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O COMPROMISSO COM A QUALIDADE E
A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES SÃO
A NOSSA PRIORIDADE
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QUEM
SOMOS

QUEM SOMOS

A experiência adquirida em perfumaria,
cosméticos e ambientadores lar
tornou-nos líderes de referência no
setor nacional e internacional.
A Cien Fragancias nasceu em 2010,
como uma cadeia de perfumarias, com
marca própria, oferecendo um produto
de alta qualidade a um preço baixo.
A expansão internacional continua
com a recente incorporação de nossa
marca em novos mercados.
Somos uma equipa jovem e qualificada,
estamos ao seu serviço, aconselhando
e dedicados a esclarecer todas as suas
dúvidas de forma a atender a todas as
suas necessidades.

NOSSOS PERFUMES
AMBIENTADORES PARA CASA
COSMÉTICOS
COMPLEMENTOS
PRODUTO CORPORATIVO
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A empresa valenciana
Cien Fragancias ocupa o quarto
lugar no ranking das empresas mais
importantes de Espanha em
exportações para o mundo

Trecho extraído da reportagem televisiva da rede À PUNT
Cien Fragancias está em quarto lugar neste
ranking, estando presente em 26 países
e com 260 lojas espalhadas pelo mundo,
aparece como uma das empresas valencianas
que mais exporta e tem a maior projeção
internacional.

e uma das nossas lojas, fazendo eco do nosso
“saber fazer” e do sucesso da nossa marca.

A Cien Fragancias, quer agradecer a todos os
seus clientes, lojas, funcionários e gestores,
pelo esforço feito durante todos estes anos
para levar o melhor produto ao melhor preço
Foi efetuada à pouco tempo atrás uma ao consumidor.
reportagem onde foi visitada a nossa fabrica
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NOSSOS PERFUMES

O perfume dá o toque final à elegância,
um detalhe que sutilmente sublinha o visual,
um extra invisível que completa o homem
e a personalidade de uma mulher.
Sem isso, falta algo
-Gianni Versace-

Os anos de experiência validam-nos com
os nossos clientes, foram também eles,
que nos inspiraram a fazer mais e melhor,
fazendo-nos estar à altura das suas
expectativas.
A Cien Fragancias oferece aos seus
clientes, os melhores perfumes genéricos
equivalentes às marcas mais prestigiadas
que existem atualmente no mercado, a
preços acessíveis. Temos para si, mais de
300 referências de perfume de fabricação

exclusiva,
elaborados
nos
nossos
laboratórios espanhóis. São da melhor
qualidade, oferecendo máxima fixação e
durabilidade.
Não envasamos o perfume nas nossas lojas,
porque queremos que a nossa essência
mantenha o seu aroma como no primeiro
dia. Damos aos nossos clientes o que eles
procuram, um perfume “Low Cost”, com
qualidade superior e a melhor fixação do
mercado.
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MAIS DE 300 PERFUMES

DE ALTA QUALIDADE A UM PREÇO IMBATÍVEL
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NOSSOS
PERFUMES

A primeira imagem, aquela que projetamos
para os outros, é o aspecto físico, por esse
motivo que aproveitamos os grandes avanços
da ciência e da tecnologia para melhorar
nossa estética.

Isso levou a um processo contínuo de inovação
e desenvolvimento nos serviços e produtos
que oferecemos.

A Cien Fragancias responde à procura, por
parte de homens e de mulheres, da valorização
Cada vez mais clientes recorrem a lojas de da sua auto estima e reforço da sua confiança,
perfumaria genéricas à procura dos seus através do uso de um bom perfume.
perfumes favoritos a um preço imbatível.
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CRIE SUA
PRÓPRIA MARCA
Personalizamos o seu
perfume com a sua
imagem e/ou logotipo

Solicite informações em
info@100fragancias.com
Você tem uma empresa e quer oferecer ou
vender nossos perfumes com seu logotipo?
Gostaria de criar sua própria linha de
perfumes? Você tem um evento (casamento,
batismo, comunhão, festa...) e quer dar aos
seus convidados um perfume que sirva de
lembrança?

Diferentes
modelos de
tampas, frascos
e etiquetas
totalmente
personalizados.

Embalagens
com a imagem
que você deseja

Na Cien Fragancias oferecemos a oportunidade
de criar um produto único para satisfazer a
necessidade de cada cliente.

Uma infinidade de cores de tampas e vaporizadores para escolher.
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FORMATOS
DISPONÍVEIS

NUESTROS PERFUMES

Embalagem com diferentes designs
e capacidades, com a possibilidade
de escolher as cores que melhor se
adequam aos seus gostos.
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1

Cómodo e prático
Roll on de 10 ml.

2

2

Frasco elegante em
forma de laço de 20 ml.

3

Frasco em forma de
coração de 35 ml.
3
5

6

4

Frasco em forma de
Mickey Mouse
de 35 ml.

5
4

O nosso recipiente de
vidro mais vendido
de 55 ml.

6

Frasco que permite
personalização, se
desejar, de 100 ml.
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Perfumes
para
10

Elas

PIRÂMIDE
OLFATIVA
FEMININA

Descubra
a família
olfativa com
a qual mais
te identificas
contigo.
MUSK/FLORAL/AMADEIRADO

1,13, 56, 59, 62, 81, 213, 228,
238, 244, 250, 255, 259, 260,
269, 292, 295, 300, 304...

MUSK/FLORAL

305...

FLORAL

3, 6, 8, 9, 17, 37, 38, 39, 57,
61, 65, 68, 67, 80, 83, 90, 95,
205, 206, 207, 212, 217, 221,
231, 243, 245, 246, 249, 25,
258, 67, 271, 272, 273, 285,
286, 290, 293, 297...

FLORAL/HERBAL

70...

FLORAL/FRUTADO

ORIENTAL/FLORAL

ORIENTAL/BAUNILHA

CHIPRE/FRUTADO

CHIPRE/FLORAL

AMADERIADO/AROMÁTICO

4, 14, 15, 16, 21, 27, 28, 31,
42, 45, 46, 47, 53, 54, 60, 78,
84, 86, 219, 226, 230, 232,
235, 237, 251, 256, 265, 277,
278, 298, 82, 93, 270, 294...
2, 11, 18, 26, 30, 35, 40, 41,
48, 52, 66, 69, 71, 74, 76, 91,
92, 97, 203, 204, 209, 211,
214, 218, 227, 240, 247, 248,
257, 261, 262, 263, 280, 281,
289, 299, 301, 302, 303...
10, 55, 88, 96, 210, 220, 222,
225, 236, 241, 279, 282...

100, 223, 229, 264, 276...

19, 22, 25, 49, 58, 72, 99, 215,
233, 266, 275, 288, 296...

242...

FLORAL/AQUÁTICO

24, 36, 51, 85, 98, 208, 268,
284...

FLORAL/FRUTADO/GOURMAND

82, 93, 270, 294...

FLORAL/FRUTADO/ALDEÍDO

20, 32, 73, 77, 252, 254...

ORIENTAL/AMADEIRADO

7, 79, 239, 291...

ESPECIARIA ORIENTAL

44, 64, 274, 287...

CITRUS

CÍTRICOS/AROMÁTICOS

63...

33, 43, 94, 224...
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Perfumes
para
12

Eles

PIRÂMIDE
OLFATIVA
MASCULINA
Descubra a
família olfativa
que melhor te
define.
MUSK/FLORAL/AMADEIRADO

501, 507, 101, 106, 118, 123,
135, 145, 151, 152, 156, 173,
185...

AROMÁTICO/AQUÁTICO

AROMÁTICO/SAMAMBAIA

112, 115, 117, 121, 126, 127,
138, 142, 148, 155, 158, 169,
189, 194, 403, 406...

CHIPRE/FRUTÍFERO

191...

ORIENTAL

146...

