
VITRINE

Nanotecnologia?
saiba tudo!

Tem coisas que só falamos

Entre nós!

SPA EM CASA
é possível, sim!

Base BB Cream
E f e i to  B lur !
Seu Photoshop de todos os dias

Celebrate!
descubra seu cheiro
nas próximas páginas
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Um Slogan fala muito de uma empresa, assim como uma frase pode 
revelar muito de uma pessoa. Seu jeito de ser feliz propõe um  pacto de

 total respeito pelo cliente, pelo ser humano, por você.
Seu jeito de ser feliz sugere que você faça suas escolhas, que tenha liberdade para 

isso e que obtenha o máximo de sa�sfação e felicidade com os resultados. 
Para chegar a um slogan tão descomprome�do, �vemos que nos comprometer muito 
com inovação e qualidade dos nossos produtos, com a atenção aos nossos clientes e 

com o apoio aos consultores, promotores e diretores master Firenze.
Só uma empresa que tem a preocupação com o seu jeito de ser feliz pode ter a 

certeza que as melhores escolhas são aquelas feitas por Você!
Desfrute de todas as possibilidades, de todas as oportunidades e seja 

bem-vindo ao seu jeito de ser feliz! 

EQUIPE FIRENZE

Seu Jeito de Ser  Feliz

#SejaVocê
Seja livre para fazer suas escolhas!

Aposte em tudo que acreditar sem medo de realizar.

Aproprie-se de quem você realmente é e seja feliz 

com quem decidiu ser!

#sejavocê    #sejafeliz    #sejaquemvocêé
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A tecnologia 

Você Sabia? 

Body Tech

Angela Souza | Promotora Firenze | Quirinópolis - GO | 23 anos na Firenze

Sou simplesmente apaixonada! Em todos os anos de Firenze, sempre me surpreendi 
com cada produto lançado. O cuidado com o que a nossa Firenze desenvolve um
 produto reflete no resultado que obtemos ao usar e indicar Firenze. Convido você a 
experimentar a linha corporal, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!



nano
tecnologia
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Bye, bye celulite 
Ela não te pertence!

CelulliTech 
Serum Corporal - código 900 - 180g

R$  125 ,
 

 

00

NÃO É NECESSÁRIO 
MASSAGEAR.

4Vanessa Ma�os | Cliente | Curi�ba/PR | 17 anos de Firenze

O Celullitech faz parte do meu dia a dia! No começo fiquei em dúvida, afinal o produto 
não arde, não esquenta, não gela... Achei que não faria diferença, mas me surpreendi 
com o rápido resultado. Convido você a experimentar o Celullitech, assim como todos 
os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!



Emulsão Hidratante
Ginko Biloba, Aveia e Calêndula
Código 870 – 200g

R$ 36 ,00

Hidratação prolongada com a�vos  
protetores contra os radicais livre, 
regereram o manto hidrolipídico.
É reestruturante e bioenergizante. 
Um poderoso an�age para sua pele!

Sua Pele 
Mais Jovem
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Hidratante de Banho
Alegria de Viver
COM ENXÁGUE Bioativo da Água de Côco 
código 4001 - 150g

R$  29 ,15

Com bioativo a base mineral de água de cocô e agente condicionante de origem 
vegetal conferem atividade protetora, condicionamento instantâneo, maciez e hidra-
tação prolongada à pele. O perfume floral frutal desperta a paixão pela vida e tudo 
que ela representa. Sensorial rico e luxuoso para um banho hidratante e perfumado.
Modo de usar: assim que terminar o banho, antes de secar a pele, aplique o hidra-
tante de banho Alegria de Viver massageando levemente todo corpo e em seguida 
seque com a toalha.

Durante o banho 
Pele Hidratada
e perfumada



Loção Hidratante Cacau e Avelã
código 875 - 150g

R$ 34,40

Girls UP  Acqua 
Loção Hidratante Água de Coco
código 890 - 150g

R$ 34,40

 

Hidratação prolongada
Hidratante perfumado com Frulix de Cacau e Óleo 
de Avelã. Ação dermoprotetora, apresenta 
propriedades emolientes, hidratantes e reminerali
zantes. Aumenta a elasticidade, maciez e restaura o 

perfeita.

Hidratação Intensiva
Fórmula de hidratação intensiva com bioativos 
naturais, tem propriedades bioreparadoras, 
remineralizantes, protetoras e suavizantes. Pele macia 
e extremamente hidratada. 
Cheiro de quem acaba de tomar banho.

Suavidade e proteção
Hidratante perfumado com Aloe Vera. Tem ação 
suavizante, hidratante e protetora. Aumenta a
elasticidade e maciez da pele. Indicada para todos os 
tipos de pele, inclusive as sensibilizadas ou 
irritadiças. Cheirinho de doce no ar...

Girls UP Candy
Loção Hidratante Aloe Vera
código 880 - 150g

R$ 34,40

-

|657



Elza Simone  | Promotora Master | Santarém/PA | 15 anos na Firenze

A linha de chocolate desperta todos os sentidos. É a exclusividade do perfume que a torna única!
Convido você a experimentar, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!
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Chocolate
Ó��� R����������

Chocolate
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Girls UP Sw�t
LOÇÃO HIDRATANTE DE CHOCOLATE

 

Chocolate e Avelã código 879 - 120ml

R$ 54 ,
00

Chocolate e Avelã código 4041 - 250ml

R$ 69 ,
90

Cacau e Avelã código 875 - 150g

R$ 34 ,
40

Hidratação prolongada Hidratante perfumado com Frulix de Cacau e Óleo de 
Avelã. Ação dermoprotetora, apresenta propriedades emolientes, hidratantes e 
remineralizantes. Aumenta a elasticidade, maciez e restaura o tecido. Formula-
ção eficiente para uma pele perfeita. Perfume sedutor e envolvente!

Uma exclusiva alquimia do chocolate, caramelo, mel, jasmim, frangipani, 
damasco, vanila, fava tonka e musk faz deste perfume único. O perfume traz 
ainda o vigor do cacau e o toque exótico da avelã. Desperta uma indescritível 
sensação de conforto.

Óleo emulsionado, elaborado com óleo de avelã. Tem propriedades emolien-
tes, nutritiva, hidratante e repositora da barreira lipídica da pele, prevenindo 
ressecamento e desidratação. Mesmo perfume da Água de Chocolate Firenze. 
Desperta uma indescritível sensação de conforto.



9A linha de chocolate desperta todos os sentidos. É a exclusividade do perfume que a torna única!
Convido você a experimentar, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!

Tudo que você
realmente precisa é amor 

e um pouco de chocolate
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abundante. Esfoliação intensiva para o corpo.

Sais de Banho
Maracujá Sweet

Sua exclusiva formulação para ser usada na 
esponja ou na banheira, deixa sua pele limpa, 
macia com uma sensação incrível de relaxamento e 
descanso.  Use Sais de Banho de Maracujá com o 
Sabonete de Maracujá e obtenha uma espuma 

Maracujá - código 9025 - 200g

R$ 35,80

 Conteúdo 200ml

Sabonete
Revi talizador

Sabonete Revitalizador
Maracujá Sweet
código 9026 - 250ml

R$ 29,80
Composto com umectantes naturais higieniza 
a pele mantendo a umidade natural protegendo 
o manto lipídico da pele. Higienização sem agredir
sua pele! Mesmo perfume da Água de Colônia de Maracujá,
equilibra sua energia!



Uma experiência
������� � �����

 
             

A composição desta essência traz na sua predominância o maracujá doce,  
acompanhado de nectarina, melão, pêra, acordes de folhas verdes, 
madressilva, frésia, lírio do vale, jasmim, rosa e gengibre, marcada com 
sândalo, âmbar, musk e vanilla. Use no corpo todo.
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Água de Colônia
Maracujá Sweet

código 4030 - 300ml 

R$ 59,90

|



Sabonete Gel
Erva Doce

Conteúdo 250ml

Emulsão
Hidratante
Erva Doce

Conteúdo 250g

 Emulsão Hidratante 
Erva Doce, Ureia
Código 851 – 250g

R$ 32,90
Emulsão hidratante erva doce com Uréia, amacia 
a pele e renova a superfície,  especialmente 
desenvolvida para a pele delicada e sensível.

Sabonete Gel
Erva Doce – código 850 – 250ml

R$ 29,60
Sabonete neutro com extrato de Erva 
Doce, higieniza a pele sem agredi-la, 
Ação calmante e  antisséptica para 
proteção total da sua pele.

Erva Doce

12



Balm
Para Mãos

Manteiga de Karité,
Phytolan - código 842 - 50g

R$ 27,
90

Balm
Para os Pés

Manteiga de Karité,
Hydrovance - código 840 - 50g

R$ 26,
00

Mãos e Pés
Sílica, Manteiga de Karité
código 841 - 50g

R$ 24,
60

Com ativos altamente 
hidratantes, tem ação 
nutrihidratante e 
antienvelhecimento 

protetor mantendo a 
umidade sem deixar as 
mãos úmidas e suadas. 
Perfume exclusivo que 
renova suas energias a 
cada aplicação.

