting THE ONE
• Dissimula imperfeições e descolorações
até 30 horas
• Com Tecnologia Skin Response,
concebida para sincronizar a pele com o
ambiente, independentemente de onde se
encontre
• À prova de transpiração, desvanecimento
e transferência, não acumula nas linhas
finas e é à prova de água

35115
Cool
Porcelain

USAR COM
29597
Pincel para Corretor
Precision

36116
Warm
Beige

Corretor MasterCreation
Giordani Gold
• Concebido para criar um brilho
luminoso e de aparência saudável
• Elimina o aparecimento dos 8 sinais de
envelhecimento
• Com Infusão de Nutrição da Pele para
um impulso imediato de cuidados e
Complexo Colour Correct, para um
acabamento uniforme e natural
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BASES/BB/CC

Bases/BB/CC
Ao encontrar a base perfeita para si, existem vários
fatores a ter em conta.

Rosto - Base

BASES/BB/CC

SUBTONS
FRIOS

Escolha o seu
tom adequado

SUBTONS
NEUTROS

SUBTONS
QUENTES

Encontre o seu
subtom

SEM BASE

COBERTURA
LEVE

COBERTURA
ELEVADA

Que tipo de
cobertura pretende

Isto não significa que tenha de ser

A menos que queira corrigir a cor, evite ir

Compreender como os vários tipos de

exatamente igual ao seu rosto. De facto, a

contra o tom natural da sua pele.

cobertura acabam por parecer no seu rosto

zona do pescoço e decote seria a mais

•

Se tiver uma tez quente, opte por uma

é fundamental na escolha de uma base. Se

adequada para verificação dos tons.

tonalidade com tons de amarelo ou

a sua pele não tiver quaisquer requisitos

Considere a escolha de um tom mais claro,

pêssego

específicos, as opções mais leves são

Se tiver uma tez mais fria, escolha

geralmente recomendadas como padrão.

tonalidades com tons rosa ou azul

Contudo, se desejar uma base de longa

Se a sua pele for neutra, as suas

duração que não exija retoques durante o

melhores combinações seriam também

dia - ou se desejar esconder sinais de acne

tons neutros

ou descolorações - uma base de alta

já que a base oxida naturalmente durante

•

o dia, tornando-se mais escura.
•

cobertura pode ser uma escolha mais
adequada.
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PELE SECA

PELE NORMAL

PELE MISTA

PELE OLEOSA

Analise
a sua pele

Adapte a sua base
à estação do ano atual

Este é um fator importante quando se trata

Não se deve cingir apenas a uma base

de escolher o acabamento. As bases de

durante todo o ano. Na primavera e no

cor iluminadoras ou com aspeto mais

verão, considere a utilização de uma

brilhante funcionam melhor na pele normal

fórmula mais leve. Também será

ou seca, enquanto os acabamentos mate

provavelmente mais ativo ao ar livre, por

são recomendados para pele mais oleosa

isso não se esqueça de escolher uma que
tenha um FPS relativamente elevado.

No entanto, quando a pele se torna
madura, talvez seja melhor considerar a

Por outro lado, durante os meses de outono

escolha de um acabamento acetinado em

e inverno, assegure-se de que a sua base

vez de mate, para evitar enfatizar as

manterá a sua pele hidratada.

rugas.
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Como aplicar a base
Como devo aplicar a base? Quanto devo usar? Como posso evitar parecer que fique pastosa?
Aqui estão algumas dicas e truques que o ajudarão a alcançar aquele look perfeito e natural:

1

2

3

4

Em primeiro lugar, a pele

Recomenda-se que

Depois, espalhe a base

Espalhe a base com uma

deve estar devidamente

comece por aplicar gotas

do centro do seu rosto em

ferramenta de

preparada.

de base na testa, nariz,

direção à linha do cabelo

maquilhagem à sua

Para conseguir um

maçãs do rosto e queixo.

e ao seu pescoço. Use a

escolha. O mais

excelente acabamento,

sua ferramenta de

importante é certificar-se

precisa de começar pelo

maquilhagem preferida -

de que não existem falhas

básico, por isso limpe a

continue a ler para

– espalhe a base

sua pele e hidrate-a bem,

descobrir quais as opções

suavemente na sua linha

antes de proceder ao

disponíveis!

do cabelo, pescoço e

Rosto - Base
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Esponjas para Base
para cobertura extra leve

Pincel de Base Precision
para cobertura leve

Esta opção tem melhores resultados

Recomendada para bases líquidas

A base deve ser aplicada sobre a

Fará com que se misturem suavemente

quando utilizada com cremes tipo

Ajuda a uniformizar o tom da pele e

zona T e depois espalhada para

na pele. Recomenda-se molhá-la

BB ou bases muito espessas Este

a dar luminosidade. Ajuda a

fora, para o resto do rosto. Faz com

antes da sua utilização, para que a

tipo de esponja mistura bem e

uniformizar o tom de pele, bem

que se fundam suavemente na pele.

esponja húmida absorva menos

permite obter um acabamento

como a acrescentar brilho.

Se a consistência da base for

produto, bem como para evitar um

cremosa, deposite uma quantidade

efeito de máscara. A base de silicone

suficiente na parte de trás da mão,

ajuda na aplicação e espalhamento

depois passe alguma no pincel e

da base, que deve depois fundir-se

aplique no seu rosto em pequenas

com o lado da esponja.

uniforme.

Pincel para Base GG para
cobertura média

pinceladas, começando pelo centro
e misturando em direção aos bordos.

Esponja de Maquilhagem
Precision para cobertura
máxima

Rosto - Base
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Importante!
Limpe as ferramentas de maquilhagem
pelo menos uma vez por semana - isto
evitará a acumulação de pele e
bactérias mortas e evitará o
aparecimento de impurezas.

Escova de Limpeza
para Pincéis de
Maquilhagem

• Uma escova de silicone moldada que

29580

limpa eficazmente escovas húmidas ou
secas de todas as formas e tamanhos,
ajudando a mantê-las em perfeitas
condições
• Eficaz na limpeza tanto de cerdas secas
como humedecidas
• Com duas superfícies texturizadas

Rosto - Base

BASES/BB/CC

A vida útil de uma base
Quando compra uma base, tem em conta quanto tempo irá utilizá-la? Abaixo encontra um gráfico útil,
enumerando o tempo médio de vida útil de determinadas bases. *

Bases de Cor com

Bases de Cor com pipeta

Bases de Cor em tubo

bomba

•

•

Metamorphosis GG

•

Base de Cor Everlasting

•

Everlasting Sync THE ONE,

•

IlluSkin Aquaboost THE ONE,

•

MasterCreation GG,

•

Age Defying GG,

•

Base Mineral de Longa

Liquid Silk GG

Quantia recomendada: 4 gotas
Dura: cerca de 35-40 dias

Extreme THE ONE,
•

Creme A-Z Hydra THE ONE,

•

Power Up OnColour,

•

BB Cream OnColour,

aplicação

apenas indicativos, uma vez que
existem outros fatores a ter em conta,

Duração GG
Quantia recomendada: 1

* Os períodos de tempo indicados são

Quantidade recomendada:

tais como múltiplas utilizações por dia

uma noz de produto

ou o nível de cobertura que se pretende

Dura: cerca de 25-30 dias

atingir.
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Importante!
Uma vez aberto o frasco, a base ficará capaz de usar durante 6 meses.
Lembre-se também que precisa de protegê-la da luz solar, o que a poderá
danificar.

Rosto - Base
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38805
Light
Porcelain

38807
Natural
Beige

35639
Fair

38806
Warm
Ivory

38808
Dark
Beige

35641
Medium

35640
Light

Base de Cor Power Up
OnColour,

BB Cream OnColour,
SPF 10

Tipo de pele: todas

Tipo de pele: todas

Cobertura: leve

Cobertura: leve

Contém: manteiga de karité,

Contém: composição hidratante, agente

pigmentação rica

dissimulante

Benefícios: nutritiva, hidratante

Benefícios: brilhante, hidratante, FPS 10

Rosto - Base
35778
Alabaster
Cool
35783
Light
Beige
Neutral
35788
Sun Beige
Warm

35779
Vanilla
Neutral

35780
Porcelain
Cool

35781
Marble
Neutral

35782
Light Rose
Cool

40827
Vanilla
Neutral

40828
Porcelain
Cool

40829
Fair Nude
Cool

35784
Light
Sand
Warm

35785
Light Ivory
Neutral

35786
Olive
Beige
Neutral

35787
Beige
Warm

40830
Nude Pink
Warm

40831
Light Ivory
Neutral

40832
Natural
Beige
Neutral

35790
Amber
Warm

35791
Caramel
Warm

35792
Chestnut
Warm

40833
Caramel
Warm

40834
Chestnut
Warm

35789
Golden
Beige
Warm

BASES/BB/CC

Base de Cor Everlasting
Sync THE ONE,

Base de Cor IlluSkin
Aquaboost THE ONE,

Tipo de pele: mista a oleosa

Tipo de pele: normal a seca

Cobertura: elevada

Cobertura: leve a média

Acabamento: semimate

Acabamento: iluminador

Contém: Tecnologia Skin Response, Pigmentos

Contém: Tecnologia Gel, Natural Glacier

Skin Camouflage, Pó Oil Control

Water Active

Benefícios: Dura 30 horas. À prova de

Benefícios: brilhante, hidratante até 8 horas,

transpiração, desvanecimento e transferências.

SPF 20

FPS 30 e proteção UVA.