AROMÁTICO/ESPECIARIA

183, 188...
ORIENTAL/SAMAMBAIA

AROMÁTICO/HERBAL

103, 116, 133, 161, 408...

102, 110, 132, 144, 200...

131, 195...
ORIENTAL/PICANTE

107, 130, 172, 506...

ORIENTAL/AMADEIRADO

104, 114, 129, 149, 150, 170,
177, 178, 186, 190, 193, 407,
413, 415...

AMADERIADA

405, 414...

AMADEIRADO/ESPECIARIA

105, 109, 111, 113, 122, 140,
160, 179, 181, 182, 184, 187,
196, 402, 404, 412...

AMADERIADA/AQUÁTICA

134,166...

AMADEIRADO/AROMÁTICO

108, 119, 125, 128, 157, 159,
401, 16, 163, 165, 167, 168,
174, 175, 176, 192, 197, 409...

CÍTRICA/AROMÁTICA

405, 414...

CÍTRICO/AROMÁTICO

120, 124, 136, 143, 147, 154,
411, 153, 502, 503...

COURO

171, 180...
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PERFUME
UNISSEXO
Os perfumes
mais suaves que
combinam
com todos

Hoje, na composição de perfumes unissexo, os criadores tentam
passar da sexualidade para a neutralidade. No entanto, seria um
erro pensar que os melhores perfumes unissexo não são apelativos ou mesmo atraentes. A única peculiaridade é que neles o papel principal não é desempenhado por ingredientes tipicamente
femininos ou masculinos, mas neutros.

PERFUME
INFANTIL
A nossa mais
doce e cuidadosa
seleção de
perfumes para
bebês e crianças.
Os perfumes infantis Cien Fragancias são formulados de uma
forma diferente, pois adaptam-se às características da pele delicada dos mais pequenos que ainda não está totalmente formada e que, portanto, é mais sensível e mais frágil do que a dos
adultos.
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PERFUME
UNIFLORAL

(100 ml)

Aromas de caráter
natural que são
inspirados pelas frutas
mais perfumadas para
fazer um novo perfume.
Fragrâncias frutadas
que triunfam entre os
nossos clientes.

GRANDE
VARIEDAD
E
DE AROMA
S
DISPONÍV
EIS

Temos uma coleção de fragrâncias que sobrevivem em nossa
memória olfativa apesar da passagem do tempo e da moda. Estes
são aromas intemporais pautados
por notas puras de baunilha, coco,
cerejas, jasmim, Aloe... entre outros.
Na vida, muitas vezes a beleza
está na simplicidade. Isso é exatamente o que acontece com nossa gama de fragrâncias uniflorais.
Uma gama de aromas inspirados
na natureza que irão envolvê-lo
numa bolha de tempo através da
pureza de suas essências únicas.
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A NOVA COLEÇÃO DE PERFUMES DE LUXO
Na Cien Fragancias damos outro toque ao mundo da perfumaria
e apresentamos a coleção de aromas com a máxima liberdade
criativa do mercado. Perfumes criados por verdadeiros perfumistas:
profissionais que estudam, apreciam e veem a perfumaria como uma
arte, não apenas um acessório.
Mergulhe na verdadeira identidade do produto. Essências da melhor
qualidade provenientes de matérias-primas historicamente apenas
dignas da realeza e das classes mais altas. Processos detalhados
são necessários para sua fabricação, com uma criteriosa cadeia de
monitoramento de qualidade que supervisiona cada etapa de sua
produção.
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Está preparado para uma
opção diferente e exclusiva?
Perfumes de nicho, também chamados
de perfumes “assinatura”, são fragrâncias
voltadas para um segmento ou nicho de
mercado que demanda perfumaria de
alta qualidade: colecionadores e pessoas
de alto poder aquisitivo que consomem
produtos de luxo.

A elaboração artesanal. Na preparação da
fragrância existem processos manuais
que implicam uma melhoria do produto
final, um artesanato especializado que
não pode ser substituído por máquinas.

Qualidade dos ingredientes. As melhores
matérias-primas e ingredientes naturais,
Esses tipos de fragrâncias mostram de primeira extração e/ou recolhidos em
uma maneira diferente de abordar o pequena escala. Uma tendência a evitar
mundo da perfumaria. Compõem uma o uso de essências sintéticas.
proposta mais artística, exclusiva Dedicação exclusiva aos perfumes.
e original, que surpreende por fugir A marca que faz o perfume tende a
ao comercial e, portanto, aos aromas se dedicar exclusivamente a ele, não
a que convencionalmente estamos trabalha em outros tipos de produtos
habituados.
como moda, embora haja exceções.
As fragrâncias de nicho se destacam em
três aspectos:

+30

de

REFERÊNC
IA
DISPONÍV S
EIS

A verdadeira coragem é transformar emoções em perfumes.
Portanto, cada fragrância é única,
assim como cada pessoa também é.
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SOLUÇÃO
HIDROALCOÓLICA
PERFUMADA

+20

de
Ideal para o cuidado e
AROMAS
DISPONÍV
higiene completa das
EIS
mãos, devido ao álcool
de 85% e à hidratação
proporcionada por sua
fórmula enriquecida com
Óleo de Rícino e Glicerina.
SOLUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
MÃOS 85% ÁLCOOL
• Higienização fácil e rápida:
• Sem sabão, sem água, sem toalha ou papel.
Basta esfregar e ar seco
• Máxima proteção e higiene das mãos.
• Evite contágio
• Indicado para a higienização rápida e eficaz
da pele.
• Hidrata e nutre a pele graças ao seu conteúdo
em Óleo de Rícino e Glicerina.
• Compatível com todos os tipos de peles.
• Com perfume agradável.
• Muito fácil de usar: é aplicado, seco ao ar e
sua ação é imediata
•
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GEL
HIDROALCOÓLICO
PERFUMADO
Gel para higienização fácil
e rápida.
Hidrata e nutre a pele
graças aos componentes
Aloe Vera e Glicerina.
O toque Cien Fragancias é
um perfume macio.
GEL HIGIENIZANTE
MÃOS 70% ÁLCOOL
• Higienização fácil e rápida:
• Sem sabão, sem água, sem toalha ou papel.
Basta esfregar e ar seco
• Máxima proteção e higiene das mãos.
• Evita contágio
• Indicado para a higienização rápida e eficaz
da pele.
• Hidrata e nutre a pele graças aos seus componentes Aloe Vera e Glicerina.
• Compatível com todos os tipos de peles.
• Com perfume agradável.
• Muito fácil de usar: é aplicado, seco ao ar e
sua ação é imediata.

GRANDE
VARIEDAD
E
DE AROMA
S
DISPONÍV
EIS
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Com os melhores ingredientes:
Ao contrário dos 99% dos antissépticos que existem no mercado que
DENAT ALCOÓLICA
são quase exclusivamente álcoTambém conhecido como etanol.
ol, com o cheiro desagradável que
É capaz de reduzir a concentração
implica, e os géis, que são pegamicrobiana da pele das mãos em
josos e deixam as mãos secas; no
99,9%.
FLUSHTOUCH, além da base da sua
ÓLEO DE RÍCINO
fórmula ser hidratante, contém nuTem uma grande capacidade antitrientes e óleos essenciais, glicerimicrobiana e anti-inflamatória.
na e óleo de rícino.
GLICEROL
Sua aplicação em spray é macia e
simples, contendo uma base líquiA glicerina é usada para sua funda e aquosa, que se evapora em déção como hidratante.
cimos de segundo.
ÓLEOS ESSENCIAIS
Flushtouch é fabricado na EspaProdutos lipídicos com propriedanha, nos nossos laboratórios Cien
des aromáticas e terapêuticas.
Ref. FTCFEXPO
Fragancias.
Expositor de
Prático, moderno, minimalista, exclu40 unidades de 38 ml
O seu exclusivo frasco de 38 ml forsivo e com design futurista.
nece ao usuário mais de 600 “Flush”.
As autoridades têm vindo a enfatizar que a higieÉ também um produto vegano e livre de crueldade
ne tradicional das mãos, com água e sabão, e de(não testado em animais) e tudo isso faz da prisinfetantes para as mãos à base de álcool acima
meira fabricação de FLUSHTOUCH um sucesso.
de 60% são a melhor maneira de prevenir e proteger-se. No caso do FLUSHTOUCH é de 85%, sendo O valor agregado da Cien Fragancias é a criação
um produto vegano com propriedades hidratan- de um perfume agradável e exclusivo para cada
modelo.
tes para a pele.
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PERFUME PARA