Multi efeitos de 
hidratação, nutrição, 
controle da transpiração 
e odor, além de deixar 
uma agradável sensação 
de frescor. Ativos que 
possuem 

auxiliam no tratamento 
de rachaduras nos pés. 
Pés bem tratados, você 
em evidência!

Os ativos concentrados 
renovam a epiderme, 
melhora a textura e
devolve a luminosidade 
da pele. O Peeling para 
mãos e pés promove 
remoção das células 
mortas,
auxiliando na renovação 
celular, facilitando a 
permeação dos ativos.

Day Spa
Conjunto
código 840/1 

R$ 81,
00

PRODUTO
Multifuncional 

PRODUTO
Multifuncional 

O Celullitech faz parte do meu dia a dia! No começo fiquei em dúvida, afinal o produto 
não arde, não esquenta, não gela... Achei que não faria diferença, mas me surpreendi 
com o rápido resultado. Convido você a experimentar o Celullitech, assim como todos 
os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!

13



14

Emulsão
Pés e Pernas

R$ 31,
20

cansaço nas pernas e regiões 
doloridas. Alivia a tensão no 

de contusões e dores musculares. 
Atua melhorando a microcirculação 
periférica.

Renovação e tratamento

Óleo 
para as Pernas
código 910 - 120ml

R$ 31,
40

por andiroba, eucalipto,maracujá, 

alívio das dores nas pernas, pés e 
regiões doloridas. Atua 

melhorando a microcirculação peri--
férica. Dias de trabalho com noites 

de descanso, sem dor 
nem cansaço.
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Proporciona um banho mais prazeroso, com 
uma espuma cremosa que limpa e deixa a pele 
perfumada durante e após o banho.

Ocean breeze 
código 845
Contém 2 unidades – 90g cada

R$ 23,
65

Banho
100% naturalSabonete
100% vegetal

Perfeito  

para seu banho, 
indispensável
para sua pele!

Sabonete 100% vegetal



Proteção intensiva
24 horas. Unissex.

Antiperspirante 
Desodorante roll-on
código 820 - 60ml

R$ 17,
75

Antiperspirante 
creme Desodorante
código 800 - 50g

R$ 16,
70

 Elimina odores e controla a transpiração na medida 
exata, sem bloquear a sudação natural da pele. 

Livre de Odores
PROTEÇÃO E SEGURANÇA

16



Desodorante
spray

Spray Plenus
Desodorante
Antiperspirante Aloe Vera - código 325 - 
100ml Direção Olfativa: Couros Yves Saint 
Laurent 

R$ 29,
00

Spray Kampai
Desodorante
Antiperspirante Aloe Vera - código 345 - 
100ml Direção Olfativa: Lacoste

R$ 29,
00

Spray Yang
Desodorante corporal
Com Aloe Vera - código 5215 - 100ml
Direção Olfativa: XS Pour Home Pacco 
Rabane

R$ 25,
00

Spray Valènne
Desodorante
Antiperspirante Aloe Vera - código 5815 - 
100ml Direção Olfativa: Dolce&Gabbanna

R$ 29,
00

Benefícios: controla os odores da transpiração perfumando suavemente. 
Evita a ação e multiplicação das bactérias. Ação clareadora do Aloe Vera.

17



tecnologica
I

MULTIFUNCIONALIDADE 

 
Baseado nesses três conceitos, a linha Alizè foi desenvolvida com ativos de 

última geração e a mais moderna tecnologia para produzir resultados 

multifuncionais para pessoas multiatarefadas é o objetivo principal da 

i

OS  ANOS
vão passar para todos, mas o 

tempo vai parar para você!

18Nira Pinheiro – Promotora - Cachoeria do Sul – RS - 10 anos de Firenze

É muito legal essa pegada da Firenze em fazer produtos multifuncionais, principalmente
em se tratando de pele. Todos os produtos são práticos e rápidos de usar, então consigo 
tratar da minha pele e indicar os produtos até para as mais atarefadas das pessoas.
Agora, quando falamos de resultado, aí sim a Firenze supera! Convido você a experimentar 
a linha facial ALIZÈ, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes!
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Higienização
DEMAQUILANTE PARA SUA PELE 

ESPUMA DE LIMPEZA 
HYDRAMAE, ALOE VERA 
CÓDIGO 1050 - 100ML

42R$ ,
50

 Produto moderno para ser usado em qualquer 
temperatura de água, inclusive no banho. Remove 
as impurezas, mantendo a hidratação natural da pele. 
Possui ativos e matérias primas que promovem limpeza. 
Indicado para todos os tipos de pele e idade.
MODO DE USAR: Aplicar a quantidade desejada na palma 
das mãos e espalhar no rosto. massagear com movimentos 
circulares. Enxarguar com aguá abundante. Reaplicar, 
se necessário, no caso de retirada de maquiagem.

LIVRE DE IMPUREZAS, LIVRE DE 

Indicado para todos os tipos de pele e idade.
MODO DE USAR: Borrifar na pele aplicando com

 tamborilamento (palmadinhas)  até total absorção.

LOÇÃO REVITALIZADORA
HYDRAMAE, CAMOMILA, ALANTOINA | CÓDIGO 1060 - 100ML

R$ 42,
50

 Com hydramae complex, camomila e alantoína, 

anti stress e de equilíbrio do Ph. 

atua como tratamento mantendo a pele mais hidratada e protegida. 
Devolve a tonicidade, brilho e juventude à pele. Tem ação 

Revitalização 

PRODUTO
Multifuncional 
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Total
EFFECT 10  in one

Redução do stress oxidante
Hidratação Intensiva
Auxilia na regeneração celular
Estimula a energia celular
Estimula a formação de colágeno
Ação antiglicação
Ação adstringente
Revitalização intensiva 
Fortalecimento da barreira      
epidermal
Efeito iluminador

Desenvolvido com a mais alta tecnologia 
e ativos de ultima geração, tem em sua formulação 
ativos como NANOberries - blend de ativos 
compostos por grosélia negra, framboesa, goji berry, 
blue berry, encapsulados em nanopartículas lipídicas, 
unisurrection e niacinamide. A composição perfeita 
para manter sua pele hidratada, iluminada e sempre 
jovem!

movimentos ascendentes. Deixar na pele.

 intensive SERUM
NANOberries , unisurrection, niacinamide 

CÓDIGO 1010 - 50g

R$ 104,
90

8 HORAS LIBERANDO 

REJUVENESCEDORES

nano
tecnologia

desenvolvido com
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EMULGEL HIDRATANTE FACIAL
COEZIMA Q10, UNISURRECTION, COMPLEXO MULTIVITAMINICO | CÓDIGO 1020 - 50g

R$ 64,
60

 Com coezima Q10, unisurrection, complexo 
multivitaminico, hidrata e nutre a pele. Os ativos proporcionam 
ação antioxidante, prevenção do fotoenvelhecimento, evitando a 
formação de linhas de expressão. Apoia a reestruturação da célula, 
reduzindo o  enrugamento já existente na pele.
MODO DE USAR

Deixar na pele.

PRODUTO
Anti-stress

 INTEGRIDADE DA PELE.

ESFOLIANTE FACIAL
Semente de damasco - código 580 - 50g

R$ 36,65 

 Auxilia na remoção 
de células mortas da epiderme, 
deixando a pele mais lisa, macia e 
preparada para receber os ativos 
dos produtos. Estimula a renovação 
celular. Sem agredir a pele.
MODO DE USAR: Aplicar com 
movimentos circulares, retirar com água.

Renove 
SUA PELE 

Renovação
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Excelente hidratante, nutritivo e 
revitalizante;
Acalma peles sensíveis ou com 
irritações;
Reduz inflamações da pele com 
acnes;
Estimula a regeneração celular;
Protetora e restauradora dos      
tecidos;
Suaviza manchas causadas por 
queimaduras ou 
dermatites solares;
Aumenta a imunidade da pele;
Tem ação cicatrizante.

 MULTI ALOE
Extrato de aloe vera - código 590 - 100ml 

R$ 42,50

Calmante
E CLAREADOR DA PELE

PRODUTO
Multifuncional 

BENEFÍCIOS: Extrato de Aloe Vera concentrado, equilibra 
o pH da pele, hidrata e auxilia no tratamento das manchas 
na pele e escamações capilares. 
MODO DE USAR: Aplicar fina camada com movimentos 
acendentes e deixar na pele.
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Restaurada 
E RENOVADA 

Máscara 
DE ARGILA NEGRA
Argila Negra, NANO Up Lift
código 550 - 30g

R$ 87,
90

 A combinação perfeita da natureza e a tecnologia em uma única 

DETOX FACIAL

máscara! Composta por NANO up lift, ativo versátil e multifuncional constituído por 
nanopartículas de ácido hialurônico que auxilia na reparação tecidual e na 

pelo estímulo à produção de colágeno. A argila negra ativa a circulação sanguínea 
periférica, remineraliza a pele, auxilia na suavização de marcas de 
expressão. Tem efeito iluminador e clareador da pele. Promove maior elasticidade, 

MODO DE USAR
Aplicar camada espessa e deixar agir por 20 minutos. 
Retirar com algodão úmido.