Rosto - Base
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42124
Alabaster
Cool

42125
Vanilla
Neutral

42126
Porcelain
Cool

42127
Beige
Neutral

42132
Caramel
Warm

42128
Ivory
Neutral

42129
Beige
Warm

42130
Sun Beige
Warm

42131
Amber
Warm

42133
Chestnut
Warm

Base de Cor Soft
Matte com FPS 10 e
Proteção UVA
Everlasting Sync THE
ONE
Tipo de Pele: todos os tipos de pele, incluindo
pele sensível

Cobertura: média, edificável
Acabamento: mate suave
Contém: Pó Oil Control, Tecnologia Skin Response
Benefícios: Dura 12 horas. À prova de
desvanecimento, transferências e de água. SPF
35+

Rosto - Base
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43456
Fair Warm

43457
Ivory Warm

43460
Fair Warm

43461
Ivory Warm

42355
Light

43458
Natural
Cool

43459
Beige
Warm

43462
Natural
Cool

43463
Beige
Warm

42356
Medium

Creme A- Z Hydra Matte
com FPS 30 The ONE,

Creme A- Z Hydra Matte
com FPS 30 Giordani
Gold,

Creme Caress FPS 30 +
UVA Protection Proteção
CC e SOS 30+

Tipo de pele: todas

Tipo de pele: mista a oleosa

Cobertura: leve

Cobertura: leve

Acabamento: natural

Acabamento: mate natural

Contém: Complexo Hydra Multi-Core e Hydra

Contém: Pó Suavizante para a Pele

Booster

Benefícios: 10+ benefícios, incluindo hidratação 24h e

Benefícios: 10+ benefícios, incluindo hidratação 24h e

proteção multipessoal e proteção multifuncional, SPF

proteção multipessoal e proteção multifuncional, SPF

30

Tipo de Pele: todas
Cobertura: média
Acabamento: natural
Contém: Pinho Nórdico, Fusão Hidratante
Benefícios: 95% de ingredientes de origem natural
que são suaves e cuidam da pele, correção imediata
da cor que equilibra o tom da pele e reduz a
aparência da vermelhidão, reduz o aparecimento de
manchas escuras e imperfeições, borbulhas, revitaliza,
e ilumina a pele para uma tez mais jovem. A pele fica
mai rejuvenescida e hidratada até 10 horas, textura
suave, lisa, macia, com proteção FPS 30 + UVA

30
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32919
Vanilla

32920
Porcelain

32922
Natural
Beige

32923
Amber

32921
Light Ivory

42360
Porcelain

42363
Beige

42361
Ivory

42364
Golden
Sand

42366
Amber

42362
Vanilla

42365
Almond

42367
Caramel

Giordani Gold
Base de Cor Liquid Silk

Base de Cor Pure Uforia
Giordani Gold

Tipo de pele: normal a seca

Tipo de pele: pele sensível

Cobertura: elevada

Cobertura: média, edificável

Acabamento: semimate

Acabamento: luminoso

Contém: Agentes de Esbatimento Ótico

Contém: Fusão Crystal Glow, Harmony Essence,

Benefícios: disfarça imperfeições, brilho

HydraBlend

luminoso, SPF 12

Benefícios: a pele fica deliciosamente hidratada e
irradia uma luminescência cintilante, não
comedogénica FPS 35+
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31802
Porcelain

31803
Light Rose

41327
Vanilla
Cool

41328
Porcelain
Cool

37444
Light Ivory
Warm

37445
Sand Beige
Cool

31804
Light Ivory

31805
Rose
Beige

41329
Ivory
Cool

41330
Beige
Warm

37446
Dark Beige
Warm

37447
Natural
Porcelain
Warm

41331
Cinnamon
Warm

41332
Caramel
Warm

31806
Natural
Beige

Base Mineral
Longa Duração
Giordani Gold

Base de Cor
Serum Boost
Giordani Gold

Tipo de pele: normal a seca
Cobertura: elevada
Acabamento: mate suave
Contém: Minerais Vulcânicos
Italianos
Benefícios: antienvelhecimento,
longa-duração, revitalizantes, SPF
15

Tipo de pele: todas
Cobertura: média a elevada
Acabamento: brilhante
Contém: Sérum Prebiótico, Extrato
de Flor de Lótus Natural
Benefícios: hidratação, não
acumula nas linhas finas e rugas,
cobertura que dura até 8 horas,
FPS 10

38487
Light Ivory
Warm

38488
38489
Sand
Dark Beige
Beige Cool
Warm

38490
Natural
Porcelain
Warm

Base de Cor e Recarga
Divine Touch Cushion
Giordani Gold
• Fornece uma cobertura transparente,
matificante e o brilho de uma pele de
aparência saudável
• Elegante, compacto recarregável para
aplicação em movimento
• Infundido com Ácido Hialurónico para
uma pele de aparência jovem
imediata e nutritiva SkinCherish Blend
com extratos naturais de Água do
Mar, Damasco, Chá Verde e Abóbora

Base de Cor Divine
Touch Cushion
Giordani Gold
•Recarga
A prática recarga permite-lhe

desfrutar da base
continuamente e a seu belprazer.
• Luminosidade fresca, sempre à
mão!
• Naturalmente mate, cobertura
edificável para perfeição em
segundos.

Rosto - Base

PÓS

Pós

Rosto - Base

USAR COM
29655
Pincel para Pó
Precision

PÓS

38800
Light
Porcelain

34647
Light

34649
Medium

42215
Light

38801
Medium
Beige

34648
Light Plus

34650
Dark

42216
Light Plus

42218
Medium

34637
Light Ivory

34638
Light Ivory

34639
Dark
Cinnamon

42217
Medium

Pó Compacto
OnColour
• Suaviza imperfeições
• Matifica a pele
• A mica ajuda a controlar a
absorver o excesso de sebo,
óleo e transpiração

Pó Compacto
Everlasting THE ONE

• C obertura média , pó compa cto leve
que ma tifica , disfa rça a s linha s fina s,
cobre e sua viza imperfeições dura nte
10 hora s
• C oncebido com C omplexo de Pó M a te
pa ra a bsorver a oleosida de para uma
utiliza çã o dura doura e Polímero Skin
Blur pa ra sua viza r o a speto da s
imperfeições
• A s proprieda des a bsorventes do pó
a juda ma pele a ter uma a pa rência sem
brilhos indeseja dos, minimiza ndo o
a pa recimento de excesso de
óleo/ sebo

Pó Compacto Illuskin
THE ONE

• O pó semóleo, de eleva do
desempenho, confere à pele um
a ca ba mento na tura lmente
luminoso e sua ve
• C om a Tecnologia Soft Focus,
concebida pa ra a juda r a esba ter
a s imperfeições; a s Pérola s
Ilumina dora s proporciona muma
luminosida de na tura l, sembrilho
• C ontémV ita mina E pa ra a juda r a
proteger contra os da nos dos
ra dica is livres, e FPS 15 pa ra
a juda r a proteger contra os ra ios
UV B

Pó Compacto
Giordani Gold
• Acabamento mate irrepreensível
concebido para absorver o excesso de
oleosidade e de brilhos indesejáveis
• Cobertura suave e homogénea que
ajuda a uniformizar o tom da pele e a
esbater a aparência de linhas finas e
rugas
• Com Extrato de Rosa Mosqueta
regenerador e Vitaminas C & E, nutre e
protege a pele

Rosto - Base

CONTORNO

Contorno
Contornar e iluminar é um excelente método para realçar
ou dissimular áreas específicas do rosto. Funciona com
base numa ilusão ótica, onde as secções mais claras
parecem ser mais salientes, enquanto que as mais escuras
parecem recuar.

36125
Bold

40768
Pastel
Pink

40767
Chic
Peony

34545
Sublime
Radiance

Rosto - Base

CONTORNO
USAR COM

34546
Luminous
Peach

36126
Sassy

40769
Coral
Blaze

36127
Classy

40770
Peachy
Pink

36139
Shining
Star

36140
Stunning
Rose

34547
Subtle
Rose

40771
Rich
Burgundy

36141
Dazzling
Brown

36142
Hot
Chocolate

34548
Matte
Bronze

Kit Contorno THE ONE
• Paleta de 3 passos, fácil de usar,
criada para longa duração
• Cobertura suave e sem falhas. que
ajuda a uniformizar o tom da pele e a
desfocar o aspeto das linhas finas e
rugas
• Contém Pós de Microsferas e foi
concebido com Intensificadores de
Texturas

Blush em Pó
THE ONE

Contour Face Styler
THE ONE

38956
Pincel Kabuki
Giordani Gold

Pérolas Bronzing e
Iluminadoras
Giordani Gold
Há um tom de pérolas bronzing ou
iluminadoras adequado a cada
necessidade:
• Sublime Radiance – o nosso tom
clássico, mais vívido, para um efeito
mais intenso.
• Luminous Peach – para uma
luminosidade mais subtil nos tons de
pele médios.
• Subtle Rose – tom iluminador para
todo o corpo, para os dias mais
solarengos.
• Matte Bronze – bronze aveludado
num acabamento mate para uma

Rosto - Base

BRUMAS

Sprays Fixadores
O spray fixador de maquilhagem é uma bruma leve que se
aplica no rosto depois de se maquilhar. Evita que a
maquilhagem se desvaneça e manche.
Porquê usar?
• Mantém a pele hidratada - um aumento da
hidratação é sempre uma boa ideia se tiver pele
seca.
• Prolonga o seu poder de fixação da maquilhagem.
É perfeito para quando se vai ao ginásio, no tempo
quente do verão, ou no caso de ir a um casamento.

Rosto - Base

BRUMAS

Spray Fixador de Maquilhagem
Make-up Pro THE ONE
44008
• Mantém a maquilhagem no lugar até 12 horas sem
transferir, desvanecer ou acumular nas linhas finas.
• Refresca a pele e mantém a aparência de
maquilhagem acabada de aplicar
• A pele fica instantaneamente fresca e hidratada

Olhos

Olhos

SOBRANCELHAS

Sobrancelhas
Nenhuma maquilhagem fica completa sem as sobrancelhas
definidas. A forma habilmente acentuada das
sobrancelhas é o que faz com que todo o look funcione. A
ponta interna da sobrancelha deve alinhar-se
verticalmente com a ponta externa da narina do mesmo
lado, e a ponta da sobrancelha é indicada pela linha que
pode ser traçada diagonalmente a partir da narina e, em
seguida, tocando o canto externo do olho.

