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Folhetim BelezaDez
Rio de Janeiro - RJ

| Presentes | Lançamentos e promoções | Masculinos | Crianças e bebês | Adolescentes |
| Cantinho do desapego novo! | Acessórios | Folhetim BelezaDez ! Você está aqui !|
Rede Natura: sua compra direto pela internet com entrega em todo o Brasil! www.rede.natura.net/espaco/belezadez
Espaço de Rosanna A. Canedo Angelo - peça já o seu cupom de desconto!

...

...
Folhetim BelezaDez!
Edição 004

...
Um novo espaço para você, aqui no BelezaDez!
Chegou o 'Cantinho do desapego'!

...
► Fique de Olho no
painel de presentes
BelezaDez! Uau!!

► Destaques do período: Natura colônia masculina
kaiak aero; sabonete framboesa com pimenta rosa;
óleo corporal sève amêndoas com pimenta rosa;
colônia feminina kriska drama; coleção verão lima
com flor de laranjeira (hidratante - sabonete em barra
- sabonete líquido).
Novos! Natura faces coleção rebel glam colônia
femnina e batons líquidos. Um espetáculo!
Ele foi criado para você, que vem visitar
o BelezaDez, ou que participa dos nossos
encontros de experimentação de
fragrâncias, texturas e cores!!
São muitos produtos com
um mega desconto para você!
Escolheu, pegou, levou!! Na hora!!!
Quais são as estrelas que vão brilhar em Março??
http://www.belezadez.com.br/folhetim.html

Caso você queira olhar a vitrine do 'cantinho' no
caminho, ou marcar de pegar aqui
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= Coleção Natura tododia 'flor de liz'! =
Nutrição essencial em texturas suaves e
envolventes com uma fragrância fresca e delicada.
Sinta o prazer de se cuidar e
viver seu corpo por inteiro.
Com: hidratante corporal; sabonete;
spray corporal;
mousse hidratante de banho com enxague;
hidratante para mãos.
Já tenho a experimentação do sabonete. Uau!!!

de 1 dia para o outro, ok.
Pode fazer sua reserva que te espero!
Ahhh!! E a gente ainda toma aquele cafezinho!

Fico no Méier! Seja bem-vindo(a)!!!
Saiba mais!

Quer desapegar você também?
Vem assistir a este vídeo e ter novas idéias!

= Natura deo parfum 'ilía secreto' =
Mistério, força e sofisticação.
A cremosidade das flores brancas contrasta
com notas adocicadas da tonca e
um toque exclusivo de café arábica.
Com a Personal Organizer Priscila Saboya
e Patrícia Poeta
twitter

Lançamentos do momento!

= Natura tododia 'desdodorante aclarar' =
versão 'dia roll-on';
e ' noite em creme sem ação antitranspirante'!

http://www.belezadez.com.br/folhetim.html

Máscara soul turbo curvíssima Eudora:
alta definição dos cílios e sem grumos;
curva e preenche os cílios na hora;
resistente à água, não borra,
e tem longa duração.
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= Natura água micelar =
A limpeza facial é essencial para manter
a saúde da pele. Aliás, você sabia que uma
limpeza inadequada pode contribuir para o
envelhecimento precoce?
A nova água micelar purificante, da chronos,
oferece a eficácia de um demaquilante com
a suavidade e a leveza da água.

Tendência do momento 'nude com caramelo'
A Eudora vai lançar, para Março,
o batom matte 'nude caramelo' da linha Soul.
Já terei disponível no início de Março.
Uau!
twitter

Vem curtir com a gente!

http://www.belezadez.com.br/folhetim.html

Eudora Pigmento multiuso: deixe o
glitter invadir seu look!
Para ser usado nos olhos, face
ou por cima do batom!
Nas versões: dourado e prata

twitter
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Lançamentos 2018

Novos nudes matíssimos!!!

Fique de olho no folhetim
BelezaDez!!!

Já chegaram!
Agora a nossa queridinha coleção
de 'batons lápis' da Eudora ficou completa!
Framboesa real
estojos e kits

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

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:
Rosanna A. Canedo Angelo - BelezaDez.

Compartilhe!!!

Rosado nude

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)!!
Atenção para o valor mínimo de isenção de
frete que vem especificado no site.
Entre em contato comigo e solicite seu
cupom de desconto!!! Bjs!!! Rô.
Já disponíveis no BelezaDez.
http://www.belezadez.com.br/folhetim.html
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Uau!!
Eudora hidratante corporal e coleção sedíssima:
fragrância inspirada no toque acetinado da seda,
combina a cremosidade das madeiras
com o conforto do musk.

Coleção lavandinha e...

Ameixa Negra

Chegaram com tudo!

Disponíveis no BelezaDez para experimentação. Uau!!!
003

► edição 004 jan/fev 2018
► edição 003 nov/dez 2017
► edição 002 set/out 2017
► edição 001 ago/set 2017
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