(150 ml)

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Fragrâncias suaves e
respeitosas com nossos
animais de estimação.
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AMBIENTADORES
CASA
Ambientadores
Mikado, pulverizaveis e
ambientadores de carro.
Difusores de aroma: brumas
e brumizadores
Sachês perfumados
Sabonetes.
Há muito tempo, descobriu-se que os aromas Os perfumes são criados com matériasdos espaços têm a capacidade de mudar -primas como: pétalas de flores, cascas,
o estado de ânimo de quem os disfruta e sementes, etc., e a partir destes são criados,
provocam sensações, alegres, agradáveis, entre outros, ambientadores de espaços.
confortaveis e até nostálgicas, pois, quando O ambientador de ar, emana vários tipos de
detectado pelo nosso cérebro, produz reações perfumes e aromas diferentes e estes consefisiológicas, mesmo que de forma incons- guem despertar os sentidos do ser humano
ciente.
tranquilizando e relaxando sua mente, permiDe repente, o sistema
Uma mistura de
tindo clareza e inspiolfativo transporta-nos
fragrâncias
inspiradas
em
ração.
no tempo, quando encontramos um aroma ines- aromas delicados, perfeito Cada essência, devido
perado ou sugestivo.
às suas propriedades
para a casa, carro,
Segundo especialistas, ao
aromáticas ou aromotedetectar o aroma de uma escritório... e existem em rapêuticas, atua no nosso
sala, nossas emoções
corpo melhorando nosso
vários formatos.
podem mudar instantahumor e facilitando o
neamente e com elas nosso humor.
relaxamento do corpo e da mente. Os ambienO universo olfativo é composto por um número tadores Cien Fragancias são feitos com essêninfinito de ingredientes, que fazem parte de cias selecionadas, extraídas diretamente
diferentes famílias e podem causar diferentes de produtos naturais como folhas, flores ou
sensações. Cheiros e aromas são cheios de raízes, o que os torna no aliado perfeito para
componentes afetivos e emocionais, são invi- “trazer” a natureza para sua casa.
síveis, mas têm grande significado e geram Uma mistura de fragrâncias inspiradas em
associações de pensamentos. Muitas vezes aromas delicados, perfeito para a casa, carro,
encontramos a relação do produto com uma escritório, todo o tipo de espaço que se queira
situação vivida anteriormente.
valorizar... e existem em vários formatos.
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AMBIENTADORES/CASA
Na Cien Fragancias trabalhamos com as
melhores matérias-primas para garantir
a melhor qualidade das nossas fragrâncias e obter os melhores resultados para
os nossos clientes. Uma
boa maneira de complementar a limpeza habitual da nossa casa é usar
ambientadores para a
casa.
Um aroma sutil e agradável causa uma
sensação agradável ao entrar na casa que
também aumenta a sensação de limpeza
e ordem. Combinado com uma decoração

harmoniosa, um aroma agradável em casa
pode ser aquele detalhe ideal, para criar um
ambiente confortável.
Além de ventilar sua casa diariamente
e manter a limpeza
adequada,
as
opções
disponíveis em termos de
ambientadores
domésticos permitirão que você
forneça um aroma agradável para sua casa. Nosso catálogo atualmente possui uma ampla gama de produtos
para a aromatizar espaços que têm como
base as melhores essências naturais.

«No perfume está a
própria essência da
alma».
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MIKADO
CORAL

(100 ml)

Escolha o seu
perfume e cor
favoritos, vamos
personalizá-lo.

Desfrute do novo Coral Mikado da Cien Fragancias com uma seleção de aromas exclusivos e
com um design totalmente único e diferente.
Decore o seu compartimento favorito com este
detalhe original, enquanto se deixa levar pelas
sensações evocadas pelo seu perfume favorito.
O seu aroma difunde por semanas através da
celulose, perfumando e colorindo.
Desta forma original simultaneamente, decoramos e ambientamos a casa com uma deliciosa fragrância.
Na Cien Fragancias desenvolvemos uma ampla
gama de produtos com as essências mais selecionadas, que nos permitem criar ambientes
únicos e inesquecíveis. Uma coleção de
aromas feitos com fragrâncias naturais, que
24

garantem a pureza e a correta elaboração dos
nossos produtos, cumprimos de forma ética e
responsável o nosso compromisso com o meio
ambiente.
Mikado Coral é uma forma alternativa e natural
de desfrutar das propriedades da aromaterapia:
Os difusores são impregnados com as fragrâncias aromáticas de óleos essenciais e libertam
a sua fragrância de forma natural através do
ar. Sem fumaça, sem energia e duradouros, os
óleos evaporam lentamente.
É ideal para espaços fechados onde a fumaça
do incenso tradicional pode ser excessiva e
irritante. Sendo a maneira mais natural de
desfrutar das propriedades aromáticas que os
óleos essenciais nos dão.

AMBIENTADORES/CASA

GRANDE
VARIEDAD
E
DE AROMA
S
DISPONÍV
EIS

A união entre decoração e atmosfera resulta
nesta nova linha Mikado Coral. Figuras inspiradas na natureza que perfumam e decoram a
casa de forma elegante.
Esta gama de aromas pertence a uma coleção
de perfumes originais de Cien Fragancias
inspirada em fragrâncias naturais.

A fórmula perfeita para transportar os aromas
da natureza para casa.
O ambientador Mikado Coral de 100 ml
também é ecológico. O seu aroma se expande
de forma orgânica e seu design exclusivo com
difusores na forma de corais marinhos é ideal
para decorar qualquer ambiente.

ROUPA LIMPA

BOUTIQUE

BAUNILHA

MANGA

OXIGÉNIO

INFANTIL
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MIKADO

(100 ml)

Escolha a fragrância
e a cor que se adapta
aos seus gostos, vamos
personalizá-lo.
Os mikados são ambientadores para todos os
tipos de compartimentos, feitos de elementos
naturais. O seu sistema de aromatização do
ambiente é baseado na capilaridade e evaporação das barras de material absorvente
introduzido num frasco com essência. Essa
essência é absorvida pelas hastes e emana um
aroma suave e agradável no ambiente. Eles são
geralmente usados como um elemento decorativo e fornecem um aroma subtil e permanente até que estejam secos. Basta apenas
abrir o frasco, colocar e deixar impregnar as
varas com a essência. Assim que começam a
absorver a essência, eles começam a emanar
o aroma.
Quando o aroma diminuir e o quiser intensificar, só tem que girar as varas de bambu e introduzir novamente na essência o lado oposto ao
usado anteriormente. Quanto mais varas usar,
mais intensidade terá e também mais rápido o
purificador de ar será consumido.
É aconselhável girar as hastes a cada 10-15
dias para garantir a dispersão regular por
mais tempo. Também é importante notar que
a duração e intensidade de sua fragrância
podem variar dependendo das estações do
ano, no verão a evaporação é muito maior.
É curioso o poder que tem uma simples
fragrância. Desde evocar memórias olfativas
(pessoas românticas estarão relembrando um
amor distante, nostálgicos em algum espaço
da sua casa). Essa memoria olfactiva forte
e pessoal, convida-o a viajar e a perseguir os
seus sonhos.