Olhos

Como criar o formato
de sobrancelha
perfeito?

As sobrancelhas bonitas e com um aspeto natural são atualmente a tendência. No entanto,
nem todos nascem com sobrancelhas suficientemente espessas. Caso não seja uma dessas
afortunadas - não se preocupe! Existem inúmeras opções à disposição para ter uma bom

SOBRANCELHAS

DICA PRO
Os Stencils de
Sobrancelhas Precision
ajudam a obter a
melhor forma para as
sobrancelhas.

aspeto, enquanto acompanha tendências Primeiro, saiba qual o de sobrancelha perfeita
para o seu rosto:

Se o seu rosto for redondo, tente

Para um rosto quadrado, considere

As mulheres com um rosto em

Se tiver um rosto oval, escolha

criar um arco o mais alto que

uma forma de sobrancelha

forma de coração são

uma sobrancelha com forma

puder. Procure uma forma de

arqueada, suave ou em forma de

aconselhadas a preferirem um

plana, de ângulo suave. Devem

sobrancelha que siga uma linha

ângulo duro. Mantenha-se longe

arco baixo e a uma forma de

subir a direito e depois fazer

reta até ao seu pico. Fique longe

de sobrancelhas finas e curtas.

sobrancelha arredondada, uma

uma curva suave na parte

de uma forma arredondada de

vez que isto cria um visual mais

superior.

sobrancelhas que fará o seu

natural. Evite uma sobrancelha

rosto parecer mais cheio.

alta, pois pode acrescentar
comprimento ao rosto.

Olhos
SOBRANCELHAS

3 pontos que deve ter em conta
ao modelar as suas sobrancelhas

1

2

3

Use um lápis e coloque-o na

A seguir, coloque o lápis ao longo

Agora, mova o lápis, para que a

sobrancelha, formando uma linha

do nariz e transversalmente à

extremidade do nariz e o canto

reta ao longo da lateral do nariz -

pupila - este será o arco e a parte

exterior do olho se alinhem - esta

isto vai ser o início (dentro) da

mais alta da sua sobrancelha.

deve ser a extremidade da

sobrancelha.

sobrancelha.

Olhos
SOBRANCELHAS

Como depilar corretamente as
sobrancelhas com pinça?

Agora, terminou a teoria e está preparada para passar à prática. Pegue na pinça – A Pinça com Ponta Curva Giordani Gold (37457)
é perfeita - e comece a depilar! Para obter os melhore resultados:

1

2

3

Certifique-se que tem uma

Caso considere o

Tenha especial cuidado ao

boa iluminação.

procedimento doloroso, tente

depilar a área por cima da

passar um cubo de gelo por

sobrancelha – se retirar

cima das sobrancelhas -

demasiado, a sobrancelha

também irá reduzir a

vai parecer estranhamente

vermelhidão. Não se esqueça

fina. Depois de arrancar

de usar um creme hidratante

alguns pelos, dê um passo

depois!

atrás e examine o resultado.

4

Use uma escova especial para pentear as sobrancelhas – Escova para
Sobrancelhas e Pestanas Precision (29592)
é uma ferramenta profissional que lhe permitirá verificar se todos os pelos têm o mesmo
comprimento.

Pinça com Ponta Curva
Giordani Gold
37457

Olhos
SOBRANCELHAS

Preencher as sobrancelhas
Vamos ao passo final: preencher as sobrancelhas, para que pareçam espessas e naturais. O primeiro
fator a considerar, e muito importante, é a cor das sobrancelhas. Deve ficar muito próxima da
tonalidade do seu cabelo. Se escolher uma cor significativamente mais escura do que o seu cabelo,
as sobrancelhas não terão um aspeto natural.

DICA PRO
Pode usar produtos
diferentes, ou
combinar vários, para
obter o resultado
perfeito.

Um lápis ajuda a criar

Com pó para

Uma máscara de

um aspeto mais natural e

sobrancelhas, é possível

sobrancelhas é

a esconder a escassez.

criar o efeito de

obrigatória para

sobrancelhas mais

mulheres com

espessas.

sobrancelhas espessas e

Olhos
SOBRANCELHAS

3 passos básicos para
aperfeiçoar as sobrancelhas

1

2

3

Use uma escova de sobrancelhas

Realce a ponta exterior da

Se quiser que a forma da

para escová-las ligeiramente,

sobrancelha, se necessário, e

sobrancelha fique ainda mais bem

depois alinhe a curva inferior da

contorne as extremidades superior

definida, tente realçar a pele entre

sobrancelha e preencha os pontos

e inferior. Tenha cuidado com os

a sobrancelha e a pálpebra. Para

onde os pelos são escassos.

contornos da forma natural da

isso, aplique algumas gotas de

sobrancelha, não aplique muita

corretor e misture bem, depois

cor, especialmente perto da cana

aplique um pouco de iluminador

do nariz.

por baixo da sobrancelha - e já
está!

Olhos

37738
Blonde

43205
Blonde

37739
Medium
Brown

43206
Medium
Brown

37740
Dark
Brown

43207
Deep
Brown

Pomada para
Sobrancelhas
THE ONE

• Fórmula em creme que se
transforma em pó e que
não mancha nem
desvanece
• Pincel oblíquo para uma
aplicação fácil e precisa
• Look edificável, desde
um acabamento natural a
um acabamento arrojado

Gel para
Sobrancelhas
THE ONE

• As fibras volumizadoras são
concebidas para preencher
em 3 dimensões, adicionar
comprimento e construir
espessura para a perfeição
das sobrancelhas ao longo do
dia
• Contém óleo de abacate de
origem natural e nutritivo
• À prova de água, transpiração
e humidade

SOBRANCELHAS

37976
Blonde

37977
Brown

Kit para
Sobrancelhas
THE ONE
34513

• 2 tons de pó mineral
extremamente suaves,
concebidos para todas as
cores de pelo
• Fácil de aplicar e misturar
• O resultado são arcos de
forma natural,
com acabamento
aveludado mate

Lápis de
Sobrancelhas Iconic
Cushion Giordani
Gold
• Lápis de duas faces com ponta
•

•

triangular, fórmula cremosa para
remodelar e dar cor às sobrancelhas,
aplicador de almofadas com suave
poder para um brilho duradouro
A ponta triangular define e dá cor às
sobrancelhas com uma mistura de
ceras cremosas pigmentadas e um
condicionador de sobrancelhas
nutritivo
O Aplicador de Almofada cuida das
sobrancelhas com um fino véu de pós
macios ricos em minerais,
acrescentando densidade, volume, e
definindo o look icónico

Olhos

SOMBRAS DE OLHOS

Sombras de olhos
Olhar esfumado e sedutor, experiências
coloridas ou neutros elegantes? As sombras dos
olhos intensificam o look e acentuam o olhar - e
há imensas formas de usá-las!

Olhos

SOMBRAS DE OLHOS
38814
Blushed
Pastel
38815
Smokey
Nude

38923
Metallic
Taupe

38921
Dazzle
Beige

38922
Sparkle
Pink

38924
Opulent
Plum

38920
Shimmery
White

Paleta All Eyes
OnColour
• Paleta para olhos e sobrancelhas tudo em um
• Fácil de usar: 8 tons complementares
• Pigmentos ricos: concebidos para utilização
prolongada

38927
Mocha
Brown

38925
Silver
Grey

Sombra de Olhos Mono
OnColour
• 9 sombras com cores fabulosas para o
dia e a noite
• Texturas fáceis de fundir, criam a
intensidade que se pretende
• Fácil aplicação, concebidas para uma
utilização confortável e duradoura

USAR COM
29595
Pincel Duplo para
Sombra de Olhos
Precision

Olhos

SOMBRAS DE OLHOS
41012
Calid
Pink

41011
Soft
Nude

41013
Burnt
Orange

41014
Full
Burgundy

42770
Cool
Sand

42771
Cold
Silver

42772
Desert
Bronze

42773
Lava
Mauve

42774
Amazon
Brown

42775
Charcoal
Black

42776
Flash
Rose

42777
Sun
Gold

42778
Mystic
Blue

Stick Sombra de Olhos
Colour Unlimited THE ONE
• A fórmula suave e cremosa é fácil de usar e
dura uma noite inteira
• A fórmula move-se e flexiona-se com a pele
para obter resultados uniformes
• Tons metálicos da moda

42561
Radiant
Bronze
Shimmer

42563
Dim
Burgundy
Matte

33680
Smokey
Plum
Shimmer

33678
Dusky
Rose
Shimmer

42558
Sorbet
Pink
Matte

42559
Fizzy
Orange
Shimmer

42560
Electric
Rose
Shimmer

33673
Crisp
Silver
Shimmer

42562
Fudge
Brown
Matte

34790
Golden
Khaki

34791
Breezy
Blue

33675
Sandy
Gold
Shimmer

33677
Honey
Blush
Shimmer

34792
Pewter
Grey

Olhos

SOMBRAS DE OLHOS

USAR COM

40835
Caixa Compacta
Make-up Pro THE ONE
40837
Caixa Paleta Make-up
Pro THE ONE

33687
Base
Nude
Matte

Make-up Pro THE ONE
Giordani Gold
• Recargas profissionais de sombras com

USAR COM
29595
Pincel Duplo para
Sombra de Olhos
Precision

38849

38848

Purple Cream
Smokey Eyes

Golden
Brown Noble
Eyes

38845

38846

Delicate Pink
Rose Eyes

Vibrant
Ginger
Intense Eyes

Sombra de Olhos
Wet & Dry
• Mistura Intensa de Pigmentos para tons mais

acabamentos mate e perlado de elevada

profundos, tanto em acabamentos brilhantes como

pigmentação

mates

• Uso confortável, podendo durar até 15
horas quando usado com o Primer de
Sombra de Olhos THE ONE
• Com Óleo de Argão e Vitamina E

• Toque suave como a seda para dar um
acabamento suave e uniforme nas pálpebras
• Estojo preto de qualidadade premium com espelho
para uma aplicação suave em casa e em viagem

Olhos
EYELINERS/LÁPIS

Eyeliner/Lápis
O eyeliner é uma forma fácil de chamar subtilmente
a atenção para os olhos, quer fazendo as pestanas
parecerem mais longas ou a cor do olho mais
vibrante - pode até ter o efeito de fazê-lo parecer
mais desperto.