Ação rejuvenescedora e detox.



 E  C I C A T R I Z A N T E  

 Com argila branca, maracujá e chá 
verde, têm ação descongestionante e promove 
absorção da oleosidade excessiva da pele. 
Hidrata e estimula a renovação celular. Ação 
clareadora. Para uma pele mais iluminada, 
renovada e especialmente hidratada, livre de 
óleo!
MODO DE USAR: Aplicar camada espessa e 
deixar agir por 20 minutos. Retirar com algodão 
úmido.

Para peles oleosas, o ideal é usar 2 
vezes por semana

MÁSCARA FACIAL
Argila branca | CÓDIGO 530 - 50g

R$ 42,20

24

Filtro Solar Fps30 Facial
Clinicamente testado, resistente à água
FPS30 PPD UVB / UVA++ Código 7540 – 30g

R$ 45,60

 

Clareadora, Protetora



+ Equilíbrio
- OleosidadeSABONETE PELE OLEOSA 

Enxofre, melalêuca, argila verde.
código 1130 - 80g

R$ 22,00

  Enriquecido com enxofre, 
melalêuca e argila verde, auxiliam no 
combate à oleosidade excessiva da pele. 
Combate cravos e espinhas através do 
controle da oleosidade e sujidade da 
pele. Pode ser usado em qualquer idade 
para peles mistas, oleosas e acneicas.
MODO DE USAR
Fazer espuma abundante nas mãos, 
massagear com movimentos circulares e 
retirar com água abundante.

GEL FLUIDO PELE ACNEICA 
Alantoína e asebiol código 1110 - 15g

R$ 31,70

adstringentes. Mantém sua pele equilibrada, lisinha e macia!

 Com ácido salicílico, asebiol (complexo antiseborreico) e
alantoína, tem ação secativa da acne e controla a olesidade da pele, 
diminuindo as lesões ocasionadas por cravos e espinhas. Com
propriedades queratolíticas, antimicrobianas, reguladoras de sebo,

refrescantes e 

pele marcada e manchada.

Nunca esprema cravos e 
espinhas. Pode deixar sua 

MODO DE USAR:
Aplique de forma pontual sobre a acne.

25
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Cuidados Diários | Para todos os tipos de 
pele e qualquer idade.
O segredo para manter uma pele jovem, 
saudavél e iluminada!

Cuidados Diários | Para todos os tipos de 
pele com sinais de envelhecimento.
O segredo para reparar e combater o processo 
de envelhecimento! A única expressão que pode 
ter no seu rosto é o sorriso!

Cuidados Diários | Para peles com acne.
O segredo para ter uma pele lisinha!

 Cuidados Semanais | Para todos os tipos 
de pele e qualquer idade.
O segredo está na remoção das células mortas 
e no tratamento reparador intensivo para uma 
pele perfeita!

Cuidados Semanais | Para todos os tipos 
de pele com sinais de envelhecimento.
o segredo está na remoção das células mortas 
e no tratamento reparador intensivo para uma 
pele mais jovem!

28
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Cuidados Diários
OS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER 
PARA MANTER SUA PELE SAUDÁVEL.

Que tal manter sua pele sempre jovem 
e bonita? E fazer isso de forma rápida e 
prática? Então use diariamente a linha 

Alizè da Firenze! 
O conceito multifuncional dos produtos, 

aliado a NANOtecnologia e ativos de 
última geração  estão encarregados de 
manter sua pele sempre linda e jovem. 
Escolha o tratamento ideal para o seu 
tipo de pele e conquiste a pele que 

sempre sonhou!

ALGUNS BENEFÍCIOS PARA 
DEIXAR VOCÊ COM MAIS VONTADE 

DE USAR:
Controle da oleosidade; 
Higienização equilibrada;
Hidratação contínua;
Proteção do fotoenvelhecimento;
Anti-estresse;

pele;
Estimula a produção de colágeno; 
Efeito cicatrizante;
Atua no combate ao envelhecimento 
geral da pele.
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Para todos os tipos de pele com sinais 
de envelhecimento.
O segredo para reparar e combater o 
processo de envelhecimento!
A única expressão que pode ter no seu 
rosto é o sorriso!
Passo a passo:
Em menos de 1 minuto, você cuida da sua 
pele em 4 passos:
1º Passo: higienize a pele com a Espuma de 
Limpeza e Demaquilante Alizè. Remova toda 
sujidade, impurezas e maquiagem. Use no 
banho e em qualquer temperatura de água! 
2º Passo: revitalize sua pele com Loção Revita-
lizadora Alizè. Use após higienização borrifan-
do na pele seca. Deixe secar naturalmente.
3º Passo: hidrate e corrija os sinais de 
envelhecimento da pele com o Intensive 
Sérum Alizè. Use após revitalização 
aplicando com movimentos suaves. 
4º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após hidratação 
depositando sobre a pele. Reaplique a 
cada 3 horas.
Potencialize:
1. Repita o passo a passo com os produtos 
da linha, de manhã e a noite, e observe os 
resultados já nas primeiras aplicações.
2. Use os produtos no rosto, colo e pescoço. 
São as regiões do corpo que mais envelhecem.
PELES COM MELASMAS (MANCHAS)
Para peles com melasmas (manchas) acres-
centar ao tratamento o Multi Aloe Alizè entre 
os passos 2 e 3, ou seja, depois da Loção 
Revitalizadora Alizè e antes do Hidratante 
Emulgel Alizè. Deve ser aplicada generosa 
camada e massagear até total absorção.

PARA TODOS OS TIPOS DE PELE E
QUALQUER IDADE.
O segredo para manter uma pele jovem,
saudável e iluminada é :
Passo a passo
Em menos de 1 minutos, você cuida
 da sua pele em 4 passos:

1º Passo: higienize a pele com a Espuma de 
Limpeza e Demaquilante Alizè. Remova toda 
sujidade, impurezas e maquiagem. Use no 
banho e em qualquer temperatura de água! 
2º Passo: revitalize sua pele com Loção Revitaliza-
dora Alizè. Use após higienização borrifando 
na pele seca. Deixe secar naturalmente.
3º Passo: hidrate a pele com Emulgel 
Alizè. Use após revitalização aplicando 
com movimentos suaves. 
4º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após hidratação depo-
sitando sobre a pele. Reaplique a cada 3 horas.

Potencialize
• Repita o passo a passo com os produtos 
da linha, de manhã e a noite, e observe os 
resultados já nas primeiras aplicações.
• Use os produtos no rosto, colo e pescoço. 
São as regiões do corpo que mais envelhecem.
PELES COM MELASMAS (MANCHAS)
Para peles com melasmas (manchas) 
acrescentar ao tratamento o Multi Aloe 
Alizè entre os passos 2 e 3, ou seja, 
depois da Loção Revitalizadora Alizè e 
antes do Hidratante Emulgel Alizè. Deve 
ser aplicada generosa camada e massa-
gear até total absorção.

CUIDADOS DIÁRIOS



Direto ao assunto...
• O que são acnes?
São lesões que podem ser causadas por entupi-
mento dos poros da nossa pele.
• O que causa esse entupimento?
É o sebo, uma substância produzida pelas 
glândulas sebáceas presentes na nossa pele. Na 
quantidade certa, o sebo age como lubrificante 
natural e é benéfico pois evita a diminuição da 
perda da água da pele, assim atua como 
protetor. De forma comparativa, semelhante a 
camada de cera presente nas folhas das árvores. 
Quando este sebo fica preso na base do poro, 
pode causar cravos e espinhas (acnes) conside-
rando este ser o ambiente propício para que 
bactérias se multipliquem.
• Por que elas surgem com mais frequência na 
adolescência?
Devido às mudanças que ocorrem nesta fase 
(puberdade), principalmente as hormonais. Os 
hormônios sexuais estimulam as glândulas 
sebáceas, que na adolescência aumentam o seu 
tamanho e passam a produzir mais sebo. A boa 
notícia é que geralmente as glândulas sebáceas 
voltam ao seu estado menos ativado após essa 
faze e com isso a diminuição da frequência do 
aparecimento das acnes também.

Você sabia...
Que a principal ação de cuidado com a pele 
acneica é a higienização? Aliás o Sabonete para 
Peles Oleosas Alizè vai além da higienização, ele 
faz uma verdadeira assepsia na pele.

PARA PELES COM ACNE.
O segredo para ter uma pele lisinha!
Passo a passo:
Em menos de 1 minutos, você cuida da sua 
pele em 3 passos:
1º Passo: higienize a pele com o Sabonete 
para peles oleosas Alizè. Lave o rosto, remo-
vendo a sujidade e o excesso de óleo.
2º Passo: use o Gel Fluído pele Acneica Alizè 
pontualmente as espinhas para obter o efeito 
secativo. 
3º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após a aplicação do 
Gel Fluído pele Acneica Alizè depositando 
sobre a pele. Reaplique a cada 3 horas. 