Encontre seu perfume
favorito.
E se você deseja um
perfume que não pode
encontrar no nosso
catálogo, nós criamos um
exclusivamente para você.

Decore o seu espaço com flores difusoras e
personalize a cor dos seus ambientadores
26

+40

de

S
AROMA
EIS
ÍV
N
O
DISP
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AMBIENTADOR
DE CARRO
MIKI CAR
(7 ml)

Porque o seu veículo é
como sua segunda casa,
há que torná-lo num
espaço aconchegante.
Não só em casa temos que nos sentir confortáveis e relaxados.
Com o ritmo acelerado da vida passamos muito
tempo no nosso veículo. Torná-lo um lugar
confortável e aconchegante com nossos novos
ambientadores Miki Car é sentir-se em casa.
Fragrâncias selecionadas com aromas suaves
e delicados, por vezes intensas em sua
percepção, destinadas a aromatizar pequenos
espaços como carros, armários, etc...
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AMBIENTADORES/CASA
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DIFUSOR
DE AROMA
Descubra um novo
conceito de home setting:

Ref. BR1
Madera
(200 ml)
5 horas

Ref. BR5
(255 ml)
7 horas

Brumizadores
humidificadores
ultrassónicos
A fragrância, a luz e o murmúrio da água criam
uma atmosfera limpa, perfumada, agradável e
confortável. Um cheiro fresco é sempre apreciado. Para conseguir tudo isso, nada melhor
do que o uso de brumizadores para o lar.
São potentes difusores de perfume, elétricos,
adaptados para ligar à corrente elétrica através
de uma porta USB, e que cobrem grandes superfícies libertando névoas que se espalham por
toda a sua casa ou negócio.
Difusores de aroma para a casa não só criam
um ambiente ameno e com um perfume agradável, como humidificam os espaços, e também
acrescentando um elemento decorativo.
Podemos usá-los em qualquer momento (uma
vez ligados, imediatamente, notamos a sua
presença) e desligá-los quando já não precisamos deles. Apenas necessita do brumizador,
água, essência e ligar à corrente. Além disso,
eles têm uma vantagem fundamental: cada
essência dura mais de um mês, o que os torna
altamente económicos.
O brumizador realiza micronização a frio,
conseguindo não alterar a própria natureza
das névoas utilizadas. Eles trabalham com
uma resistência elétrica que aquece o líquido
e faz com que ele evapore. Permite que a troca
das fragrâncias varie de acordo com os gostos
ou o tempo e forneça uma duração maior do
que o resto dos ambientadores.
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CARACTERÍSTICAS:
• Ideal para regular a humidade do quarto do bebê
e para promover seu descanso.
• Reduz o risco de microrganismos causarem
infecções respiratórias e de proliferarem.
• Tecnologia Ultrassónica silenciosa
• Luzes LED coloridas que mudam para harmonizar o ambiente.
• Reduz odores desagradáveis e fornece um
aroma delicado.
• Funciona com cabo USB (incluído na caixa) que
pode ser conectado diretamente ao computador.
• Ele desliga automaticamente quando a água
acaba.
IMPORTANTE: Use essências exclusivamente da
marca Cien Fragancias. O uso de outras marcas de
essências pode danificar seriamente o humidificador.

AMBIENTADORES/CASA

Ref. BR6
(360 ml)
10 horas

Ref. BR8
(300 ml)
10 horas

DECORAÇÃO

PORTÁTIL

CONFORT

Ref. BR7
(500 ml)
12 horas

AMBIENTE
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BRUMA
AMBIENTE

(20 ml)

Uma nova maneira de
criar uma atmosfera
perfumada, limpa,
agradável e
extremamente confortável
Uma nuvem de pequenas gotas de perfume
que encherão todos os cantos da sua casa, área
de trabalho ou sala, expandindo-se com toda a
sua subtileza.
Somos todos únicos, então cada pessoa se
conectará com fragrâncias de forma diferente.
Perfumes que trazem memórias de uma vida e
toda vida é um mundo.
Experimentar combinações de aroma em
difusores é um processo divertido e criativo.
Misturar óleos essenciais é uma arte e uma
ciência que requer um pouco de habilidade e
conhecimento.
Jogue e crie sua mistura perfeita.
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CRIA AS TUAS
PRÓPRIAS
COMBINAÇÕES

TOS
DESCONA
PAR

LOTE2S
23P/C3S
ESPAÇOS COM
PERSONALIDADE PRÓPRIA
Na Cien Fragancias convidamo-lo a descobrir
todo um mundo de aromas naturais que irão
envolvê-lo em ambientes frescos, exóticos,
intensos e florais, que farão da sua casa um
espaço com a sua própria personalidade.
O Brumizer, também chamado de Difusor de
Aroma, é um dispositivo simples e pequeno,
capaz de vaporizar mediante vibrações, particulas de óleos essenciais que difundem o
aroma que você escolhe por toda a sala.
Os benefícios são muitos: purifica o ambiente,
relaxa, ajuda a dormir, melhora o humor...
33

AMBIENTADOR
PARA O LAR
PULVERIZÁVEL

(200 ml)

Uma grande variedade de
aromas que tornarão os
seus espaços em lugares
agradáveis e aconchegantes,
dos quais não quererá sair.
Um spray de 200 ml, fácil de usar e guardar,
que permite personalizar o aroma da sua casa
ou do seu carro com uma fragrância agradável
por muito mais tempo.
É a solução rápida para aromatizar a nossa
casa e eliminar os maus odores.
Descubra a nova gama de pulverizadores para
a sua casa com uma variedade de aromas tão
sugestivos que você vai querer experimentar
todos.
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SACHET
PERFUMADO
Ideal para perfumar
espaços pequenos como
armários, gavetas, o carro,
um quarto ...
Na Cien Fragancias queremos oferecer-lhe o
melhor, por isso estamos sempre a trabalhar
para disponibilizar o que há de mais moderno
em qualidade e inovação.
Temos uma grande variedade de produtos para cada
canto da sua casa, os nossos
aromas alcançam todos os
espaços,
personalizando
e formulando aromas e
intensidades adaptadas a
cada necessidade.
Da casa de banho à
cozinha para neutralizar
odores,
ambientadores
para o carro e também
para salas comuns onde
apostamos em aromas
de bem-estar.
Os nossos produtos de
“home atmosphere” passam por um rigoroso
processo de elaboração e seleção de aromas
para garantir a melhor qualidade e eficiência.
Forneça à sua casa um aroma agradável e
duradouro, colocando um Sachet Cien Fragancias em qualquer compartimento da casa, ou
no armário, numa gaveta ou sob o assento do
seu veículo. Um pequeno formato com uma
seleção de aromas magníficos.
Os Sachets Perfumados de Aromas Cien
Fragancias deixarão um aroma agradável no
seu vestuário do dia à dia, no textil lar, calçado...
no seu veículo. Um único sachê por gaveta ou
armário será suficiente para perfumar todo o
espaço.

GRANDE
VARIEDAD
E
DE AROMA
S
DISPONÍV
EIS
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FLOCOS
DE SABÃO
Forneça à sua casa um
aroma limpo agradável
e duradouro com nossos
flocos de sabão naturais.
Coloque sabão perfumado Cien Fragancias
em qualquer cômodo da sua casa, no armário,
numa gaveta, ou sob o assento do seu veículo.
Aromas magníficos num pequeno formato.