Olhos

Como escolher um eyeliner?

EYELINERS/LÁPIS

Quando se trata de escolher um eyeliner há vários aspetos a considerar. Primeiro, que tipo de efeito queremos alcançar: um olho de gato
perfeito, um olhar simplesmente natural ou talvez um look mais pesado e mais ousado? Em segundo lugar, é importante conhecer as nossas
capacidades - os eyeliners líquidos tendem a exigir uma mão mais segura do que os lápis.

Lápis de Olhos:

Eyeliner Líquido:

Kajal:

O mais comum e o mais fácil -

Embora um pouco mais

Deslizam sobre a pálpebra sem

perfeito para o visual do dia a

avançado, é perfeito para criar o

repuxar ou prender, como

dia. Boa cobertura, fácil de

icónico olho de gato e outras

por vezes acontece com os lápis.

aplicar e confortável de usar.

formas mais teatrais.

Incrivelmente suave e com
elevada pigmentação, perfeito

Pode ser desenhado de uma

É possível obter uma definição

forma conveniente, enquadrando

extremamente alta com uma

e definindo os olhos. Lembre-se

aplicação incrivelmente precisa.

de afiar regularmente os lápis!

para olhos esfumados.

Olhos
EYELINERS/LÁPIS

Como aplicar eyeliner líquido?

1

2

3

Comece pelo meio, coloque o

Preencha as falhas: Depois de

Acrescentar asas pode intensificar

pincel acima da linha superior das

terminar de preencher o canto

o seu look. Se quiser criar um look

pestanas para que fique o mais

exterior, preencha o extremo

com asas, basta seguir a curva da

próximo possível das pestanas.

interior da linha superior das

sua linha das pestanas exteriores

Mova o pincel em direção à ponta

pestanas e una esta linha com a

para cima a partir do canto

exterior da sua linha das pestanas.

primeira que desenhou. Use

exterior da sua pálpebra.

pequenos traços para unir as
linhas.
Dica Pro: Se estiver preocupada em

Dica Pro: se se enganar, mergulhe um

obter uma linha uniforme, pode

cotonete em desmaquilhante e, com a

desenhá-la primeiro com um lápis, e

ponta, limpe suavemente todo o liner

depois passá-la por cima com eyeliner

em excesso.

líquido.

Olhos
EYELINERS/LÁPIS

36087
Black
& White

39371
Black

Kajal Mega Black
OnColour
• Kajal multiuso para linhas,
esbatimentos e sombreados
• Mega Pigmentação Preta para
uma cor instantânea e notória
• Infusão de Vitamina E para um
toque de cuidado

36088
Mocha
& Rose
Gold

36091
Purple
& Lilac

36090
Green &
Turquoise

36089
Blue &
Sapphire

Delineador de Olhos
Perfect Duo OnColour
• Fácil de aplicar, misturar e combinar
para um olhar versátil de dia ou de
noite
• Boa cobertura de cor e concebida
para conforto
• 2 cores combinadas e
complementares num lápis de duas
pontas

35424
Black

Eyeliner Líquido
OnColour
• Eyeliner líquido preto de cobertura
média que define o olhar
• A ponta de feltro semiflexível ajuda a
desenhar um traço fino
ou grosso, mas sempre com precisão
• Fórmula Smooth Glide para uma
aplicação fácil e confortável

Olhos
EYELINERS/LÁPIS

36551
Urban
Grey

36552
Cobalt
Grey

36547
Pitch
Black

36548
Hickory
Brown

42417
Black

36553
Skyline
Blue

36554
Vivid
Bronze

36550
Forest
Green

36549
Soft
Mahogany

42418
Brown

Lápis de Olhos
High Impact
Metallic THE ONE

Lápis de Olhos
High Impact THE
ONE

Delineador de Olhos
Kohl
THE ONE

• Delineamento de alto impacto
do olhar num instante
• Desliza suavemente para um
acabamento belíssimo, de
longa duração, à prova de
manchas
• A ponta retrátil nunca precisa
de ser afiada

• Textura rica, de cor
intensa e extremamente
cremosa, dura até 13
horas
• Não necessita de ser
afiado, basta rodar para
cima
• À prova de água, não
mancha e não
desvanece

• Fórmula extremamente
pigmentada, para
resultados com apenas
um traço
• Dura 16 horas.
• À prova de água, não
mancha e não
desvanece

Olhos
EYELINERS/LÁPIS

42769
Black
Metal

35742
Black

37750
Black Ink

42779
Black

37751
Brown
Mocha

Eyeliner Wonder
THE ONE
• Eyeliner multibeneficios para
uma definição intensamente
preta e dramática
• Com inovador pincel
aplicador de pontas para
linhas de elevada precisão
• Benefícios 5 em 1: longa
duração, altamente
pigmentada, definição
intensa, à prova de
manchas, à prova de água

Eyeliner Stylo
THE ONE
• Revestimento ocular
líquido de longa duração
com ponta de feltro suave
• Fornece linhas suaves e
contínuas sem repuxar ou
parar
• Com pigmentação intensa
para uma definição teatral

Eyeliner Stylo Jumbo
THE ONE
• eyeliner preto líquido e
intenso que vem numa
caneta de feltro de ponta
grande, fácil de aplicar
• para um olhar mais negro
e ousado, dura 24h
• à prova de água e fácil
de remover

Olhos
EYELINERS/LÁPIS

31401
Black

Giordani Gold
Lápis de Olhos
• Elevada intensidade de pigmento e
fórmula resistente à água
• Desliza de forma suave e precisa
com um acabamento duradouro
• Com Tecnologia de Polímeros e
Vitamina E

42346
Black

Eyeliner Híbrido em
Caneta Iconic GG
• Aplicador Híbrido único com
aproximadamente 300 pelos suaves
como uma pena para uma aplicação
sensorial e precisão impecável
• Utilização durante todo o dia,
impermeável e resistente a manchas
sem transferir, sem desfocagem ou
desbotamento da cor preta intensa e
altamente pigmentada
• Com Bisabolol para ajudar a acalmar e
a proteger da secura e hidratação da
pele, para ajudar a hidratar a zona
delicada dos olhos

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

Máscaras de
pestanas

Mascara é realmente aquele produto que não pode faltar na
maquilhagem.

Mas encontrar a máscara que realmente corresponde às suas
necessidades consegue elevar qualquer look de forma subtil
mas clara. Quando se trata da máscara de pestanas, é
preciso saber o que se pretende alcançar e que efeito se
pode esperar de um determinado produto, como por
exemplo:
•

Multibenefícios

•

Volume

•

Volume Extremo

•

Comprimento e Volume

•

Elevação e Curvatura

•

Profundidade e Escultura

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

Como escolher uma máscara de
pestanas?

Umas pestanas fartas e bonitas são uma forma segura de emoldurar o rosto. Mas nem todas as pestanas são iguais - e, felizmente,
nem as máscaras são! Usar a escova e a fórmula certas para o seu tipo de pestanas pode fazer a diferença!

Pestanas Longas

Pestanas finas e
curtas

Pestanas curtas
que não enrolam

Pestanas
Escassas

Recomenda-se o uso de uma

Recomenda-se o uso da

Aqui, um ondulador de

A forma da ampulheta ajuda

fórmula e de uma escova de

escova fina com cerdas

pestanas é uma obrigação.

o produto chega desde a

enrolar para melhorar o

densas para agarrar e captar

Depois, com uma fórmula de

base das pestanas até à

comprimento natural - e

cada uma das pestanas.

enrolar e um pincel, enrole a

ponta. Além disso, as cerdas

acrescentar um pouco de

Prefira uma escova de cerdas

escova enquanto aplica a

densamente emplumadas

elevação e ondulação para

do que uma de plástico para

máscara. A escova plástica

ajudam a construir volume e

aumentar os olhos.

assegurar o máximo

poderia ajudar a obter

comprimento, transformando

modelagem, de forma a

melhores resultados.

as pestanas escassas em

permitir-lhe prolongar e

Experimente uma fórmula à

densas.

revestir as pestanas da raiz à

prova de água para manter

ponta, para um comprimento

as pestanas enroladas!

e definição máximos.

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

Como aplicar corretamente uma máscara de
pestanas?

A máscara de pestanas é o toque final da maquilhagem, que completa o visual. No entanto, uma aplicação incorreta pode arruinar
todo o look. Se a máscara tiver grumos, estiver irregular, ou manchada - pode acabar por tornar-se muito pouco atraente. Para evitar
que isto aconteça, siga estes passos fáceis:

Prepare
e aplique o
primer

Enrole as
pestanas

Coloque a
máscara na
escova

Aplique nas
pestanas

O primeiro passo é

Comece por enrolar as

Depois, pegue no tubo de

Começando pelas raízes,

preparar os olhos. Comece

pestanas com um revirador

máscara, enrole a escova

aplique a máscara com um

sempre pela limpeza dos

de pestanas: coloque-o na

para revestir bem as cerdas

movimento oscilante, de

olhos, pois o óleo ou a

base das pestanas

com o produto. Certifique-se

forma a garantir que haja

sujidade podem arruinar o

superiores, fechando-o e

de que não introduz a

mais volume nas raízes e

seu look mesmo antes de

segurando-o durante

escova repetidamente no

para que as suas pestanas

começar. Certifique-se de

alguns segundos.

tubo. Isto empurra o ar para

não fiquem

remover todos os vestígios

o interior do tubo e faz com

sobrecarregadas.

de maquilhagem anterior,

que a máscara fique turva,

proceda com um tónico e

deixando-a ressequida mais

um hidratante.

rapidamente.