Potencialize:
1. Repita o passo a passo com os produtos da 
linha, de manhã e a noite, e observe os 
resultados já nas primeiras aplicações. O Gel 
Fluído pele Acneica Alizè pode ser reaplicado 
durante o dia sem exposição ao sol.
2. Nunca esprema seus cravos e espinhas 
(acnes), ela pode infeccionar e com isso deixar 
sua pele marcada ou manchada.
3. Quer ter uma pele bonita e livre de acnes? 
Então, cuidado com excessos de doces e 
alimentos ricos em gordura. Não faz bem para 
nenhum órgão do seu corpo e muito menos 
para a pele.

CUIDADOS DIÁRIOS
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ALGUNS BENEFÍCIOS PARA 
DEIXAR VOCÊ COM MAIS VONTADE 

DE USAR:
Diminui a profundidade dos sulcos 
(rugas); 
Higienização profunda;
Atua na diminuição das células    
mortas;

pele;
Estimula a produção de colágeno; 
Remineraliza a pele,
Tem efeito iluminador e clareador;
Efeito cicatrizante;
Hidratação intensiva;
Atua no combate ao envelhecimento 
geral da pele.
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Agora você não tem mais desculpas para 

mais rápido que escovar seus dentes! 
O conceito multifuncional dos produtos, 

aliado a NANOtecnologia e ativos de 
última geração é que estão 

encarregados de melhorar a aparência 
geral, deixando sua pele mais jovem e 

mais bonita, do jeitinho que você 
sempre desejou!

Cuidados Semanais
OS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER 
PARA MANTER SUA PELE SAUDÁVEL.
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PARA TODOS OS TIPOS DE PELE COM 
SINAIS DE ENVELHECIMENTO.
O segredo está na remoção das células mortas e 
no tratamento reparador intensivo para uma pele 
mais jovem! 
Passo a passo:
Cuide da sua pele em 6 passos:
1º Passo: higienize a pele com a Espuma de 
Limpeza e Demaquilante Alizè. Remova toda 
sujidade, impurezas e maquiagem. Use no 
banho e em qualquer temperatura de água! 
2º Passo: remova as células mortas com o 
Esfoliante Facial Alizè. Use com movimentos 
circulares massageando suavemente. Retire com 
água. Também pode ser usado no banho.
3º Passo: revitalize sua pele com Loção Revitali-
zadora Alizè. Use após esfoliação borrifando na 
pele seca. Deixe secar naturalmente.
4º Passo: aplique a NANOMASK - Máscara de 
Argila Negra e deixe agir por 20 minutos. Use 
após a revitalização e retire com água.
5º Passo: hidrate a pele com Intensive Sérum 
Alizè. Use após máscara aplicando com movi-
mentos suaves. 
6º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após hidratação deposi-
tando sobre a pele. Reaplique a cada 3 horas.
Potencialize:
1. Se a sua pele estiver desvitalizada e com 
aspecto envelhecido, pode fazer o tratamento 
power, reaplicando todos os dias por 7 dias 
consecutivos, alternando somente dia sim, dia 
não o esfoliante.
2. Use os produtos no rosto, colo e
pescoço. São as regiões do corpo que
mais envelhecem.

PARA TODOS OS TIPOS DE PELE E 
QUALQUER IDADE.
O segredo está na remoção das células 
mortas e no tratamento reparador intensivo 
para uma pele perfeita! 
Passo a passo:
Cuide da sua pele em 6 passos:
1º Passo: higienize a pele com a Espuma de 
Limpeza e Demaquilante Alizè. Remova toda 
sujidade, impurezas e maquiagem. Use no 
banho e em qualquer temperatura de água! 
2º Passo: remova as células mortas com o 
Esfoliante Facial Alizè. Use com movimentos 
circulares massageando suavemente. Retire com 
água. Também pode ser usado no banho.
3º Passo: revitalize sua pele com Loção Revitali-
zadora Alizè. Use após esfoliação borrifando na 
pele seca. Deixe secar naturalmente.
4º Passo: aplique a Máscara de Argila Branca 
e deixe agir por 20 minutos. Use após a 
revitalização e retire com água.
5º Passo: hidrate a pele com Emulgel Alizè. Use 
após máscara aplicando com movimentos suaves. 
6º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após hidratação deposi-
tando sobre a pele. Reaplique a cada 3 horas.
Potencialize:
1.Se você tiver pele oleosa ou acneica, pode 
fazer até 2 vezes na semana o tratamento, mas 
se a acne estiver inflamada, evite a esfoliação 
somente no local da inflamação.
2. Use os produtos no rosto, colo e pescoço. São 
as regiões do corpo que mais envelhecem.
Você sabia...
Que a esfoliação da pele é responsável pela 
remoção das células mortas? O acúmulo de 
células mortas deixa nossa pele com aspecto 
envelhecido, coloração amarelada e sem vida.
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O legal da nossa linha de perfumaria Firenze é a diversidade de essências. São mais de
30 perfumes para você optar pelo que mais gostar. A qualidade está desde a escolha
das essências importadas até a forma de produção. Convido você a experimentar os
perfumes Firenze, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes!

As melhores essências importadas das melhores perfumarias do 
mundo, aliado ao exclusivo processo de produção faz dos perfumes 
Firenze as experiências a serem vividas.O perfume é capaz de mexer 
com a nossa memória e os nossos sentimentos. Desperta desejos 

e provoca sensações. É motivo de felicidade, harmonia, euforia, 
movimento, amor e paixão. Combina com o seu jeito, seus gostos e 

com você. Para cada momento, o perfume ideal

The Firenze Collection

Melhores essências

Per
fu

mes



-

 abre com notas 
borbulhantes de cítricos e alegres 
frutas suculentas. No corpo, a fem
inilidade se expressa através das 
pétalas de rosas e a jovialidade com 
o cassis. 
No fundo a madeira, a cachimirra 
e o musk invocam a suavidade de 
uma caricia de mulher e aporta o 
calor e sensualidade feminina.
Direção Olfativa: Exclusiva Firenze.
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Deo Colônia Desodorante
código 280 - 100ml

R$ 89,90

Loy
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P ink 
Deo Colônia  Desodorante
código 250 - 100m

R$ 99,90

Perfume envolvente com delicioso 
acorde caramelado, pétalas de jasmim 
e a sedução da orquídea se funde com 
a divindade das lichias vermelhas, 
marmelos dourados e kiwis. De forma 
marcante o almiscar, raízes de iris e 
sensuais madeiras tornam este perfume 
inesquecível.
Direção Olfativa: Exclusiva Firenze.



Purp l e

compostas por um acorde perfeito entre 
o neroli, laranja e framboesa. As notas de 

de laranjeira e o jasmim árabe. A alquimia 

patchouli combinado com a doçura do 
mel. O lado adorável e sedutor de uma 
mulher!
Direção Olfativa: Exclusiva Firenze.
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Deo Colônia Desodorante
código 260 - 100ml

R$ 99,90

# Adorável Girl
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Deo Colônia Desodorante código 5810 - 100ml

R$ 97,72

laranjeira, hera, jasmim, baunilha e 

gentileza e carinho. 
Direção Olfativa: Dolce&Gabbanna

Valènne
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Deo Colônia Desodorante
código 5800 - 100ml       

  R$ 74,80

Domo

Para todos os tipos de pele com sinais 
de envelhecimento.
O segredo para reparar e combater o 
processo de envelhecimento!
A única expressão que pode ter no seu 
rosto é o sorriso!
Passo a passo:
Em menos de 1 minuto, você cuida da sua 
pele em 4 passos:
1º Passo: higienize a pele com a Espuma de 
Limpeza e Demaquilante Alizè. Remova toda 
sujidade, impurezas e maquiagem. Use no 
banho e em qualquer temperatura de água! 
2º Passo: revitalize sua pele com Loção Revita-
lizadora Alizè. Use após higienização borrifan-
do na pele seca. Deixe secar naturalmente.
3º Passo: hidrate e corrija os sinais de 
envelhecimento da pele com o Intensive 
Sérum Alizè. Use após revitalização 
aplicando com movimentos suaves. 
4º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após hidratação 
depositando sobre a pele. Reaplique a 
cada 3 horas.
Potencialize:
1. Repita o passo a passo com os produtos 
da linha, de manhã e a noite, e observe os 
resultados já nas primeiras aplicações.
2. Use os produtos no rosto, colo e pescoço. 
São as regiões do corpo que mais envelhecem.
PELES COM MELASMAS (MANCHAS)
Para peles com melasmas (manchas) acres-
centar ao tratamento o Multi Aloe Alizè entre 
os passos 2 e 3, ou seja, depois da Loção 
Revitalizadora Alizè e antes do Hidratante 
Emulgel Alizè. Deve ser aplicada generosa 
camada e massagear até total absorção.