Lavanda

Lavanda

Sabão de Marselha
36

Marselha

Cosmetica e Banho
37

Cuidados faciais
38

CUIDADOS FACIAIS
As melhores opções para limpar nossa pele,
mantendo-a hidratada e livre de impurezas.
Com a firme intenção de inovar no conceito de
beleza, Cien Fragancias desenvolve uma nova
abordagem na qual combina corpo e mente,
criando novas fórmulas baseadas na combinação de ingredientes ativos, óleos essenciais
e aromas.
Linhas de produtos projetadas para cuidados
pessoais e higiene, formuladas com ingre-

dientes ativos naturais que garantem a mais
alta qualidade.
Seguindo as tendências atuais dos cosméticos, estamos comprometidos com a maioria
dos nossos produtos sendo formulados com
produtos naturais, sem parabenos, sem ingredientes de origem animal, cruelty free,100%
cuidadosos com a pele e o meio ambiente.
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COSMÉTICOS
NATURAIS
O objetivo da Cien Fragancias
durante esse período tem sido se
tornar uma marca mais natural e
sustentável.
Os nossos produtos apostam
numa maior percentagem de
ingredientes de origem natural,
sendo já a grande maioria 100%
vegana e continuamos lutando
para ser Cruelty Free.
A linha de Body Creams tem 96%
de ingredientes naturais, o Body
Milk vitamina C com 91% ...

INGREDIENTES ATIVOS DE QUALIDADE
VITAMINA C, E, ÁCIDO HIALURÓNICO, ALOE VERA...
Esses produtos inovadores feitos com ingredientes naturais e destinados aos cuidados
faciais, têm múltiplos benefícios para fornecer
à pele graças aos ingredientes ativos com os
quais foram feitos.
Por esse motivo, queremos que você conheça
em profundidade esses dois ingredientes
ativos amplamente utilizados no setor cosmético por todas as suas propriedades extraordinárias. Explicaremos o seu uso em nossa
rotina diária de beleza facial.
Esses dois ingredientes ativos são essenciais para a pele ter um aspecto saudável e
rejuvenescido. Ambos servem para retardar
os sinais de envelhecimento e manter a pele
saudável e flexível. Eles também se destacam
pelos seus benefícios “anti-envelhecimento”,
por isso devemos incluí-los nas nossas
rotinas de beleza facial, uma vez que seu uso
diário significa uma melhoria considerável
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no aspecto da pele.
Esses dois ingredientes complementam-se
e são perfeitos para otimizar um tratamento
anti-envelhecimento. A melhor maneira de
usá-los é aplicar algumas gotas de Vitamina C
na área desejada da face, de seguida, massagar
suavemente com as pontas dos dedos até
que tenha sido completamente absorvida
e esperar alguns segundos. Deve repetir o
mesmo processo com o ácido hialurônico e,
finalmente, adicionar o nosso creme facial
hidratante diário.
Recomenda-se fazer essa rotina de beleza com
regularidade diária antes de ir dormir, pois é
quando a pele se regenera e absorve melhor os
ingredientes ativos que aplicamos. No entanto,
também podemos efetuar essa rotina pela
manhã, mas devemos adicionar um protetor
solar no final.

SERUM FACIAL
E CREME FACIAL
ANTIOXIDANTE
VITAMINA C e E
A vitamina C é um ingrediente anti-idade
determinante na saúde e cuidado de nossa
pele pela sua poderosa acção anti-flacidez e
o seu poder de alisamento. Além disso, a vitamina C tem efeitos altamente benéficos, pois é
um poderoso antioxidante. Ajuda o rejuvenescimento celular e estimula a síntese de colágeno.
Nada melhor do que uma boa dose de vitamina
C para a sua pele, um poderoso antioxidante
que reduz as rugas e ilumina a pele do rosto
como nenhum outro ativo. A vitamina C é um
nutriente indispensável em nossa dieta, mas
também é um ingrediente-chave no que se
refere à saúde da nossa pele.

(30 ml)

Quais são os verdadeiros efeitos da vitamina C
no rosto?
Possui propriedades antioxidantes, por isso
protege a pele dos radicais livres, habituais em
ambientes contaminados.
Diminui visivelmente as linhas de expressão e
os sinais da idade. Isso deve-se ao seu contributo sobre a produção do colágeno na pele.
Ajuda a reduzir os danos causados pelo sol
na pele, bem como favorece a eliminação de
manchas de pele.
Favorece a circulação sanguínea, por isso, após
o tratamento facial de vitamina C, os efeitos da
aplicação dos hidratantes e soros são duplicados.
Outra das suas características mais importantes é que ele luta contra a pele seca e sem
luminosidade. Com um uso regular e contínuo,
fazemos com que a pele se torne mais luminosa, proporcionando um brilho natural. Desta
forma, vai ajudar-nos a ter um look resplandecente, nutridos e saudável.
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ÁCIDO
HIALURÔNICO
LÍQUIDO (30 ml)
O Ácido Hialurônico Líquido da Cien Fragancias é um produto cosmético natural. Os
seus ingredientes naturais ajudam a reduzir
visivelmente as rugas, pois absorvem água
e têm um efeito de preenchimento da pele e
de “lifting”. Isso permite suavizar as linhas
de expressão e rugas, aumentando a firmeza
e revitalizando a pele.
O ácido hialurônico é uma substância
encontrada naturalmente em inúmeros
tecidos e órgãos do corpo humano. Combate
o efeito do envelhecimento precoce da pele,
ajudando a controlar o aparecimento de
rugas e linhas finas. Além disso, aumenta
a produção de colágeno que contribui para
dar firmeza à pele.
É um grande aliado graças aos seus resultados naturais, contra o envelhecimento
pelas suas extraordinárias propriedades
anti-idade, uma das mais procuradas em
cosméticos. Melhora a condição da sua

CREME FACIAL
ÁCIDO
HIALURÔNICO (50 ml)

pele, retornando a hidratação necessária e
visivelmente enchendo rugas.
Além de todos esses aspectos positivos,
destaca-se por ser um dos componentes
hidratantes mais poderosos. Ele retém
uma grande quantidade de água que não
só hidrata a pele ao máximo, mas também
ajuda a se mantenha hidratada. Essa ação
é essencial porque se tivermos uma boa
hidratação, vai ajudar-nos a evitar o aparecimento de rugas.
O creme facial ácido hialurônico fornece à
pele hidratação profunda e equilibra a perda
de umidade. Como resultado, ficamos visivelmente mais jovens.
O ácido hialurônico é um polissacarídeo que
está concentrado nas articulações, cartilagem
e pele. Possui uma função estrutural, com alta
capacidade de retenção de água (absorve e fixa
água até mil vezes seu peso) e um poderoso
efeito de enchimento. Estimula a produção
de colágeno, intervindo na reconstrução das
fibras que sustentam os tecidos da pele e
influenciando o aparecimento de rugas.
CARACTERÍSTICAS:
Reduz visivelmente as rugas. Aumenta a elasticidade da pele. Proteção solar SPF15. Indicado
para pele madura. Com ingredientes naturais.
Sem alérgenos.

42

SERUM FACIAL
BOTOX

CREME FACIAL
BOTOX

O Serum Facial Botox Cien Fragancias ajuda a
reafirmar a pele e a reduzir as rugas
Reúne as propriedades dos ingredientes ativos
que o compõem: Polipeptídeos, Ácido Hialurônico, Vitamina C, Vitamina E e Acmella.
Os polipeptídeos têm poderosos efeitos antirrugas e anti-envelhecimento. Eles ajudam a
reduzir linhas de expressão no rosto. O ácido
hialurônico retém a água e ajuda a reconstruir
as fibras e a manter os tecidos da pele, previne
rugas e é reabsorvido no corpo naturalmente.
A Centella Asiática tem propriedades antioxidantes, e ajuda na síntese do Colágeno. A
vitamina E tem propriedades antioxidantes
e acelera a regeneração celular. A Alantoína
promove a renovação das células epidérmicas.