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

Como aplicar corretamente uma máscara de pestanas
A máscara de pestanas é o toque final da maquilhagem, que completa o visual. No entanto, uma aplicação incorreta pode arruinar
todo o look. Se a máscara tiver grumos, estiver irregular, ou manchada - pode acabar por tornar-se muito pouco atraente. Para evitar
que isto aconteça, siga estes passos fáceis:

Pestanas
inferiores

Retire
os grumos

Segunda
camada

Uma vez que tendem a ser

Se tiver algumas pestanas

Pode repetir o passo de

mais escassas e mais

coladas ou com grumos,

aplicação da máscara com

pequenas, poderá mesmo

pode separá-las,

outra camada - isto depende

usar uma máscara diferente

penteando-as com ajuda

do volume que deseja

ou uma escova com cerdas

de uma escova limpa.

adicionar às suas pestanas.

mais pequenas.

Evite mais do que duas
camadas!

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

Máscara de pestanas - o
que fazer e o que não fazer
Sim

Para fazer com que as pestanas
fiquem direitas, puxe-as em direção ao
nariz.

Use o desmaquilhante para
tirar a máscara e manter as

Os ângulos retos fazem toda a

Use uma escova para pestanas.

diferença. Se tiver dificuldade

Estas ferramentas de aparência algo

em manter a mão firme, basta

intimidante têm o poder de

dobrar a extremidade da escova

revolucionar totalmente a vida da

para um ângulo reto e aplicar.

sua maquilhagem. Não só separam

pestanas saudáveis. Mesmo
que esteja a usar uma boa
limpeza, ainda vai haver uma
quantidade considerável de
puxões e arranques nas

cada pestana, como também
removem o excesso de produto para

Enrole sempre as pestanas antes

lhe dar pestanas com um aspeto

de aplicar o primer ou a

natural e emplumado.

máscara.

pestanas para conseguir
desmaquilhá-las por completo.
Fazer isto diariamente fará com
que a pele fique flácida e
também irá puxar as pestanas

Mude de máscara a cada 2 - 3 meses. A máscara seca ao final de 2 meses e, portanto, deixa
de fazer efeito. Também tem de pensar nas bactérias naturais que se acumulam à volta dos seus
olhos, e como irão entrar e sair do seu tubo de máscara. A saúde dos olhos é muito importante esta é uma data de substituição que é muito importante respeitar.

delicadas, potencialmente
aumentando a sua queda. Lave
primeiro o rosto e tire o máximo
proveito da maquilhagem dos
olhos sem puxar, e depois tire os
últimos vestígios com o
desmaquilhante.

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

Máscara de pestanas - o que
fazer e o que não fazer
Não:

Inserir repetidas vezes a escova no
tubo. Isto pode secar a máscara de
pestanas.

Usar máscara de pestanas à

Enrolar as pestanas após aplicar

prova de água diariamente,

a máscara. Se usar um revirador

Devem ser usadas apenas

de pestanas, utilize-o antes de

quando é realmente necessário,

aplicar a máscara. Enrolar as

uma vez que é bastante difícil

pestanas depois de colocar a

remover este tipo de máscaras, e

máscara pode puxar os pelos

podem danificar as suas pestanas

para fora e resultar num aspeto

a longo prazo.

não natural das pestanas, as quais
podem ficar bastante torcidas.

Adicione água ou outros fluidos
para diluir ou reidratar a sua
máscara. Fazê-lo pode criar um
terreno fértil para os tipos de
substâncias que deseja manter
afastado dos seus olhos.

Olhos
MÁSCARAS DE

Como usar um revirador de
pestanas?
1

2

PESTANAS

3

Use antes de aplicar a

Olhando para baixo,

Inicie na linha das pestanas,

máscara de pestanas

coloque suavemente as

aperte suavemente as pegas

pestanas entre o revirador e

durante 10-15 segundos

a almofada

4

5

Diminua a pressão, mova

Repita o processo até três

da base para a ponta

vezes, se desejado

Revirador de Pestanas
Giordani Gold
37449

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

40841
Brown

40842
Skyline
Blue

Base para Máscara Máscara de Pestanas Máscara de Pestanas Máscara de Pestanas Máscara de Pestanas
de Pestanas Volume
Big OnColour
Length Up
Multiple Lash
Multiple OnColour
Iconic Giordani Gold
38929
OnColour
OnColour
33656

• Faz de primer e acondiciona
as pestanas antes da
aplicação da máscara de
pestanas
• Aumenta instantaneamente o
volume das pestanas e fá-las
parecer mais volumosas
• Funde-se perfeitamente com
a máscara para não deixar
vestígios brancos

• Máscara de volume
concebida para utilização
prolongada
• Escova de pestanas Big Lash
exclusiva para ajudar a criar
pestanas de aparência mais
espessa
• Com Pró-Vitamina B5 para
ajudar a hidratar e
condicionar

34750

• Esta máscara alonga, define e
enrola as pestanas
• A escova de comprimento
único com cerdas de "mãos"
triplas permite pentear cada
pestana da raiz até à ponta e
reforçar a separação das
pestanas
• Contém vitamina E antioxidante
protetora e provitamina B

41715

• Ajuda a definir o look das
pestanas e das sobrancelhas
• O acabamento castanho subtil
adapta -se a todas as pestanas
• Com Biotina e Pantenol para
condicionar e Complexo Lash
Revive para fortalecer e
revitalizar

• Ajuda a definir o look das
pestanas e das sobrancelhas
• O acabamento castanho subtil
adapta -se a todas as pestanas
• Com Biotina e Pantenol para
condicionar e Complexo Lash
Revive para fortalecer e
revitalizar

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

Máscara de Pestanas
Wonder Lash XXL THE
ONE

Máscara de Pestanas
Tremendous THE ONE

40672

• A maior escova de máscara de
pestanas de sempre feita à medida,
com mais de 300 cerdas que alcançam
cada pestana, e fibras únicas
almofadadas que atuam como
esponjas, absorvendo mais fórmula do
que nunca e proporcionando uma
aplicação suave
• Fórmula cremosa e densa, semelhante
ao marshmallow para uma fixação
duradoura
• Pigmentos pretos cromados para uma
cor de impacto

• Volume extra - até 19X vezes mais - e
comprimento - até 51% mais
• Separa, enrola e cuida das pestanas
• Com a Escova Wonder com
Tecnologia Dual Core patenteada

34580

Máscara de Pestanas
Tremendous Fierce THE
ONE
35727
• Escova Feline Instinct exclusiva
concebida especialmente para dar
volume às pestanas exteriores para um
efeito felino distinto
• A tecnologia de extra volume é
reforçada pela sinergia única de dois
tipos diferentes de fibras na máscara
Tremendous Fierce
• Acabamento fierce black para
enquadrar os olhos com elevado
impacto, cor saturada

Máscara de Pestanas
Double Effect THE ONE
42780
• O design inovador de duas tampas é a
chave para alcançar dois efeitos
ousadamente diferentes com a mesma
escova: um efeito definidor e de
alongamento ou um volume elevado de
teatralidade
• Com mais 60% de comprimento versus
pestanas sem maquilhagem
• Aumenta até 11X o volume versus pestanas
sem maquilhagem

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

USAR COM
37449
Revirador de Pestanas
Giordani Gold

Máscara de Pestanhas
5 em 1 Wonder Lash
TO

42119
• Aumenta o volume
(até 16X), alonga
(até 68%) e enrola (até 119%)
• Não mancha, não escama, e tem uma
fórmula de cuidado de longa duração
em preto
• Com uma escova exclusiva e flexível
de dupla face com cerdas longas e
curtas para separar e alongar as
pestanas

Máscara de Pestanas
Wonder Lash 5 em 1 à
Prova de Água TO

Máscara de Pestanas
Lash
Extension THE ONE

• Aumenta o volume (até 16X mais),
alonga (até 54%) e enrola (até 161%)
• É à prova de água, não mancha,
não escama, e tem uma fórmula de
cuidado de longa duração em preto
• Com uma escova exclusiva e flexível
de dupla face com cerdas longas e
curtas para separar e alongar as
pestanas

• Alonga e eleva as pestanas para
alcançar novas alturas - até 65%.
• Feita com o revolucionário Complexo
Lash Length, esta máscara de
pestanas permite um efeito de
esticamento das pestanas
incomparável e uma altura de
pestanas bastante acentuada.
• Com a Escova Lash Extension
com Fibras de Camada Dupla que
capta cada pestana, da raiz até à

42120

35425

Olhos
MÁSCARAS DE PESTANAS

Máscara de Pestanas
Comprimento Angel
Caress Giordani Gold
42343

• A máscara de pestanas da Oriflame com
maior poder de alongamento de sempre,
oferecendo uma intensidade de cor
profunda com pigmentos ricos e intensos e
uma fórmula leve
• Com Escova de Máscara Plana para
aplicar em camadas, definir e separar,
para um comprimento requintado que se
assemelha a asas
• Contém Vitamina Nuvem para aumentar a
proteção e nutrição das pestanas, tanto
instantaneamente como ao longo do tempo,
e contém uma Poção Ativadora de Pestanas
que encoraja o crescimento das pestanas,
para pestanas de aparência mais longa

Máscara de Pestanas
Volume Fortemente
Giordani Gold

Máscara de Pestanas
Iconic Grand
Giordani Gold

35990

38960

De longa duração e sem manchas, esta
máscara proporciona um volume 5
vezes mais elegante do que as pestanas
sem maquilhagem
• Contém espessador de pestanas: um
essencial
microlípido que funciona para aumentar
a espessura das pestanas e torná-las
mais fortes, mais suaves e mais
resistentes
• Apresentando a Escova Fortemente,
exclusivamente concebida com dois
arcos curvos e cerdas suaves
•

• Máscara edificável que alonga as
pestanas em 36% e acentua o seu
volume 10x
• -Curva, separa e dura até 19
horas, contudo, as pestanas
continuam a dar a sensação de
seda
• Contém extrato botânico de Flor
Não-me-esqueças, que ajuda a
nutrir as pestanas

Lábios

Lábios

Lábios
Um visual de lábios forte é uma forma garantida de fazer
uma afirmação de estilo arrojado. E o melhor disto tudo é:
pode mudar o seu
look todos os dias, graças à nossa vasta gama de batons,
delineadores, brilhos e bálsamos que oferecem combinações
ilimitadas de cor e textura.