PARA TODOS OS TIPOS DE PELE E
QUALQUER IDADE.
O segredo para manter uma pele jovem,
saudável e iluminada é :
Passo a passo
Em menos de 1 minutos, você cuida
 da sua pele em 4 passos:

1º Passo: higienize a pele com a Espuma de 
Limpeza e Demaquilante Alizè. Remova toda 
sujidade, impurezas e maquiagem. Use no 
banho e em qualquer temperatura de água! 
2º Passo: revitalize sua pele com Loção Revitaliza-
dora Alizè. Use após higienização borrifando 
na pele seca. Deixe secar naturalmente.
3º Passo: hidrate a pele com Emulgel 
Alizè. Use após revitalização aplicando 
com movimentos suaves. 
4º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após hidratação depo-
sitando sobre a pele. Reaplique a cada 3 horas.

Potencialize
• Repita o passo a passo com os produtos 
da linha, de manhã e a noite, e observe os 
resultados já nas primeiras aplicações.
• Use os produtos no rosto, colo e pescoço. 
São as regiões do corpo que mais envelhecem.
PELES COM MELASMAS (MANCHAS)
Para peles com melasmas (manchas) 
acrescentar ao tratamento o Multi Aloe 
Alizè entre os passos 2 e 3, ou seja, 
depois da Loção Revitalizadora Alizè e 
antes do Hidratante Emulgel Alizè. Deve 
ser aplicada generosa camada e massa-
gear até total absorção.

Notas frescas e radiantes de mandarina,
grapefruit e  bergamota, junto com

notas sedutoras de pimenta rosa.

quentes de vanilla , patchouli e musK.
Direção Olfativa: 212 Carolina Herrera



Direto ao assunto...
• O que são acnes?
São lesões que podem ser causadas por entupi-
mento dos poros da nossa pele.
• O que causa esse entupimento?
É o sebo, uma substância produzida pelas 
glândulas sebáceas presentes na nossa pele. Na 
quantidade certa, o sebo age como lubrificante 
natural e é benéfico pois evita a diminuição da 
perda da água da pele, assim atua como 
protetor. De forma comparativa, semelhante a 
camada de cera presente nas folhas das árvores. 
Quando este sebo fica preso na base do poro, 
pode causar cravos e espinhas (acnes) conside-
rando este ser o ambiente propício para que 
bactérias se multipliquem.
• Por que elas surgem com mais frequência na 
adolescência?
Devido às mudanças que ocorrem nesta fase 
(puberdade), principalmente as hormonais. Os 
hormônios sexuais estimulam as glândulas 
sebáceas, que na adolescência aumentam o seu 
tamanho e passam a produzir mais sebo. A boa 
notícia é que geralmente as glândulas sebáceas 
voltam ao seu estado menos ativado após essa 
faze e com isso a diminuição da frequência do 
aparecimento das acnes também.

Você sabia...
Que a principal ação de cuidado com a pele 
acneica é a higienização? Aliás o Sabonete para 
Peles Oleosas Alizè vai além da higienização, ele 
faz uma verdadeira assepsia na pele.

PARA PELES COM ACNE.
O segredo para ter uma pele lisinha!
Passo a passo:
Em menos de 1 minutos, você cuida da sua 
pele em 3 passos:
1º Passo: higienize a pele com o Sabonete 
para peles oleosas Alizè. Lave o rosto, remo-
vendo a sujidade e o excesso de óleo.
2º Passo: use o Gel Fluído pele Acneica Alizè 
pontualmente as espinhas para obter o efeito 
secativo. 
3º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após a aplicação do 
Gel Fluído pele Acneica Alizè depositando 
sobre a pele. Reaplique a cada 3 horas. 

Potencialize:
1. Repita o passo a passo com os produtos da 
linha, de manhã e a noite, e observe os 
resultados já nas primeiras aplicações. O Gel 
Fluído pele Acneica Alizè pode ser reaplicado 
durante o dia sem exposição ao sol.
2. Nunca esprema seus cravos e espinhas 
(acnes), ela pode infeccionar e com isso deixar 
sua pele marcada ou manchada.
3. Quer ter uma pele bonita e livre de acnes? 
Então, cuidado com excessos de doces e 
alimentos ricos em gordura. Não faz bem para 
nenhum órgão do seu corpo e muito menos 
para a pele.
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Deo Colônia Desodorante código 230 - 100ml

R$ 84,90

com o melão, limão, frutas vermelhas e notas 

O poder da sedução está em você.
Direção Olfativa: Midnight Fantasy

Fascínio

Deo Colônia Desodorante código 270 - 100ml

R$ 71,40

maracujá, baunilha e madeira de vétiver 
traz uma composição única que não se 
parece com nenhum outro. Para 
impressionar todos que estão à sua volta.
Direção Olfativa: Hipnose - Lancôme

Insinuante
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vive a vida com alegria e intensidade ou de quem tem visão, sagaz. É um perfume 
audacioso e criativo. Chegou para revolucionar e explorar novos territórios olfativos.

Direção olfativa: Angel
 Com 

Deo Colônia Desodorante
código 200 - 100ml

R$ 84,90

Zoee



Deo Colônia Desodorante
código 5820 - 50ml

R$ 58,00

qualquer hora do dia ou da noite. 
Para mulheres que tem estilo. 
Direção Olfativa: Flower By Kenzo

Red Flower 
Deo Colônia Desodorante código 5100 - 100ml

R$ 78,65

notas de frescor e orvalho da lichia chinesa e 
da frésia. Sua essência picante ecoa a energia 
da magnólia, do jasmim, gengibre e da 
pimenta, enquanto suas notas básicas abraçam 

determinação, sem perder sua fragilidade.
Direção Olfativa: Miracle - Lancôme

Miracle
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PARA TODOS OS TIPOS DE PELE COM 
SINAIS DE ENVELHECIMENTO.
O segredo está na remoção das células mortas e 
no tratamento reparador intensivo para uma pele 
mais jovem! 
Passo a passo:
Cuide da sua pele em 6 passos:
1º Passo: higienize a pele com a Espuma de 
Limpeza e Demaquilante Alizè. Remova toda 
sujidade, impurezas e maquiagem. Use no 
banho e em qualquer temperatura de água! 
2º Passo: remova as células mortas com o 
Esfoliante Facial Alizè. Use com movimentos 
circulares massageando suavemente. Retire com 
água. Também pode ser usado no banho.
3º Passo: revitalize sua pele com Loção Revitali-
zadora Alizè. Use após esfoliação borrifando na 
pele seca. Deixe secar naturalmente.
4º Passo: aplique a NANOMASK - Máscara de 
Argila Negra e deixe agir por 20 minutos. Use 
após a revitalização e retire com água.
5º Passo: hidrate a pele com Intensive Sérum 
Alizè. Use após máscara aplicando com movi-
mentos suaves. 
6º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após hidratação deposi-
tando sobre a pele. Reaplique a cada 3 horas.
Potencialize:
1. Se a sua pele estiver desvitalizada e com 
aspecto envelhecido, pode fazer o tratamento 
power, reaplicando todos os dias por 7 dias 
consecutivos, alternando somente dia sim, dia 
não o esfoliante.
2. Use os produtos no rosto, colo e
pescoço. São as regiões do corpo que
mais envelhecem.

PARA TODOS OS TIPOS DE PELE E 
QUALQUER IDADE.
O segredo está na remoção das células 
mortas e no tratamento reparador intensivo 
para uma pele perfeita! 
Passo a passo:
Cuide da sua pele em 6 passos:
1º Passo: higienize a pele com a Espuma de 
Limpeza e Demaquilante Alizè. Remova toda 
sujidade, impurezas e maquiagem. Use no 
banho e em qualquer temperatura de água! 
2º Passo: remova as células mortas com o 
Esfoliante Facial Alizè. Use com movimentos 
circulares massageando suavemente. Retire com 
água. Também pode ser usado no banho.
3º Passo: revitalize sua pele com Loção Revitali-
zadora Alizè. Use após esfoliação borrifando na 
pele seca. Deixe secar naturalmente.
4º Passo: aplique a Máscara de Argila Branca 
e deixe agir por 20 minutos. Use após a 
revitalização e retire com água.
5º Passo: hidrate a pele com Emulgel Alizè. Use 
após máscara aplicando com movimentos suaves. 
6º Passo: proteja a pele com Protetor Solar 
Facial FPS30 Alizè. Use após hidratação deposi-
tando sobre a pele. Reaplique a cada 3 horas.
Potencialize:
1.Se você tiver pele oleosa ou acneica, pode 
fazer até 2 vezes na semana o tratamento, mas 
se a acne estiver inflamada, evite a esfoliação 
somente no local da inflamação.
2. Use os produtos no rosto, colo e pescoço. São 
as regiões do corpo que mais envelhecem.
Você sabia...
Que a esfoliação da pele é responsável pela 
remoção das células mortas? O acúmulo de 
células mortas deixa nossa pele com aspecto 
envelhecido, coloração amarelada e sem vida.



O legal da nossa linha de perfumaria Firenze é a diversidade de essências. São mais de
30 perfumes para você optar pelo que mais gostar. A qualidade está desde a escolha
das essências importadas até a forma de produção. Convido você a experimentar os
perfumes Firenze, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes!

