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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!

Edição 005

Lançamentos em destaque

Lançamentos em destaque

Lançamentos em destaque

Luna intenso

batom lápis colormatte

novo batom gel semi-matte

http://www.belezadez.com.br/folhetim_rascunho.html
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holo tint iluminador para lábios,
olhos e rosto

lipt tint

coleção verão lima e flor de laranjeira

chá branco e cytrus

http://www.belezadez.com.br/folhetim_rascunho.html
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Lançamentos em destaque
Nativa SPA Karité

Em destaque

Em destaque

Perfumaria importada feminina

Perfumaria importada feminina

Estojo match patrulha do frizz

http://www.belezadez.com.br/folhetim_rascunho.html
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verbena

http://www.belezadez.com.br/folhetim_rascunho.html
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Vem tomar um cafezinho comigo
e participar das demonstrações de
maquiagem com hora marcada!
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
http://www.belezadez.com.br/folhetim_rascunho.html

'Cantinho do desapego'!

É bom trazer as suas maquiagens
preferidas para testarmos as cores,
os tons, as fragrâncias e a texturas
que mais se adaptam ao seu tom
e tipo de pele!!!
Vem!!

No 'cantinho do desapego',
encontramos produtos com ótimos descontos.
Escolheu, pegou, levou!! Na hora!!!

Bjs!!! Rô.

O cantinho veio para:
1) gerar sinergia com os amigos aqui no
BelezaDez;
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diretamente pela internet. Quando
você entrar lá, verá meu nome logo
no início da página:
Rosanna A. Canedo Angelo BelezaDez.
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!!!

2) promover descobertas;
3) ajudar na escolha de um
presente de última hora,
que aparece naquela hora de aperto;
4) ajudar no momento em que um produto
nosso termina, e nos pega de surpresa;
5) prestigiar os amigos que vem aqui no
BelezaDez.
--= Para poder gerar esse cantinho para nós,
foi realizado um planejamento de investimento
em produtos
com grande potencial de aceitação pelos
nossos clientes,
com o objetivo de proporcionar sua
experimentação. =

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