Bálsamo de lábios: Comece por hidratar os seus lábios, para criar uma base
suave e uniforme.
Primer de lábios: Aplique primer nos seus lábios para que a cor permaneça
por mais tempo.
Delineador de lábios: Delineie os lábios para uma aplicação mais precisa.
Batom: Aplique batom no seu tom preferido, combinando com o delineador de
lábios.
Brilho de lábios: Aplique um pouco de brilho com o dedo sobre o batom,
para um brilho mais glamouroso e voluptuoso.

39800
Nude
Beige

38948
Soft
Peach

38756
Rosy
Pink

38742
Blush
Nude

38743
Peach
Nude

38745
Cinnamon
Beige

39802
Coral
Blossom

39803
Vibe
Pink

38754
Orange
Coral

38750
Deep
Red

38751
Cranberr
y Red

38753
Coral
Red

38746
Rose
Chocolate

38758
Bright
Pink

38759
Punch
Pink

38761
Bright
Fuchsia

38747
Bordeaux
Brown

38748
Cherry
Cocoa

38755
Apricot
Coral

38757
Cold
Blush

38744
Milky
Honey

38778
Vintage
Mauve

39805
Beauty
Plum

39806
Brick
Red

38947
Electric
Orange

39807
The
Red

39801
Blush
Rose

Batom Mate
OnColour
• Formulado para uma
textura suave e cremosa
• Efeito mate
• Resultado duradouro

Batom Creme
OnColour
• Grande variedade de tons com cores
vibrantes e cobertura cremosa
• Mistura de Pigmentos Vibrantes para
cobertura de cores ricas
• Complexo CreamComfort
proporciona textura suave, deslize
suave e uso confortável.

Lábios

Lábios
41891
Rose
Cloud
41892
Soft Fig

41869
Tender
Peach

38885
Raspberry

38884
Coral

38883
Pink

41870
Candy
Pink

Bálsamo de Lábios com
FPS 25 A-Z THE ONE
• Bá lsa mo pa ra os lá bios cremoso e
colorido, com ma is de 10
benefícios
• Proporciona hidra ta çã o
dura doura e encora ja os lá bios
ma is jovens e de a pa rência ma is
sua ve
• C om Extra to de A loé V era pa ra
a juda r a a ca lma r e hidra ta r os
lá bios e Ó leo de G érmen de Trigo
pa ra a juda r a nutrir, a ca lma r e
proteger

42156
Luminous
Nude
42159
Clover
Gleam
42162
Sparkling
Berry
42158
Radiant
Pink

Bálsamo de Lábios Lip
Spa The ONE
• Com Extrato de Algas Marinhas
para 8 horas de hidratação
contínua
• Com Peptídeo Volumizador que
estimula o colagénio e o ácido
hialurónico para aumentar o volume
dos lábios
• Contém Vitamina E para ajudar a
proteger contra os danos dos
radicais livres, e FPS 15 para ajudar
a proteger contra os raios UVB

42157
Peach
Glow
42160
Luster
Plum
42163
Dazzle
Wine
42161
Radiant
Cherry

Batom Power Shine
HD THE ONE
• As Pérolas Ultra Refletoras Iluminam os
lábios graças a uma superfície de
pérolas intensamente refletora que
difunde a luz para um brilho soberbo de
todos os ângulos
• Formulado com Complexo Lip Comfort
para ajudar a nutrir, hidratar e
confortar os lábios
• Um incremento do antioxidante
Vitamina E ajuda a melhorar a
proteção dos lábios

42136
Diamond
Dust

42138
Coral
Flash

42137
Frosty
Nude

42139
Electric
Rose
42140
Caramel
Ice

Brilho de Lábios Lasting
Shine THE ONE
• A fórmula leve com acabamento
brilhante para o glamour quotidiano
pode ser usada sozinha ou por cima do
delineador de lábios e batom
• Até 6 horas de uso
• Formulado com Complexo Lustrous
Care para ajudar a nutrir, hidratar e
confortar os lábios

37728
Nude
Whisper

37729
Coffee
Caramel

37730
Dusty
Rose

37731
Coral
Pink

37732
Crimson
Pink

37733
Craze
Orange

37734
Scarlet
Red

37735
Diva
Burgundy

37736
Dark
Plum

37737
Magnific
Brown

Delineador de Lábios
Ultimate Colour Stylist
THE ONE
• Textura ultra cremosa e cor intensa
• Com Ácido Hialurónico Hidratante
• Tons criados para combinar com os
batons Batons Ultimate Colour Stylist
THE ONE

41636
Infinite
Peach

41637
Perpetual
Blush

41638
Forever
Truffle

41796
Ultra
Taupe

41797
Ultra
Nude

41639
Everlasting
Rose

41640
Timeless
Mauve

41641
Constant
Coral

41799
Ultra
Rose

41800
Ultra
Raspberry

41801
Ultra
Pink

41642
Resolute
Red

41643
Endless
Cherry

41644
Perennial
Berry

41803
Ultra
Coral

41804
Ultra
Red

41805
Ultra
Bordeaux

41807
Ultra
Mocha

41808
Ultra
Wine

41809
Ultra
Plum

41635
Nonstop
Nude

Batom Colour Unlimited
Mate THE ONE
• Duração prolongada de 12 horas
• Cor de cobertura completa com um
acabamento mate
• Com a Tecnologia Stay True Colour
com tripla potência: Resina Natural de
Longa Duração, Pigmentos Extra Finos
e Óleos Nutritivos

41798
Ultra
Terracott
a

Batom Colour Unlimited
Ultra Fix THE ONE
• Criado com Tecnologia UltraFix:
uma rede formadora de película que
bloqueia a cor no local e tem
capacidades impermeabilizantes
• Contém pós matificantes suaves que
proporcionam uma textura suave e
resistência adicional às manchas
• Com fixação clinicamente
comprovada de 99% nos lábios e
até 8 horas de desgaste duradouro
com um acabamento mate

Lábios

41802
Ultra
Fuchsia
41806
Ultra
Burgundy

38863
Charming
Rose

38867
Tempting
Brown

38871
Glamorous
Mauve

37649
Candy
Pink

37650
Creamy
Caramel

37651
Velvet
Rosewood

38864
Luscious
Taupe

38868
Pink
Passion

38872
Striking
Berry

37654
Rose
Pout

37655
Vivid
Pink

37656
Delight
Rose

38865
Captivating
Nude

38869
Magnetic
Red

37659
Hot Pink

37660
Wild
Raspberry

37661
Bold
Coral

38866
Sweet
Caramel

38870
Cherry
Crush

37664
Passionate
Red

37665
Timeless

37666
Wild
Berry

37652
Chic
Mauve

37653
Clover
Haze

37657
Cranberr
y Crush

37658
Elegant
Plum

37662
Sunset
Orange

37663
Rebel
Red

37667
Tempting
Copper

37668
Soft
Cocoa

Batom Irresistible Touch
High Shine THE ONE
• Alta pigmenta çã o: cobertura tota l
numa única pa ssa gem, e textura leve
e extrema mente confortá vel com um
toque cremoso e líquido
• Emba la gem líquida inova dora com
ponta de a lmofa da esculpida pa ra
a plica çã o de precisã o
• Aca ba mento de longa dura çã o, com
eleva do brilho, a té 6 hora s

USAR COM
29599
Precision
Pincel para lábios

Batom Ultimate Colour
Stylist THE ONE
• Cobertura extremamente cremosa
concebida para durar numa paleta
inteligente de tons de sombra tendência
selecionados
• Benefícios 5 em 1: cobertura intensa,
acabamento cremoso, hidratação dos
lábios melhorada, nutrição profunda e
cor rica e duradoura
• Com o formato Sculpt & Sign de THE
ONE, com a extremidade em ponta de
seta, concebido para proporcionar uma
aplicação mais precisa, e uma curva
posterior profunda que de adapta
perfeitamente aos lábios para uma
definição melhorada

37723
Burgundy
Steel

37722
Cherry
Mercury

37721
Iron
Raspberry

37720
Red
Magnetic

37719
Scarlet
Copper

37718
Heavy
Bronze

37717
Titanium
Lilac

37716
Gold
Metal

37741
Brown
Nickel

37715
Nude
Platinum

Lábios

Batom Metallic Colour
Stylist THE ONE
• Acabamento mate-metálico singular
em tons inspirados pela beleza ousada
dos elementos metálicos
• Alimentado pela inovadora Tecnologia
Metallic Pearl - um equilíbrio perfeito
de 50% de pérolas prateadas para um
brilho metálico e 50% de pérolas
coloridas para proporcionar dimensão
instantânea
• Com o formato Sculpt & Sign de THE
ONE, para lábios bem definidos

Lábios
36800
Ginger
Caress

36801
Rose
Angel

36805
Timeless
Red

33387
Delicate
Pink

33388
Rose
Petal

42333
Divine
Chocolate

42332
Deep
Wine

42331
Iconic
Red

33801
Coral
Hibiscus

33806
Ruby
Red

36803
Magenta
Passion

36804
Coral
Vibrance

36802
Taupe
Grace

33393
Graceful
Mauve

33394
Currant
Red

42330
Flamboyan
t Red

42329
Red Rose

42328
Pink Coral

42171
Soft
Rosewood

33805
True
Red

36806
Coffee
Caramel

36807
Sepia
Flame

33392
Red
Romance

33386
Noble
Nude

42327
Blooming
Pink

42326
Plum
Mauve

42172
Delicious
Chocolate

42173
Velvet
Wine

36799
Ecru
Cream

36808
Spicy
Plum

42325
Blush
Rose

42324
Beige
Nude

33800
Praline
Nude

42170
Velour
Nude

Batom Iconic Matte FPS
15 Giordani Gold
• Batom mate suave, que hidrata
enquanto o usa.
• Contém, Extrato de Flor Não-meesqueças,
uma fusão nutritiva de óleo de Maçã
Italiana e Óleo de Argão
• Acabamento aveludado mate

Batom MasterCreation
Giordani Gold

Batom com FPS 15
Iconic Giordani Gold

• Ajuda instantaneamente a eliminar
os sinais de envelhecimento dos
lábios
• Peptídeo biomimético para
restaurar o volume dos lábios
• Com Óleo Botânico para
hidratação adicional

• Reduz os sinais de envelhecimento
dos lábios numa só aplicação
• Combina cores ricas com
cuidados premium graças à Fusão
de Óleo Pigmentado
• Com Argão Natural e Óleos de
Maçã e Extrato de Flor Não-meesqueças

Elixir Iconic FPS 15
Giordani Gold
• Cor saturada com alta
concentração de pigmentos
• Aplicação fácil de cor com
aplicador de deslize de precisão
• Exclusiva textura transformadora de
óleo em mate

Unhas

Unhas
VERNIZES DE UNHAS

Vernizes de unhas
Quando se trata de criar um look completo, as suas
unhas nunca devem ser negligenciadas. Unhas bem
cuidadas e de aparência saudável falam muito sobre
a sua atenção aos detalhes, e são uma ótima
maneira de refinar o seu estilo pessoal.