Perfuma a pele delicada 
com toda a segurança e 
proteção. Não contém 
álcool e possui o PH 

Mamy Caresse
Colônia
código 5850 - 100ml

R$ 52,40

passeios, as descobertas tornam-se 
momentos inesquecíveis 

compartilhados entre pessoas que 
se amam. A linha Mamy Caresse 
proporciona momentos únicos de 
aconchego com total segurança 

para você e seu bebê. 

Amor maior não há! Os banhos, os

Momentos únicos
                            De aconchego com total segurança

41



42

Coleção Perfumes de Bolsa
 Três motivos   para ser feliz

Love_code
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 210 – 10ml
R$ 29,90
Charmoso e repleto de personalidade. 
Uma fragrância floral frutada que não 
passa despercebida e a faz se tornar o 
centro das atenções. Notas de cabeça 
frutadas e champagne. Notas de coração 
flor de pêssego e um fundo maravilhoso 
com notas amadeiradas, âmbar e almíscar 
branco.
Direção olfativa: 212 Vip Rose – Carolina 
Herrera

Like This
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 220 – 10ml
R$ 29,90
Perfume sensual, luxuoso e marcante. 
Fragrância oriental, inspirado na 
orquídea, uma das flores mais seduto-
ras e enigmáticas. Notas de entrada de 
romã, nêspera e acordes verdes. Uma 
mistura envolvente de aromas no corpo 
com a flor de lótus, flores nobres e 
orquídea negra. No fundo o âmbar, 
violeta negra e madeira caoba reme-
tem-nos a uma viagem sem limites.
Direção olfativa: Euforia – Calvin Klein

Kiss Me
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 240 – 10ml
R$ 29,90
Perfume que revela uma fantasia sensual, 
repleto de desejo e doçura. Fragrância 
floral frutal aparece nas notas de limão, 
bergamota italiana e pink grapefruit. Nota 
de coração da framboesa, rosas da 
bulgária e macarons. No fundo notas 
marcantes de baunilha de bourbon, 
madeira de sândalo e musk branco. 
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Love_code
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 210 – 10ml
R$ 29,90
Charmoso e repleto de personalidade. 
Uma fragrância floral frutada que não 
passa despercebida e a faz se tornar o 
centro das atenções. Notas de cabeça 
frutadas e champagne. Notas de coração 
flor de pêssego e um fundo maravilhoso 
com notas amadeiradas, âmbar e almíscar 
branco.
Direção olfativa: 212 Vip Rose – Carolina 
Herrera

Like This
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 220 – 10ml
R$ 29,90
Perfume sensual, luxuoso e marcante. 
Fragrância oriental, inspirado na 
orquídea, uma das flores mais seduto-
ras e enigmáticas. Notas de entrada de 
romã, nêspera e acordes verdes. Uma 
mistura envolvente de aromas no corpo 
com a flor de lótus, flores nobres e 
orquídea negra. No fundo o âmbar, 
violeta negra e madeira caoba reme-
tem-nos a uma viagem sem limites.
Direção olfativa: Euforia – Calvin Klein

Kiss Me
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 240 – 10ml
R$ 29,90
Perfume que revela uma fantasia sensual, 
repleto de desejo e doçura. Fragrância 
floral frutal aparece nas notas de limão, 
bergamota italiana e pink grapefruit. Nota 
de coração da framboesa, rosas da 
bulgária e macarons. No fundo notas 
marcantes de baunilha de bourbon, 
madeira de sândalo e musk branco. 



 

brasileiras são belas por natureza. Bela 

ou glamouroso. Bela do seu jeito meigo, 
ousado, sensível. Bela simplesmente por 

Mulheres do Brasil
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Água de Colônia
código 4000 - 250ml
R$ 56,30

mulheres brasileiras, que conseguem 
transformar sentimentos. Mulher brasileira 
nasce sorrindo e segue a sua vida plena 
de felicidade. A alegria faz parte do SER 
mulher, faz parte de ser mulher brasileira.

Alegria 
de Viver

Água de Colônia
código 4005 - 250ml

R$ 56,30

Belas por 
Natureza



Mulheres do Brasil
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Água de Colônia
código 4010 - 250ml
R$ 56,30

mulheres brasileiras são apaixonadíssimas! Paixão que se vê 
em cada gesto, no sorriso, no olhar. Paixão pelo que faz e 
como faz. Paixão pela vida e tudo que ela representa. 
Apaixonada simplesmente por ser mulher brasileira.

Apaixonadas 
pela vida
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Tribal

TEDROS
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 370 – 100ml
R$ 99,90
Tedros é Presente de Deus! 
Perfume Oriental Especiado. As notas de topo 
são Limão Siciliano, Bergamota e Cardamomo. 
As notas de coração são: Cravo, Gerâneo, Viole-
ta e jasmim. Notas de fundo estão tocadas no 
Sândalo, Musk, Cedro, Musgo de Carvalho e 
Couro. Sutil e elegante pode se usado por 
homens ou mulheres estonteantes, em dias 
quente ou frios. Perfume sedutor!!! 
Direção olfativa: Exclusiva Firenze 46

Uma coleção de perfumes inspirados nas tribos africanas, representando a abundância 
da natureza circundante, interpretações abstratas de animais, das formas e da vida com 

um todo. A excentricidade de cada nota traduz a beleza e a força de cada perfume.



Tribal Coections
EZE
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 380 – 100ml
R$ 99,90
Eze é Rei! 
O início se faz com um coquetel cítrico de limão 
cidreira, polemo e yuzu. O corpo é composto de 
notas verdes e iodadas, uma associação de lavan-
da, gerânioe acorde de folhagem. O perfume Se 
transforma num acordar amadeirado e almiscara-
do com notas de
patchouli, sândalo, vetiver e almisca de tonkin.
Direção olfativa: Exclusiva Firenze

AYAN
Deo Colônia Desodorante 
Cód. 390 – 100ml
R$ 99,90
Ayan é brilhante!
Perfume aromático frutado com notas de 
topo: bergamota, tangerina, lavanda e maçã.  
Notas de coração: gerânio, cedro, vetiver e 
musgo de carvalho. as notas de fundo são: 
fava tonka, baunilha, almiscar e sândalo.
Direção Olfativa: Exclusiva Firenze

47
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Deo Colônia Desodorante
código 420 - 100ml

R$ 103,40

UM HOMEM QUE SABE 
O QUE QUER...

Poder, dinamismo e energia são representa-
dos pela nova fragrância VIP MEN. Frescor e 
sensualidade em um perfume aquático ama-
deirado com notas frescas de toranja, acordes 
marinhos e folhas de louro. A sensualidade é 
constituída por esse acorde amadeirado 
ambarado da madeira guaiaco, patchouli, 
musgo de carvalho e âmbar cinza. O perfume 
da vitória, do conforto, luxo e sofiscação.

VIP MEn
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DESODORANTE SPRAY PLENUS
Antiperspirante código 325 - 100ml

R$ 29,
00 

controla os odores de 
transpiração perfumando suavemente. 
Evita a ação e a multiplicação das 
bactérias. Ação clareadora do Aloe Vera.

PLENUS
Deo Colônia Desodorante código 320 - 100ml

R$ 94,40

em couro, traz ainda coentro, rosas selvagens, cravo e musgo de 
carvalho. Inspirado nos homens emblemáticos. Para você que tem 
personalidade marcante, fora do comum.
Direção Olfativa: Kouros Fraicheur - Yves Saint Laurent

Para você que tem
personalidade marcante
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KAMPAI
Deo Colônia Desodorante
código 340 - 100ml

98,60

Combinação poderosa e clássica de 
grapefruit, menta, frutas aquáticas, 

carvalho. Mistura perfeita entre o clássico 

absoluto.
Direção Olfativa: Olfativa: Lacoste
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BALM PÓS BARBA KAMPAI
código 346 - 50g

R$ 49,90
Tripla ação com o triplo de resultados!

 ação cicatrizante, 
adstringente, refrescante e ligeiramente 
anestésica. 

 o ativo 
unissurection apóia efetivamente as
 células da pele em seu processo de  
reestruturação, melhorando a hidratação, 
revitalização e aparência da pele. 
3 - Ação de prevenção do 

antioxidante, a Coenzima Q10 promove a 
varredura dos radicais livres em excesso, 
prevenindo o envelhecimento precoce. 
Use após o barbear e diariamente como 
hidratante. Perfeito para sua pele!

DESODORANTE
SPRAY KAMPAI
Antiperspirante
código 345 - 100ml

R$ 29,00
Benefícios: controla os odores da 
transpiração perfumando suavemente. 
Evita a ação e a multiplicação das 
bactérias. Ação clareadora do Aloe Vera.



BODY SPRAY YANG 
Desodorante

código 5215 - 100ml

R$ 25,50

Benefícios: perfuma suavemente o 

Ação clareadora do Aloe Vera
Direção Olfativa: XS Pour Home

YANG
Deo Colônia Desodorante

código 5210 - 100ml

R$ 82,
90

Suas notas apresentam kalmanzi (laranja 
asiática), cardamomo, canela, patchouli e 

Direção Olfativa: XS Pour Home

Para se sentir livre e viver cada
emoção de forma confiante e divertido
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R$ 89,90

I-D MAN
Deo Colônia Desodorante

código 360 - 100ml

Brinque com o contraste da saída 
refrescante, com suas notas cítricas 
levemente mentolada, toque delicioso 
com frutos secos se revelam junto com 
notas aromáticas e especiadas. No 
fundo as madeiras úmidas valorizam 
um acorde licoroso de rum, promo-

vendo uma virilidade sofisticada.
 