O Creme Facial Botox Cien Fragancias ajuda a
reafirmar a pele e reduzir as rugas.
Reúne as propriedades dos ingredientes ativos
que o compõem: Polipeptídeos, Ácido Hialurônico, Vitamina C, Vitamina E e Acmella.
Os polipeptídeos têm potentes efeitos antirrugas e anti-envelhecimento. Eles ajudam a
reduzir linhas de expressão no rosto. O ácido
hialurônico retém a água e ajuda a reconstruir as fibras que sustentam os tecidos da
pele, previne rugas e é reabsorvido no corpo
naturalmente. A vitamina C ajuda na síntese
do colágeno. A vitamina E tem propriedades
antioxidantes e acelera a regeneração celular.
Acmella ajuda a reafirmar a pele e a reduzir
as rugas.

CARACTERÍSTICAS:
Indicado para pele madura, reduz visivelmente as rugas, aumenta a elasticidade da
pele, possui um efeito reafirmante. Com ingredientes naturais e sem alérgenos.

CARACTERÍSTICAS:
Reduz visivelmente as rugas, aumenta a elasticidade da pele, tem efeito Lifting é reafirmante, indicado para a pele madura. Com
ingredientes naturais e sem alérgenos.
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(30 ml)

(50 ml)

CREME FACIAL
REGENERADOR

(50 ml)

SERUM FACIAL
REGENERADOR (30 ml)

O Creme Facial Regenerador ajuda a rege- O Sérum Facial Regenerador ajuda a reduzir
nerar e nutrir a pele, reduz as rugas e cica- visivelmente as rugas, aumentar a firmeza e a
trizes e protege da ação da
revitalizar a pele.
CARACTERÍSTICAS
radiação solar.
INGREDIENTES ATIVOS:
• Contém a maioria dos ingreINGREDIENTES ATIVOS:
Reúne as propriedades dos
dientes
naturais
Reúne as propriedades dos
ingredientes ativos que o
ingredientes ativos que a • Minimiza-se o uso de ingrecompõem, Ácido Hialurôcompõem: Rosa Mosqueta,
nico, Vitamina E, Centella
dientes químicos (Apenas
Aloe vera, Karité e VitaAsiática, Aloe Vera, Karité e
aqueles que não representam
mina E.
Acmella
risco à saúde ou ao meio
ambiente)
Vitamina E: Melhora a
Ácido hialurônico: Reconsação antioxidante e foto- • Os cosméticos não foram
titui as fibras que sustentam
protetora.
os tecidos da pele.
testados em animais
Abacate: Rico em proteVitamina E: Melhora a ação
• Não contenham ingredientes
ínas e vitaminas A, B e D,
antioxidante e fotoprotetora
transgênicos ou nanopartículas
atua contra o envelheciCentella Asiática: Estimula a
• Não foram irradiados
mento celular.
síntese do Colágeno, reafirAloe Vera: nutre e limpa a • Eles foram produzidos sem
mando e rejuvenescendo
pele. Regenerador celular,
poluir ou danificar o meio
Aloe Vera: nutre e limpa a
cura e tonificação.
ambiente
pele. Regenerador celular,
Manteiga
de
Karité:
cura e tonifica.
Hidrata e é anti-irritante. Protege das agres- Manteiga de karité: Hidrata e é anti-irritante.
sões externas
Acmella: Reafirma a pele e reduz rugas
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ÓLEO FACIAL
ROSA MOSQUETA
100% PURO (30 ml)

CREME FACIAL
HIDRATANTE (50 ml)
PELE SENSÍVEL
O Creme Facial hidratante ajuda a hidratar,
regenerar e nutrir a pele. Ideal para pele
sensível. Reúne as propriedades dos ingredientes ativos que o compõem, Calêndula, Aloé
vera, Abacate, Vitamina E e Karité.
CARACTERÍSTICAS:
Contém a maioria de ingredientes naturais (de
preferência orgânicos certificados).
Minimiza-se o uso de ingredientes químicos
(Apenas aqueles que não representam risco à
saúde ou ao meio ambiente).
Os cosméticos não foram testados em animais.
Não contêm ingredientes transgênicos ou
nanopartículas.
Eles não foram irradiados.
Eles foram produzidos sem poluir ou danificar
o meio ambiente.
INGREDIENTES ATIVOS
Vitamina E: Melhora a ação antioxidante e foto
protetora.
Abacate: Rico em proteínas e vitaminas A, B e
D, atua contra o envelhecimento celular.
Aloé Vera: nutre e limpa a pele. Regenerador
celular, cura e tonifica.
Manteiga de Karité: Hidrata e é anti-irritante.
Protege das agressões externas

O óleo de facial Rosa Mosqueta Cien Fragancias é cem por cento puro.
É um dos óleos regeneradores e hidratantes
mais poderosos para a pele: ajuda na remoção
de manchas, cicatrizes e estrias. Contribui
para a formação de colágeno e elastina, melhorando a regeneração celular e proporcionando
firmeza e elasticidade. Proporciona à pele uma
hidratação intensa graças à sua alta capacidade de retenção de água.
Contém ácidos essenciais como ômega 6,
ômega 3 e ômega 9, linoleico, e antioxidantes e
vitaminas, como vitamina A.
Recomendamos aplicar algumas gotas nas
mãos e massagear a face, pescoço e linha do
decote até que seja completamente absorvido.
Este óleo pode ser usado antes de seu hidratante diurno ou como um creme noturno,
sendo indicado para todos os tipos de pele.
Devido à sua composição de origem natural,
é muito importante manter este produto no
frigorifico, após abertura, para manter suas
propriedades intactas.
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SERUM FACIAL
RETINOL (30 ml)
+FIRMEZA
-RUGAS
O Soro Facial com Retinol diminui rugas e
linhas de expressão e melhora a firmeza da
pele.
Consegue lutar contra o envelhecimento
dérmico prematuro, obtendo uma pele mais
rejuvenescida, firme e elástica, reduz as rugas
por toda a face, além de equalizar o tom de pele.
Sérum de toque suave e absorção rápida.
RETINOL é um regenerador celular pertencente à família retinoide. Um dos mais
importantes que conhecemos é o ácido retinoico que vem sendo usado há muitos anos
na medicina estética e na dermatologia em
tratamentos como “peelings” para descamar
a parte mais superficial da epiderme e forçar
a renovação celular. Retinol é, no entanto,
uma molécula mais estável, para uso quotidiano.

CREME FACIAL
ENVELHECIMENTO
RETINOL (50 ml)
+ Ácido Hialurônico
O Creme Facial Anti-Envelhecimento traz
mais firmeza à pele.
Diminui as rugas, previnindo-as e aumenta a
elasticidade.
Atenua manchas e unifica o tom de pele.
A sua fórmula com Ácido Hialurônico também
mantém a pele bem hidratada e promove a
síntese do colágeno
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CREME FACIAL (50 ml)
ANTIPOLUIÇÃO

CREME FACIAL (50 ml)

com Aloe, Vitamina E, Óleo de
Esqualeno no e Filtro UVA

com Aloe vera

Tem propriedades curativas, regeneradoras e
anti-inflamatórias. A vitamina E é um antioxidante natural que age contra os radicais livres
do envelhecimento da pele. Atua como reserva
de água e mantém a hidratação por 24 horas.

Aloe Vera tem propriedades curativas, regeneradoras, é hidratante e anti-inflamatório. Além
disso, a combinação de Vitamina C e E retarda
o aparecimento de rugas para uma pele rejuvenescida e radiante.

ANTI-ENVELHECIMENTO

CREME FACIAL (50 ml) CREME FACIAL (50 ml)
REAFIRMANTE DÍA ANTI-ENVELHECIMENTO
com óleo de rosa mosqueta e Spf 15

Aumenta a hidratação com efeito reafirmante.
Previne e corrige problemas de fotoenvelhecimento da pele devido a radiação solar. Hidratação por 24 horas, o que permite um efeito de
alisamento profundo a longo prazo.

com Óleo de Rosa Mosqueta,
Vitamina C e Vitamina E

Aumenta a hidratação. Previne e corrige o fotoenvelhecimento. Atenua o envelhecimento,
uma vez que as mudanças que levam à síntese
de colágeno e elastina são responsáveis pelo
desaparecimento das rugas.
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CREME
FACIAL DIA (50 ml)
com Calêndula

Hidrata e regenera a pele. Destaca-se por suas
propriedades anti-inflamatórias, calmantes e
protetoras. Reúne as propriedades dos ingredientes ativos que o compõem: Calêndula,
Colágeno Marinho, Vitamina E, Camomila e
Óleo de Amêndoa Doce.