Unhas
VERNIZES DE UNHAS
38974
Ice Cream
Beige

38976
Tasty
Nude

38977
Latte
Taupe

38978
Candy
Lavender

38980
Minty
Green

38981
Cloud
Blue

38982
Peach
Pink

38983
Soft
Pink

38984
Magenta
Pink

38987
Spicy
Red

38991
Vivid
Raspberr
y

38993
Intense
Berry

38986
Cherry
Burgundy

38995
Glitter
Amethyst

38996
Silver
Black

38997
Shimmery
Mulberry

38998
Dazzle
Gold

OnColour
Verniz
• Um leque de cores atraentes e
acabamentos brilhantes
• A Tecnologia Colour Coverage
permite obter resultados de cor
puros e notáveis
• O pincel de ângulo largo dos
vernizes OnColour permite uma
aplicação fácil e exata do verniz

Unhas
41888
Very
Ebony
Cream

41889
Smokey
Taupe
Cream

41890
Rose
Diamond
Shimmer

41871
Sweet
Milk
Cream

41872
Rosy
Nude
Cream

41873
Clover
Love
Shimmer

41874
Icy
Lavender
Cream

41875
Crystal
Water
Shimmer

41876
Turquoise
Bliss
Cream

41877
Mystic
Aqua
Shimmer

41879
41878
Boysenberry
Blue
Touch
Decadence
Cream
Shimmer

41880
Night
Orchid
Cream

41881
Fuchsia
Allure
Cream

41882
41883
Cupcake Watermelon
Rose
Punch
Cream
Cream

41884
Gorgeous
Scarlet
Cream

41885
London
Red
Cream

41886
Ruby
Rouge
Cream

41887
Brick
Red
Cream

VERNIZES DE UNHAS

Verniz Gloss N’ Wear
THE ONE
• Brilho duradouro, verniz de longa
duração
• Fórmula antirriscos e elevada
intensidade de cor
• As unhas sentem-se mais fortes,
parecem mais grossas, e mais mais
preenchidas

Unhas
VERNIZES DE UNHAS

41187
Nude
Sorbet

41188
Cashmere
Rose

41189
Rosy
Mocha

41190
Sparkling
Coral

41191
Blaze
Peony

41192
Lilac
Snow

41193
Mulberry
Wood

41194
Rich
Goldmine

41195
Fiery
Red

41196
Deep
Maroon

43185
Top
Coat

Verniz Ultimate Gel
THE ONE

• Longa duração - até 11 dias de uso de
verniz gel brilhante, com fórmula
resistente a riscos e Intensidade de
Cor Vívida que se mantém com uma
aparência fresca com o passar dos
dias
• Brilho tipo gel - cria um acabamento
multidimensional, de elevado brilho
• Efeito Volume — forma uma rede 3D
para um efeito volume de gel

Unhas
CUIDADOS

Cuidados

Unhas
CUIDADOS

Removedor de
Verniz Fast & Gentle
Expert Care
THE ONE

Top Coat Quick
Dry & Plumping
Pro Wear
THE ONE

38722

42568

• Um removedor de verniz que ajuda
a deixar as unhas e as cutículas
suaves e delicadas
• Com Tecnologia Colour Lift
concebida para remover qualquer
tipo de verniz de unhas em
segundos
• Contém Complexo de Óleo
Botânico e Vitamina E para o
cuidado das unhas e cutículas

• Tecnologia ProStay ajuda a
evitar que o verniz lasque e
descascaque
• Fórmula de preenchimento
concebida para dar um
acabamento volumoso
• Com Shine Enhancing Film
Former para criar um bonito
brilho de cristal sobre a unha.

Base Priming
Pro Wear
THE ONE
37907
• Prepara instantaneamente a
superfície da unha para permitir um
deslizamento suave e uniforme do
verniz de cor
• Com a Tecnologia ProStay para
apoiar a aderência do verniz de
cor para resultados duradouros
• Ajuda a proteger a unha natural
contra manchas ou
amarelecimento, criando uma
barreira protetora

Base
Basede
deUnhas
UnhasPeel
PeelOff
Off
Pro Wear
Pro Wear
THE ONE
41894
THE
ONE

• É uma base de verniz
destacável e fácil
41894
de• usar.
Concebida
para
maior
Tem um polímero de alto
desempenho
comodidade
e
para
fazer
com
queflexível
o
para criar uma camada de base
verniz
de
unhas
mais
teimoso
e
os
glitters
e descascável sem comprometer a
se desprendam
rapidamente.
Permite
cobertura das
unhas.
uma
superfície
lisa parade
uma
aplicação
• Cria
uma superfície
unhas
lisa e
uniforme
do verniz
de uma
unhas
e tem uma
transparente
para
aplicação
fórmula
à base
água
uniforme
dode
verniz
de unhas.
• Cria
uma
superfície
de
unhas
lisa ae
• A fórmula à base de água
ajuda
minimizarpara
os danos
unha.
transparente
uma na
aplicação
uniforme do verniz de unhas.
• Descola-se facilmente, tem um polímero
de alto desempenho para criar uma

Unhas
CUIDADOS

Caneta Óleo de Unhas
e Cutículas
Expert Care THE ONE
41760

• Ajuda a nutrir unhas e cutículas com
Óleo de Amêndoas Doces
• Com Squalane, um excelente hidratante
produzido naturalmente pela pele, deixa
instantaneamente as unhas e cutículas
suaves e flexíveis
• Contém Aloé Vera calmante que ajuda a
fornecer vitaminas, minerais e
aminoácidos essenciais

Máscara de Noite para
Unhas Expert Care
THE ONE

Sérum de Unhas Expert
Care Miraculous
THE ONE

• Contém Panthenol, também denominado

• Contém um Complexo Keratin Boost, que
foi desenvolvido para atuar sobre o
crescimento da unha e promover unhas
saudáveis
• O Extrato de Uva, rico em nutrientes,
polifenois e açúcares ajuda a revitalizar as
unhas baças e a melhorar a sua qualidade.
• - A Glicerina, com as suas excecionais
qualidades hidratantes, ajuda a reter a
hidratação nas unhas e a melhorar a sua
resiliência enquanto as microcápsulas
enriquecidas com Vitaminas C e E
conferem suavidade extra e benefícios
revigorantes.

41766

de Pró-Vitamina B5, para ajudar a
melhorar a flexibilidade e fornecer a
humidade essencial às unhas
• Ajuda a repor a humidade das unhas
com ureia hidratante
• Com Extrato de Algas Vermelhas, que
ajuda a restaurar a vitalidade das unhas
desidratadas e excessivamente
processadas

41759

Endurecedor de Unhas
Extreme
Expert
Care
Base
de Unhas
Peel
Off
THE THE
ONEONE
Pro Wear
41758
41894

• É uma base de verniz destacável e fácil
• Endurecedor instantâneo de unhasde usar. Concebida para maior
ajuda a tornar as unhas visivelmente mais
comodidade e para fazer com que o
duras em segundos
verniz de unhas mais teimoso e os glitters
• Desenvolvido para fortalecer unhas
se desprendam rapidamente. Permite
fracas e quebradiças e ajudar a
uma superfície lisa para uma aplicação
protegê -las de quebras, lascas ou
uniforme do verniz de unhas e tem uma
descascamento
fórmula à base de água
• Contém cálcio que ajuda a manter a
• Cria uma superfície de unhas lisa e
dureza e estrutura das unhas, bem como
transparente para uma aplicação
mantém os tecidos do leito das unhas
uniforme do verniz de unhas.
saudáveis e fortes
• Descola-se facilmente, tem um polímero
de alto desempenho para criar uma
camada de base flexível e descascável

Unhas
ACESSÓRIOS

Acessórios

Unhas
ACESSÓRIOS

Pincéis de Remoção de
Verniz Nail It

Lima de Unhas
4 em 1 Nail It

Lima de Unhas Crystal
Nail It

42303

42289

42288

• Duas escovas: uma em ângulo e uma
fina
• Para corrigir pequenos erros
cometidos no decurso da sua
manicura
• Concebido para remoção de
precisão

• Lima de unhas com 4 faces e polidor
num prático design curvo
• Com esponja sob as superfícies para
ajudar a proteger a unha
• A solução tudo em um para limar e
polir permite ganhar espaço valioso
na bolsa de manicure

• Feito em acrílico resistente
• Com uma elegante coloração
gradiente roxa
• Vem com o seu próprio estojo de
proteção

Corta-cutículas Nail It
42287

• Ferramenta de aço inoxidável para
cortar ou remover cutículas
• O punho largo e alisado dá-lhe uma
grande aderência para um corte de
precisão
• A tampa protetora mantém-na fixa
no kit de manicure

Desmaquilhantes

Desmaquilhantes

Desmaquilhantes
Ao fim do dia, há toda uma série de impurezas
acumuladas no rosto - maquilhagem à prova de água,
partículas poluentes e excesso de sebo, mesmo FPS. A
maquilhagem mal removida e outras substâncias
oleosas contribuem para a obstrução dos poros e
imperfeições. É por isso que é essencial limpar bem o
rosto todos os dias.

