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Chegou o seu folhetim BelezaDez!!!

Rio de Janeiro - RJ

 

| Promoções e lançamentos do ciclo | Consórcio | Dicas de beleza | Produtos personalizados | Brechó | Fale Conosco | Home |
 

Painel de Presentes BelezaDez
 

 

...
Chegou o seu folhetim BelezaDez!

 

 

► Os mais vendidos do período: colônia mamãe e
bebê; coleção ameixa e flor de laranjeira; sabonetes

sortidos e esfoliantes refrescantes ekos; chronos
hidratante antissinais para o rosto.

 
Nova coleção ameixa e flor de laranjeira traz cera
para unhas e cutículas que fortalecem as unhas,

reduz as cutículas e aumenta o brilho do esmaltte!
Traz também o primeiro BB cream corporal efeito

meia calça!!!
 

...  

  
Batons em destaque!

 PINK GLAM
 

...
Novidades!

 
► Nova coleção tododia
ameixa e flor de laranjeira
Natura.

 

► Relançamento da
colônia masculina horus
Natura.

► Lançamentos em
Destaque Mary Kay: trios
de sombras e
iluminadores.

► Promoção Gold
HINODE

 leve um gold de 120,00
por 110,00 'ou' ganhe 1
creme para mãos luva de
silicone!

 

► Crer para Ver: nem a
natura nem o consultor
de beleza não tem lucro..
Todo o capital recebido é
revertido para o programa

...
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Natura tem reconhecimento em Novela das 21h...

 

 
... e programa de Serginho Groisman! 

 

 

 

 
VERMELHO DIVA

 

 

 
Fico no Méier! Vem participar dos nossos encontros
diários e tomar um cafezinho comigo! É só marcar

um horário... rsrsrs... Bjs!!!!!!!!! Rô.
  

 
 

Crer para Ver de apoio à
educação do Brasil.
Compartilhe!!! 

Natura: orientações para
o seu cabelo:

 
► ' Hidratação reparadora
': seus fios estão opacos
e rebeldes, com
comprimento e pontas
secas? Seu cabelo
precisa de hidratação
profunda, que reduz os
danos e sela as
partículas.

 
► ' Nutrição e brilho ':
seus fios estão porosos,
com pontas duplas e
danificadas por agentes
externos? Seu cabelo
precisa de hidratação e
nutrição profunda para a
recuperação do brilho.

 
► ' Curvas envolventes':
seus fios estão frágeis,
difíceis de modelar e têm
as pontas secas? Seus
cabelos precisam de
hidratação e produtos
para valorizar a forma dos
cachos.

 
► ' Revitalização pós-
química ': seus fios estão
superdanificados e fracos
por constantes
alisamentos ou
colorações? Seu cabelo
precisa de revitalização e
regeneração de dentro
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Inauguração da loja da Natura no 
 Shopping Rio Sul do RJ

 

 tem também no Barra Shopping!

 
Seja bem-vindo(a)!!! 

  

para fora.
 

► ' Loiro vivo ': seus fios
estão desbotados e muito
amarelados? Seu cabelo
precisa de produtos que
reativam o brilho dos fios.

 
► ' Liso e solto ': seus
fios estão sem
movimento e
enfraquecidos pela
química ou pelo uso de
secador e chapinha? Seu
cabelo precisa de reforço
e manutenção do efeito
liso por mais tempo.

 
► ' Controle de
oleosidade cuidados
específicos ': até 98%
menos oleosidade em 2
semanas. Fios mais leves
e soltos.

 
 ► ' Anticaspa cuidados
específicos ': controla a
caspa e alivia a coceira
sem ressecar os fios. 

 
► ' Limpeza profunda
cuidados específicos ':
elimina os resíduos que
os produtos diários e a
poluição deixam nos fios.

Fique de olho no folhetim
BelezaDez!!! 

 

    
 

 
► Destaques Mary Kay: máscara para cílios lash

intensity; corretivo yellow; base timewise.
► As cores mais vendidas de base: beige 4 - beige 5 -

beige 6.
 

NOVOS! ILUMINADORES
 

 
NOVOS! 3 PRIMEIROS TRIOS

 

  

  
► Hidratação para Meninos

 

  
* Strax hidratante corporal 240g com óleo de argan

  
* Luar loção hidratante corporal com leite de cereais

e óleo de germe de trigo
  

* Smell hidratante corporal mousse de limão 200ml
  

 
HINODE tem reconhecimento em Novela das 19h 

 da Rede Globo (Rock Story)...
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NOVOS! CORRETIVOS TIPO GLOSS 
 

 

 
- Quer fazer um pedido?

 
- Tem alguma dúvida? 

 
- Quer dar alguma sugestão?

 
- Ajuda na escolha de um presente? 

 
- Precisa de consultoria? 

 
Envie um e-mail para: beleza.dez@gmail.com !!

  
...e no Programa 

 da Ana Maria Braga
 

 
 ► Promoção Gold HINODE BelezaDez: leve um gold

de 120,00 por 110,00 'ou' ganhe 1 creme para mãos
luva de silicone! 

  
    
 

 
► Promoções Boulevard de Setembro e Outubro:

* Esmaltes de 29,80 por 21,90
 

  

  
Novidades para o dia-a-dia: rosa e algodão; nuvem;

caramelito
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* Hidratantes de corpo de 68,90 por 53,90
 

 

 
 

 

 

Você pode parcelar suas compras pelo
PagSeguro UOL!

 
Temos entrega gratuita no Méier e Centro da
Cidade às ‘terças ou quartas’ e ‘sextas’. 

 Nas demais localidades, ou em dias que não
às terças e sextas, a taxa de entrega é de
R$25,00 ou a combinar, dependendo do
bairro.

 
Lembro também que agora você tem, além
das promoções da revistinha, as promoções
do Rede Natura BelezaDez =
http://rede.natura.net/espaco/belezadez 

 que somente podem ser adquiridas
diretamente pela internet. Quando você
entrar lá, verá meu nome logo no início da
página!

 
Pelo Rede Natura BelezaDez, você escolhe os
produtos, paga (no boleto, débito ou cartão
em até 6X sem juros) e recebe (no endereço
de sua preferência – qualquer 

 localidade do Brasil)!!
 Em alguns Estados do Brasil, como o Rio de

Janeiro e São Paulo por exemplo, entre
outros, a Natura não cobra taxa de entrega
para compras acima de 99,00. Entre em
contato comigo e solicite seu cupom de
desconto!!! Bjs!!! Rô.

    001  
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► edição 001 set.2017
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