CREMA
FACIAL DÍA

(50 ml)

CREMA
FACIAL NOCHE

(50 ml)

com Manteca de Karité

com óleo de Argão

Hidratante e nutritivo. Melhora a elasticidade
da pele devido ao seu alto teor de Vitamina E.
Acalma a pele irritada. Reúne as propriedades do
p. a. que a compõe: Manteiga de Karité, Marinho
Colagênio, Vitamina E e Aloé Vera.

Reduz rugas, aumenta a firmeza e revitaliza a
pele. Reúne as propriedades dos ingredientes
ativos que o compõem: Argão, Colágeno
Marinho, sementes de Argão e Vitamina E.
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SÉRUM FACIAL DE
ARGÃO (30 ml)
com ácido hialurônico,
óleo de argão e
alantoína
O Sérum Facial de Argão da Cien Fragancias,
reduz rugas, aumenta a firmeza e revitaliza a
pele.
Reúne as propriedades dos ingredientes
ativos que o compõem: Óleo de Argão 100%
puro, Ácido Hialurônico e Alantoína. O Argão
hidrata a pele e é um poderoso antioxidante;
O ácido hialurônico reduz visivelmente as
rugas e aumenta a elasticidade da pele; a
Alantoína suaviza a pele e promove e favorece a cicatrização.

GEL CONTORNO
DOS OLHOS (30 ml)
com Aloé Vera e Óleo de
Macadâmia
O Gel de Contorno de Olhos da Cien Fragancias
reduz a profundidade das rugas ao redor dos
olhos e faz com que a pele pareça mais suave
e uniforme.
Reúne as propriedades dos ingredientes
ativos que a compõem: Aloé Vera e Óleo de
Macadâmia. Aloé Vera nutre e tonifica a pele.
Regenerador celular, cura e tonifica. Ajuda a
evitar rugas e bolsas prematuras e atrasa o
aparecimento de rugas típicas da idade; O óleo
de macadâmia penetra facilmente na pele,
dando-lhe brilho, suavidade e uma textura
sedosa. Emoliente, nutre, protege e devolve a
elasticidade, textura e tonificação à pele desvitalizada.
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CREMES FACIAIS
HIDRATANTE 24H (50 ml)

COM ÓLEO DE AMÊNDOA E SPF 10. consegue
uma pele hidratada por 24h. Além disso, possui
um fator de proteção SPF10 para proteger a pele
dos raios solares aos quais está exposta durante
o dia.

PELE
ATÓPICA (50 ml)
COM ATIVOS DE
VITAMINA E, SOJA,
AVEIA E JOJOBA

ANTI-ENVELHECIMENTO
NOITE (50 ml)

COM ÓLEO DE AMÊNDOA E VITAMINA B3.
Reduz as linhas de expressão. Aumenta a
hidratação da pele, dando-lhe uma sensação de
conforto.

Alimenta a pele. Fortalece a
proteção, aumenta a hidratação,
alivia os sintomas de ressecamento e comichão típicos da
pele atópica.

HIDRATANTE 24H DÍA (50 ml)

ANTI-ENVELHECIMENTO
NOITE (50 ml)

COM AZEITE, VITAMINA B3 E SPF 10. Graças ao
agente hidratante, uma pele hidratada é alcançada por 24 horas, enquanto protegida dos raios
solares pelo seu índice de proteção SPF 10..

COM AZEITE E VITAMINA B3. Contém ingredientes ativos que reduzem rugas enquanto
mantém a pele hidratada. Azeite de oliva é um
emoliente muito bom e muito nutritivo.
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CREME FACIAL
PELE MADURA (125 ml)
com Aloé Vera e Manteiga
Karité
Creme Facial para pele madura, tamanho XXL
com Aloe Vera. A combinação de Manteiga
de Karité e 20% de Aloe Vera, fornece à pele
os nutrientes necessários para prevenir e
combater o aparecimento de rugas. Aloe Vera
aumenta a produção de fibroblastos em 6 a 8
vezes, que são as células responsáveis pela
produção de colágeno.

HO

N
TAMA

XXL

CREME FACIAL
4 EFEITOS (125 ml)

FACE-PESCOÇO-DECOTE
com Rosa mosqueta
O Creme Facial 4 Efeitos revitaliza a síntese de
Colágeno e Elastina responsáveis pelo desaparecimento das rugas. Reafirma os tecidos
da epiderme, proporcionando um efeito antirrugas. Previne danos celulares, devido ao seu
poder antioxidante e protetor de DNA. Renova
as áreas caídas da pele, e rejuvenesce a pele
madura, proporcionando uma aparência mais
jovem e saudável.
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CREME FACIAL (50 ml)
COM COR (CREME BB)
com Aloe Vera, Ação
Hidratante, Protetor Solar e
Maquilhagem.
Creme BB hidratante creme facial com ação
tripla: hidratante, proteção solar SPF15 e
maquilhagem. Ele cuida e hidrata a pele com
um toque de cor, matizando as imperfeições.
Com Aloe Vera 100% puro.

CREME FACIAL (50 ml)
COM COR (CREME CC)
com Aloe Vera, Manteiga de
Karité, Vitamina E, Protetor
Solar e Maquilhagem
Creme CC hidratante creme facial com ação
tripla: hidratante, proteção solar SPF20 e
maquilhagem. Ele cuida e hidrata a pele com
um toque de cor, matizando as imperfeições.
Com Aloe Vera 100% pura

52

SÉRUM FACIAL
7 EFEITOS (30 ml)
com Aloe Vera
Sérum antirrugas e hidratação, efeito alisador,
com 7 EFEITOS:
Fator anti-envelhecimento, Hidratação, Elasticidade, Proteção antipoluição,Tom de pele
uniforme, melhora a longevidade celular com
ação de reafirmante.

SÉRUM FACIAL
9 EFEITOS (30 ml)
com óleo de Rosa
Mosqueta, ativo derivado
da soja e sionaloles
O Sérum Facial com Rosa Mosqueta fornece 9
efeitos na pele:
Fator anti-envelhecimento, Hidratação, Elasticidade, Ação reafirmante, suavidade, unifica
o tom, atenua linhas de expressão e sinais de
fadiga, aumenta a longevidade celular.
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CREMES FACIAIS
HIDRATANTE 24H

(50 ml)

COM ÁCIDO HIALURÔNICO E PANTENOL.
Hidrata profundamente, absorve rapidamente
e protege a pele das influências ambientais ao
longo do dia. Pele cheia de energia, protegida,
com tratamento antirrugas, hidratada, cuidada,
regeneração 24 horas por dia.

HIDRATANTE

(50 ml)

COM GLICERINA
E PANTENOL.

ANTI-RUGAS NOITE

(50 ml)

COM ÁCIDO HIALURÔNICO VITAMINA E E Q10.
Cuida e hidrata a pele, com rápida absorção.
Contém Q10 e ácido hialurônico e favorece a
defesa celular, reduz a profundidade das rugas
e previne. Ação regenerativa noturna.

Regula o equilíbrio da água da
pele. Melhora a aparência e
proporciona uma sensação de
suavidade. Proteção solar e a
vitamina E previne o envelhecimento precoce.