Desmaquilhantes

Água Micelar Soothing
Optimals

Limpeza Micellar Diamond
Cellular

Gel de Limpeza Supreme
NovAge

42610

21339

33984

• Uma fórmula hidratante com
antioxidantes que refresca, limpa e
remove a maquilhagem da pele
• Com Ácido Ursólico de Urze que ajuda
a apaziguar e suavizar a pele
• Fabricado com a tecnologia HydraRise
de retenção de humidade, bem como
com a Tecnologia Micelar, que remove

• Remove a maquilhagem e as
impurezas
• Limpeza tudo em um, tónico e
desmaquilhante
• Com White Diamond Elixir™ e
Tecnologia Micelar

• Limpeza suave para todos os tipos de
pele
• Fórmula sem sabão e sem álcool
• A pele fica hidratada, suave, flexível
e tonificada

Desmaquilhantes

Óleo de Limpeza
Facial NovAge
38828
• Elimina as impurezas à base de óleo
para deixar a pele limpa, e sentir-se
suave, hidratada e refrescada
• Fórmula transformadora para fácil
enxaguamento, com Óleo de Onagra
natural
• Sem corantes, fragrâncias nem óleos
minerais

Desmaquilhante para
Maquilhagem de Olhos
À Prova de Água THE ONE
32138
• Desmaquilhante de olhos suave e
hidratante
• Remove rapidamente todos os tipos
de maquilhagem dos olhos à prova de
água e de longa duração
• A zona delicada dos olhos fica suave,
sedosa e revigorada

Instrumentos
de Beleza

Instrumentos de Beleza

Pincéis de Precisão
• 12 instrumentos de precisão
sustentáveis ao seu alcance
• Adequados para a criação de todos
os looks, sejam eles trendy,

Pestanas e Sobrancelhas 29592

Eyeliner 29591

Preenchedor de
Sobrancelhas 29593

Sombra 29595

Mistura 29598

Lábios 29599

impactantes ou discretos
• Cada pincel é numerado e
codificado F para o rosto, E para os
olhos e L para os lábios

Instrumentos de Beleza

Pincéis de Precisão
• 12 instrumentos de precisão
sustentáveis ao seu alcance
• Adequados para a criação de todos
os looks, sejam eles trendy,
impactantes ou discretos
• Cada pincel é numerado e
codificado F para o rosto, E para os

Iluminador 29596

Contorno 29723

Blush 29594

Pó 29655

Base de cor 29674

Corretor 29597

olhos e L para os lábios

Instrumentos de Beleza

Esponjas para Base
41560
• 4 esponjas multitarefas
• Têm mehores resultados quando
utilizadas com cremes tipo BB ou bases
muito espessas
• Este tipo de esponja mistura bem e
permite obter um acabamento uniforme

Esponja de
Maquilhagem Precision
29924

• Funciona melhor com bases líquidas ou
mais cremosas
• A ponta ajuda a cobrir as imperfeições e
a alcançar as pequenas zonas em torno
do nariz e dos olhos, enquanto o lado
arredondado é ideal para conseguir uma
cobertura total. O lado plano mistura a
maquilhagem na perfeição, facilitando o
contorno
• Use-a húmedecida para um acabamento
brilhante ou seca para cobertura total

Instrumentos de Beleza

Afia-lápis
Duplo

Bolsa de Cosméticos

Espelho de Bolso
Giordani Gold

27730

41121

28292

• Afia-lápis em plástico durável com
entrada regular e grande
• Afia lápis de olhos e lábios para
assegurar o seu melhor rendimento
• Mantém os lápis de olhos e lábios em
perfeitas condições de desempenho

• Bolsa cosmética com fecho éclair em
poliéster preto
• Permite-lhe manter os seus produtos
favoritos de maquilhagem
organizados
• Com fecho éclair, interior cinzento,
pegas elásticas para guardar as
escovas no lugar e bolso deslizante

• Elegante compacto dourado com
espelhos regulares e de ampliação
• Detalhes de borracha preta para
uma aderência segura
• Tamanho perfeito para uma mala
de mão ou estojo cosmético

Instrumentos de Beleza

Pincel para Base
Giordani Gold

Pincel Kabuki
Giordani Gold

Revirador de Pestanas
Giordani Gold

30887

38956

37449

• Luxuosa escova para base
• Permite um resultado incrivelmente
perfeito

• Fabricado com cerca de 70.000
fibras finas de seda
• Concebido para captar e distribuir a

• Feito com 35.000 cerdas suaves de

quantidade certa de produto

veludo sedoso fino e em forma de

• A cabeça ampla proporciona um

mão em forma de cabeça plana,
ideal para misturar na perfeição

acabamento perfeito

• O corpo leve garante a quantidade
perfeita de pressão para as pestanas
delicadas
• Almofada de esponja, ângulo curvo
agarra suavemente as franjas na raiz,
dá-lhes um levantamento próximo da
raiz e deixa as pestanas com
ondulações pronunciadas
• Vem com 1 esponja extra

Dicas
e Truques

Dicas & Truques

5 essenciais que todos necessitam:

33980

1

CREME
HIDRATANTE
CREME DE DIA COM

41327

2

BASE DE COR
GIORDANI GOLD
BASE DE COR

34513

3

CONJUNTO
PARA
SOBRANCELHAS

FPS 30 WRINKLE

AGE DEFYING SERUM

KIT DE

POWER ECOLLAGEN

BOOST

SOBRANCELHAS

NOVAGE

THE ONE

42119

4

MÁSCARA DE
PESTANAS
WONDER LASH THE

38742

5

BATOM BATOM
CREMOSO
ONCOLOUR

ONE

Potente creme multitarefa

Formulado com Extrato

Dois tons de pó

O nosso Bestseller Nº 1

Com uma infinidade de tons

de dia hidrata, corrige

de Trufa Branca raro e

extremamente macios

oferece 5

vibrantes, desde o bege ao

as rugas e ajuda a

exclusivo com

misturam-se facilmente

surpreendentes

roxo, estes batons

retardar o

propriedades

com os pelos das

benefícios em 1: enrola,

envelhecimento da pele.

antioxidantes, a base dá

sobrancelhas, criando

alonga, aumenta o

Deixa a pele

um aspeto mais brilhante

arcos de aspeto natural,

volume, define e nutre as

enquanto a cera suave e

pestanas. Esta máscara

Bullet e o Complexo

instantaneamente suave,

e mais bonito com um

extremamente cremosos
proporcionam uma cor
perfeitamente texturizada
para todas as ocasiões. O
formato especial OnColour

lisa e radiante, e ao

acabamento suave e

cremosa define e

produz um efeito

longo do tempo ajuda a

liso.

mantém as sobrancelhas

impressionante onde

CreamComfort proporcionam

no lugar.

quer que se esteja e

uma aplicação lisa e suave, e

faça o que fizer.

garantem uma cobertura

retardar o processo de
envelhecimento cutâneo.

uniforme.

Dicas & Truques

Gostaria de
se inspirar?
Veja os nossos stylings: 3 visuais para 3 ocasiões
diferentes! Escolha entre maquilhagem natural de dia,
profissional e sedutora de noite.

Dicas & Truques

Natural
OnColour

Base de cor OC
38805

Pó OC
38800

Corretor OC
39913

Máscara de
pestanas OC
38929

Sombra de olhos
OC
38927

Batom OC
38763

Dicas & Truques

Profissional
The One

Base Sync TO
35779

Kit sobrancelhas
TO 34513

Eyeliner Wonder
35742

Máscara Wonder
Lash TO
42119

Kit Contouring TO
36126

Batom Colour
Stylist TO
37660

Dicas & Truques

Noite
Giordani Gold

Base de Cor
Cushion GG
37444

Base Volume
Iconic GG
33656

Máscara GG
42343

Sombra GG
38848

Eyeliner GG
36218

Batom GG
42330

Dicas & Truques

Sessão de maquilhagem
Para melhor demonstrar os produtos, pode organizar
uma sessão de maquilhagem! Eis o que necessita de
fazer.

Dicas & Truques

Sessão de
maquilhagem

Aprenda a promover todas as
Demonstre a nossa experiência e

categorias de produtos.

fiabilidade, partilhando estes factos:
•

O portfólio da Oriflame consiste em
milhares de produtos, uma terça
parte dos quais é nova ou

DICA DE VENDAS

relançada a cada ano;
•

Temos mais de 50 anos de
experiência em cuidados do rosto;

•

Fórmulas avançadas são

Procure sempre mais informação, seja

desenvolvidas nos centros globais

Saliente o facto de que boa

um perito no que diz respeito ao

de Investigação e Desenvolvimento

maquilhagem começa com cuidados do

conhecimento dos produtos e

da Oriflame por mais de 100

rosto adequados

mantenha-se informado sobre os

cientistas.

mesmos, com ajuda do:
•

Catálogo

•

Business & Beauty by Sweden

•

Website: oriflame.xx

•

Redes Sociais Oriflame

•

Brandbook Digital da Marca
Vista uma roupa bonita e profissional,

Tenha sempre à mão amostras e

arranje o cabelo, unhas e maquilhe-se

produtos em tamanho real.

antes da sessão.

Pode também organizar a
sessão de maquilhagem
online:
como um webinar ao vivo ou
um vídeo previamente
gravado, para aumentar o
âmbito das suas técnicas de
maquilhagem recentemente
adquiridas!

Obrigado