Direção Olfativa: Exclusiva Firenze

IDENTIFIQUE-SE

Deo Colônia 
Desodorante
código 330 - 100ml

R$ 84,50

laranjeira, jasmim, sândalo, vetiver, âmbar, 
tabaco e almíscar. Para homens sedutores, 
misteriosos e autênticos.
Direção Olfativa: JOOP Homme

Zeen
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ADVENTURE FOR MAN
Deo Colônia Desodorante código 430 - 100ml

R$ 81,50
Sua composição combina notas de grepefruit 
com o  frescor da bergamota, orquídea doce, 
cactus branco e cedra vermelha, envolvidos pela 

Direção Olfativa: CKIN2U Hin - Calvin Klein



Nay Soares | Make-up Ar�st | Curi�ba/PR | 5 anos de Firenze

O que mais gosto nos produtos de make da Firenze é o cuidado com a continuidade do
uso. A leveza das texturas se mistura com as perfeições das cores e essa é a composição
perfeita para compor looks lindos! Convido você a experimentar as Makes MINERALOV,
assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!

55

Inspirada na beleza urbana a Linha de Maquiagem MINERALOV Firenze traz cores 
radiantes e naturais que vão iluminar a sua pele e realçar sua beleza. 
Formulada com extraordinários minerais coloridos e ativos naturais. 

Criada pensando na sua beleza, glamour e saúde, embelezam ao mesmo 
tempo que nutrem a pele com oligoelementos, que são essenciais para saúde 

proteção à pele, efeito rejuvenescedor e tensor.
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Ação 10 em 1:

Proteção contra raios UVB e UVA
Hidratante e Iluminadora
Suaviza imperfeições
Soft Focus - minimiza aparência dos poros visíveis     
por disfarce óptico
Uniformiza o tom da pele
Color Adapt - se adapta às várias tonalidades de pele

Previne o envelhecimento
Efeito matte - Antibrilho
Efeito Primer

Total EFFECT 10  in one

Protege contra os raios UVB e UVA, 
hidrata por conter D-Pantenol, ilumina, suaviza 
imperfeições como manchas e linhas de 
expressão, disfarça a aparência dos poros visíveis 

uniformiza o tom da pele, se adaptando às várias 
tonalidades. Previne o envelhecimento precoce 
por possuir ativos antioxidantes como a Vitamina E 
e Extrato de Green Tea e Filtros Solares. Tem
textura leve, por isso pode ser utilizado em todos os 
tipos de pele, inclusive mistas e oleosas por conter 
um complexo absorvedor de oleosidade. Livre de 
óleo (Oil Free).

 Aplicar com a ponta dos dedos, 
esponja ou pincel, espalhando uniformemente em 
todo rosto, pescoço e colo.

Base 
BBCream FPS30
Com efeito blur - 30g

R$ 79,
90

Matte 
Médio 46

Matte 
Claro 45

Matte 
Escuro 47

Fábia Messias | Promotora Firenze | 15 anos na Firenze

Em todos esses anos, os produtos Firenze fizeram meus olhos brilharem, mas a Base BBCream 
FPS30, ela me impressiona! Um produto com 100% de aceitação é fantástico!E isso se
dá a leveza do produto, ao mesmo tempo em que entrega todos os benefícios! Convido 
você a experimentar  a Base BBCream FPS30, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes!
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 Estudos mostram que aos 60 anos 
teremos menos da metade dos cílios 

que tínhamos aos 20 anos. Isso 
acontece, na maioria das vezes, por 
causas naturais, contudo aceleramos 

este processo quando usamos 
produtos cujas formulações causam 

entupimento de folículo provocando a 
queda e quebra de cílios. 

Você vai prolongar a permanência e a 
saúde dos seus cílios usando a Mascara 

para os Cílios Mineral MINERALOV. 
Prove e comprove!

Que tal chegar aos 60 com 
cílios de 20?

Máscara  
MINERALOV

Cílios Mineral
código 21 4g

R$ 42,63
Sua fórmula com argila preta, polímeros 

ação antioxidante,restaurador e protetor. 

precisão os cílios, além de alongá-los. 
Cílios perfeitos com glamour das estrelas!

Evita a quebra e a queda dos cílios.

Line Style Black
MINERALOV

Possui textura extremamente macia e ótimo 
deslizamento.Fácil de aplicar, garante 
intensidade de cor na primeira 
aplicação. Look perfeito para o dia ou a 
noite!

Lápis | código 31 - 1,2g

R$ 26,28



Vermelho 10

Marrom
bom-bom 11

Snob 07

Marsalla 08

FruFru 13

Confete 12

Rosa Choc 09

Saiba a Diferença
Batom cremoso ou Balm – é o tratamento para lábios com cor. 
É rico em emolientes e ativos que hidratam, tem ação anti-age e 
de proteção.

É um corante nos lábios. Seco e opaco, não possui 
agentes emolientes e ativos.

 É a junção do tratamento que contém no 
batom cremoso com o aspecto opaco do batom matte, ou seja, faz 

A Combinação perfeita dos ativos da manteiga de cupuaçu e óleo de castanha 
do Pará, hidratam, nutrem, protegem e oferecem emoliência na medida 
certa, permitindo que os lábios mantenham a umidade natural da pele e não ressequem.

Aplique o batom contornando os lábios.

4gBatom Soft Matte
  

MINERALOV
R$ 34,90
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Lipstick
MINERALOV

Láb i o s  p erfe it o s  c omo

Voc ê  s empre  s onhou !

4g

R$ 29,90

Elaborado com emolientes de toque seco e minerais delicados, que
realçam as cores, promovem harmonia e delicadeza  respeitando a 
sensibilidade dos seus lábios. Melhora a condição dos lábios com o 
uso contínuo. Cor rica e vibrante em uma só camada. 

Blush
radiant powder

Blush Terracota código 51 - 4g

R$54,90

Tem efeito de longa duração, textura leve 
e suave. Realça a pele proporcionando um 

look saudável e natural. Valoriza, realça e 
ilumina seu rosto! Sua pele tratada e ao 

mesmo tempo maquiada.
Você naturalmente em evidência!
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Cobre 4

Nude 3

Marrom 5
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Cuidar da higienização íntima é uma necessidade para nós mulheres e também para os
homens. O resultado tanto no uso como nas indicações que faço se reflete na saúde íntima,
pois os produtos ENTRE NÓS tem o pH equilibrado, proporcionando os cuidados necessários,
evitando inclusive a umidade indesejada na região. Convido você a experimentar a linha íntima
ENTRE NÓS, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!

  Sensação de liberdade e frescor, combinados à formulação suave e segura  
traduzem o conceito da Linha ENTRE NÓS by Firenze. Formulada para ser usada 
diariamente por homens e mulheres, completa o banho, prolonga os efeitos de 
higienização e proporciona momentos únicos de cumplicidade e prazer. Mais 

eficiência e mais segurança sem perder a delicadeza, 

Sedução para sua intimidade

Neide Coelho | Promotora Firenze | Redenção/PA | 20 anos na Firenze



Cuidar da higienização íntima é uma necessidade para nós mulheres e também para os
homens. O resultado tanto no uso como nas indicações que faço se reflete na saúde íntima,
pois os produtos ENTRE NÓS tem o pH equilibrado, proporcionando os cuidados necessários,
evitando inclusive a umidade indesejada na região. Convido você a experimentar a linha íntima
ENTRE NÓS, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!

Óleo Sensual  
Massagem

Gel Sensual
Massagem

Um convite para experimentar novos 

Deslizamento perfeito.
Ação refrescante.

Extremamente confortável.
Discreto e seguro. 

Delicioso sabor da calda de morango
aguça o paladar e desperta os sentidos

Provoque momentos excitantes!
Combinação perfeita de

sabor e prazer.

fresh mint
código 740 - 30ml 

R$ 29,90

 

calda de morango
código 730 - 30g

R$ 29,90
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Sedução para sua intimidade
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a refrescância da menta 
pH ideal

Sabonete Íntimo
Fresh Mint

código 720 - 200ml

R$ 32,90

Sabonete Íntimo
Cool Breeze
código 710 - 200ml

R$ 32,90
o conforto da brisa do 
campo pH ideal

 

Modo de usar: No banho, coloque na palma da mão uma 
pequena quantidade do Sabonete Íntimo Entre Nós e aplique 
somente na região íntima externa, e enxágue bem.

 
Especialmente desenvolvido para a higiene íntima diária. Com 

ácido lático em sua formulação, possui pH 4, isto é, compatível com o pH da 
área íntima, proporcionando assim o equilíbrio e a proteção da região, 
ajudando a suavizar possíveis odores. Possui ainda em sua composição o 

estar por mais tempo, para manter a região íntima mais saudável. 
Ginecologicamente Testado.
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O que mais gosto nos produtos de make da Firenze é o cuidado com a continuidade do
uso. A leveza das texturas se mistura com as perfeições das cores e essa é a composição
perfeita para compor looks lindos! Convido você a experimentar as Makes MINERALOV,
assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!



Desodorante Íntimo
Aerosol - código 700 - 100ml

R$ 37,70
Sua fórmula suave proporciona diariamente uma agradável 
sensação de frescor e bem estar durante todo o dia. 

O que falam dele...
Quer se sentir bem o dia todo? Use. É indescritível a sensação 
de liberdade que se tem ao usar. Depois que comecei a usar, 
diminuiu a umidade excessiva que tinha, nem preciso mais usar 
protetor diário. Está sempre na bolsa porque posso precisar 

Uso diariamente e me sinto muito confortável. “Naqueles 
dias”, ele é indispensável. Realmente prolonga a higienização. 
O perfume é muito agradável.

 

100% 

100%
  

PERFUME EXCLUSIVO,  
FRESCO, DURADOURO        

PH NEUTRO;
O CONFORTO DO JATO 

DE UMIDADE;
EMBALAGEM IDEAL PARA 
SER LEVADA NA BOLSA;
USO UNISSEX;

Cuidado
ínt imo 
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O que mais gosto nos produtos de make da Firenze é o cuidado com a continuidade do
uso. A leveza das texturas se mistura com as perfeições das cores e essa é a composição
perfeita para compor looks lindos! Convido você a experimentar as Makes MINERALOV,
assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!
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Máscara  
MINERALOV

Cílios Mineral
código 21 4g

R$ 42,63
Sua fórmula com argila preta, polímeros 

ação antioxidante,restaurador e protetor. 

precisão os cílios, além de alongá-los. 
Cílios perfeitos com glamour das estrelas!

Evita a quebra e a queda dos cílios.

Line Style Black
MINERALOV

Possui textura extremamente macia e ótimo 
deslizamento.Fácil de aplicar, garante 
intensidade de cor na primeira 
aplicação. Look perfeito para o dia ou a 
noite!

código 31 - 1,2g

R$ 26,28
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 Proteção térmica

Produtos multifuncionais com efeitos prolongados. A Linha Capilar Hair Solutions Firenze traz 

reparar os desequilíbrios urbanos dos cabelos.  

Lis Buco | Hair Style e Promotora Firenze | Rio Azul/PR |5 anos na Firenze

Todos os anos que tenho de profissão me permite conhecer na prática uma boa formulação 
de produtos. A linha HAIR SOLUTIONS, traz a funcionalidade e o resultado que promete.
 Fácil de usar e indicar e fica cada vez melhor na medida em que vai usando. Convido você a
experimentar a linha capilar HAIR SOLUTIONS, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!



Todos os anos que tenho de profissão me permite conhecer na prática uma boa formulação 
de produtos. A linha HAIR SOLUTIONS, traz a funcionalidade e o resultado que promete.
 Fácil de usar e indicar e fica cada vez melhor na medida em que vai usando. Convido você a
experimentar a linha capilar HAIR SOLUTIONS, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!
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Desamarelador     Shampoo | Condicionador

Shampoo Desamarelador
Bioativo NANOtecnolíogico, Extrato de 

Centáurea - cod. 5060 - 280ml

R$ 37,30

Condicionador Desamarelador
Bioativo NANOtecnológico, Extra

-

to de Centáurea cod. 5065 - 280m

l 

R$ 37,30

Cleudete Santos  | Consultora Firenze |20 anos na Firenze

As mulheres estão ficando cada vez mais loiras! E é justamente por isso que a Firenze desenvolveu
o Shampoo e Condicionador Desamarelador HAIR SOLUTIONS. O uso contínuo vai tratar os
fios que ficam comprometidos com as químicas e ainda vai cuidar do couro cabeludo. Tudo isso
com a sensação maravilhosa de efeito desmaio! Convido você a experimentar esses dois maravilhosos
produtos da HAIR SOLUTIONS, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!

68

Neutraliza o tom amarelado e dá lumino-
sidade aos cabelos loiros e com mechas.
Com bioativo NANOtecnológico, extrato 
de centaurea e jarocol violet, ideal para 
cabelos loiros, grisalhos e com mechas. 
Multipla ação: neutraliza os tons amarela-
dos. Potencializa os tons dos fios mais 
claros. Protege a cor dos fios naturais. 
Limpeza efetiva. Intensifica o brilho. 
Reduz o freez. Evita o desbotamento sem 
ressecar. Hidratação e condicionamento 
dos fios.

EFEITO DESMAIO



Hair Solutions

69As mulheres estão ficando cada vez mais loiras! E é justamente por isso que a Firenze desenvolveu
o Shampoo e Condicionador Desamarelador HAIR SOLUTIONS. O uso contínuo vai tratar os
fios que ficam comprometidos com as químicas e ainda vai cuidar do couro cabeludo. Tudo isso
com a sensação maravilhosa de efeito desmaio! Convido você a experimentar esses dois maravilhosos
produtos da HAIR SOLUTIONS, assim como todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!
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Com bioativo NANOtecnológico, silicone, polímeros e um 
blend especial condicionantes, o Condicionador Hair 
Solutions BB Cream effect promove multiresultados

identificam e atuam nas necessidades de cada
cabelo. Multipla ação 10 em 1 para os seus cabelos!

Condicionador hair solutions

 
BB Cream Effect cod. 5001 - 280ml

R$ 34,
80

Shampoo
hair solutions

BB Cream Effect cod. 5000 - 280ml

R$ 34,
80Com bioativo NANOtecnológico, silicone 

e polímeros, o Shampoo Hair Solutions 
BB Cream effect promove multiresultados 
perceptíveis a cada aplicação. Ativos 

necessidades de cada cabelo. 
Multipla ação 9 em 1 para os seus cabelos!



o balanço do
 seu cabelo

Leave-in Repair Fluid
sem enxágue
BB Cream Effect - código 5002 - 150ml

R$ 36,80

Com bioativo NANOtecnológico, murumuru, 
tapioca e silicone, tem ação antifrizz e termoativador. 
maciez e proteção. Modela os cabelos, proporcionando
brilho. Promove multiresultados perceptíveis a
cada aplicação. Ativo inovadores que identificam
e atuam nas necessidades do cabelo.

Aproveite

Sérum Gloss
Finalizador Capilar BB Cream Effect

código 5070 - 30ml

R$ 32,90

Produto multifuncional que vai proteger os 

Os ativos que compõe a formulação 
proporcionam o efeito BB Cream com 
múltipla ação 8 em 1: brilho 
intenso, hidratação   prolongada, 
regeneração,   reposição de massa, ação 
anti-frizz, redução de volume, prevenção 
e reparação das  pontas duplas. Excelente 

-

cabelo! Lindos, macios e brilhantes... Como 
você gosta!
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Shampoo
hair solutions



Reparação Instantânea

Máscara Restauradora
Hair Solutions BB Cream Effect
código 5005 - 200g

R$ 46,
00

Com bioativo NANOtecnológico, complexo de frulix de uva e silicone, promove 

atuam nas necessidades dos cabelos.  Multipla ação 10 em 1 para os seus 
cabelos!

Proteção térmica
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Shampoo Ice Clean HOMEM
menthol e melalêuca 
cód 5090 - 280ml 

R$ 29,
65

Desenvolvido especialmente para o homem, é perfeito 
para limpeza profunda e remoção da oleosidade sem 

menthol e melaleuca, tem ação antiséptica, 
adstringente, refrescante, bacteriostática, germicida, 
antifúngica, imunoestimulante e anticaspa.

Modo de usar: No banho, coloque na palma da mão uma 
pequena quantidade do Sabonete Íntimo Entre Nós e aplique 
somente na região íntima externa, e enxágue bem.
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Limpeza Efetiva
SENSAÇÃO DE REFRESCÂNCIA

LEVEZA PROLONGADA!



73Conce Furtado | Consultora Master | Sena Madureira/AC |13 anos na Firenze

Simplesmente o melhor protetor! Nossos protetores tem uma excelente cobertura e a proteção 
é intensiva para a pele tanto do rosto como do corpo. Aceitação de 100% dos meus clientes.
 Amo usar e indicar! Convido você a experimentar a linha solar SUMMER LIFE, assim como 
todos os produtos igualmente apaixonantes da Firenze!

SolarProteção
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SUMMER 
LIFE  Summer Life. 

Filtro Solar FPS30 Corporal
Clinicamente testado, resistente à água
FPS30 PPD UVB / UVA++ Código 7550 – 120g

R$ 59,90

Filtro Solar FPS30 FACIAL
Clinicamente testado, resistente à água
FPS30 PPD UVB / UVA++ Código 7540 – 30g

R$ 45,60

Reaplicar a cada 3 
horas.
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HidratanteIluminador
 

código 7580 - 120g

R$ 49,70



Passe pelo teste
do branco mas antes

passe Celuitech

nano
tecnologia

desenvolvido com