REVITALIZANTE DIA (50 ml)

ANTI-RUGAS DIA

COM CÁLCIO, COLÁGENO, Q10 E ÓLEO DE SOJA.
Proporciona uma hidratação intensiva que a
pele seca precisa com a idade, melhorando
sua elasticidade. Devolve firmeza. O fator de
proteção solar protege contra o envelhecimento
e previne manchas. Pele forte e radiante.
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COM ÁCIDO HIALURÔNICO, VITAMINA E E Q10.
Favorece as defesas das células da pele, reduz
a profundidade das rugas. Protetor solar e vitamina E previnem o envelhecimento precoce.
Pele hidratada e macia

(50 ml)

ÁGUA (200 ml)
MICELAR
A água micelar é um produto revolucionário
de limpeza facial, pois em um único passe
e sem a necessidade de esfregar ou clarear,
poderá remover toda a maquilhagem da face,
lábios e contorno dos olhos.
Esta água inclui todas as propriedades dos
produtos de limpeza, a suavidade do leite de
limpeza, a sensação refrescante do tónico e o
poder desmaquilhante de um removedor de
maquilhagem dos olhos.
CARACTERÍSTICAS:
Testada Oftalmológicamente.
Hipoalergênico.
Não contém parabenos, alérgenos ou PEGs.
Produto adequado para pele sensível.
INGREDIENTES ATIVOS
Pepino: rico em vitamina C, B e potássio.
Incentiva a revitalização do rosto, refrescando-o e descongestionando-o. O pepino gera
atividade nas células da epiderme, tem ação
hidratante e suaviza a pele.
Hamamélis: tem um alto teor de flavonoides
e óleos essenciais. Tem propriedades reconfortantes, cicatrizante e antissépticas. É anti-inflamatório e melhora consideravelmente a
circulação sanguínea.

Flor de Sal: com propriedades de limpeza,
ajuda a combater acne, espinhas e manchas
no rosto. Também é estimulante, cicatrizante,
e fecha os poros, por isso ajuda a reduzir a
secreção sebácea.
Rosa Mosqueta: Rico em betacarotenatones e
antioxidantes naturais, estimula a circulação
do fluxo sanguíneo, favorecendo a regeneração da melanina da pele. Reduz as manchas
e unifica o tom natural.

BÁLSAMO
LABIAL (15 ml)
As Lip Balms Cien Fragancias com fator de
proteção solar SPF10, hidratam, protegem
de agentes externos, regeneram e proporcionam flexibilidade à pele. Eles reúnem as
propriedades dos ingredientes ativos que os
compõem: Óleo de Abacate, Manteiga de Karité
e Vitamina E.

O óleo de abacate regenera, hidrata profundamente e protege dos raios UVA; A Manteiga
de Karité protege, hidrata e melhora a elasticidade da pele e a Vitamina E melhora a ação
antioxidante e fotoprotetora.
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Cuidados Faciais
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para eles

SÉRUM FACIAL

(30 ml)

ANTI-ENVELHECIMENTO

PARA ELE

com Ácido Hialurônico, Ginseng,
Manteiga de Karité, Vitamina E,
Carnosina e Alantoína
Reduz rugas, aumenta a firmeza e revitaliza a
pele graças às propriedades dos ingredientes
ativos que contém: Ácido Hialurônico, Ginseng,
Manteiga de Karité, Vitamina E, Carnosina e
Alantoína.
O ácido hialurônico reduz visivelmente as
rugas e aumenta a elasticidade da pele. O
Ginseng retarda o envelhecimento da pele e
estimula a regeneração celular. Manteiga de
Karité hidrata e é anti-irritante. Vitamina E
e Carnosina melhoram a ação antioxidante.
Alantoína suaviza a pele e promove a cura.

GEL DE BARBEAR (75 ml)
PARA PELE SENSÍVEL
HIDRATANTE E PROTETOR

CREME FACIAL

(30 ml)

ANTI-ENVELHECIMENTO

PARA ELE

com Argão, Colágeno Marinho,
Ginseng, Aloe Vera e Vitamina E
Formulado com: Argão, Colágeno Marinho,
Ginseng, Aloe Vera e Vitamina E.
Argão hidrata a pele e é um grande antioxidante. Colágeno Vegetal Marinho regenera
e protege a pele. Ginseng melhora a elasticidade da pele. Aloe Vera nutre e tonifica a pele.
A vitamina E melhora a ação antioxidante e
fotoprotetora. Reduz rugas, aumenta a firmeza
e revitaliza a pele.
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Cuidados com
o cabelo

SHAMPOO
ANTIOXIDANTE (250 ml)

com Jojoba e
Óleo de Argão
Reparação, hidratação e antioxidante. Formulado sem parabenos, sem silicones, sem cloreto
de sódio, com Queratina e Vitamina E.

SHAMPOO DE
TONIFICAÇÃO (250 ml)

SHAMPOO
REGENERADOR (250 ml)

com aveia
e óleo de coco
com Aloe Vera
Formulado com Aloe Vera, sem parabenos, sem
silicones, sem PEGs e com pH neutro. Adequado
para todos os tipos de cabelo

Regenerador de cabelo danificado. Trata as
pontas secas. Formulado sem parabenos, sem
silicones e sem cloreto de sódio. Enriquecido
com queratina e vitamina E. Indicado para
todos os tipos de cabelo.
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SHAMPOO
HIDRATANTE (200 ml)

SHAMPOO
REVITALIZANTE (200 ml)

com Óleo de Amêndoa

com Complexo Vitaminico

Hidratação intensiva. Promove o crescimento
do cabelo, repara o cabelo agredido, reduz as
pontas divididas, protege do sol e proporciona
um aspector jovem e saudável aos cabelos.

Efeito fortificante. Uma verdadeira fonte de
energia que devolve força e tonicidade ao
cabelo enfraquecido. Favorece o crescimento
de um cabelo saudável e vigoroso.

SHAMPOO
REPARADOR (200 ml)
com Óleo de Argão
O óleo de Argão melhora a qualidade do cabelo
e protege-o contra agressões ambientais
externas.
Cabelo mais protegido, forte e brilhante.
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SHAMPOO
NUTRITIVO (200 ml)
com Óleo de Coco, Biotina
e tensoactivos
O óleo de coco é rico em ácidos gordos que,
combinados com a Biotina, presente neste
complexo multivitamínico, fornecem os
nutrientes necessários para obter cabelos
bonitos e cuidado.

MÁSCARA CAPILAR
(250 ml) TONIFICANTE
com óleo de Jojoba e Argão e
Queratina
Máscara para hidratar os cabelos que atua contra o
envelhecimento, nutre e hidrata os cabelos e evita o
acúmulo de gordura capilar, graças às propriedades
acondicionantes do jojoba e vitamina E e do óleo de
argão. Facilita os processos de regeneração celular e
aumenta a elasticidade, suavidade e firmeza do cabelo.
Também contém vitamina E, que age como um antioxidante.

MÁSCARA CAPILAR
REPARADORA (250 ml)
com aveia, óleo de coco e
queratina
Enriquecido com queratina e vitamina E, que ajuda
a regenerar e reparar. Protege o cabelo de agressões externas, condicionando-o, aumentando a
sua elasticidade formando uma película protetora
e diminuindo o risco de quebra. Traz suavidade e
brilho ao cabelo, facilita o penteado e reduz a eletricidade estática. Graças ao seu teor de vitamina E,
ele age como um antioxidante.
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MÁSCARA (400 ml)
Reparação Total

MÁSCARA (400 ml)

Cabelo Seco/Desvitalizado
com Provitamina B5 e Queratina com Óleo de Argão
Uma fórmula profissional responsável pela Destaca-se por suas propriedades nutricionais
reconstrução da fibra capilar danificada, e revitalizadoras. Reestrutura o cabelo desvitaconseguindo fortalecer o crescimento capilar lizado, retornando sedosidade e flexibilidade.
e hidratando profundamente.

MÁSCARA (400 ml)
Caracóis Perfeitos

MÁSCARA (400 ml)
Sedoso e Liso

com Provitamina B5 e Queratina com Provitamina B5 e Queratina
Máscara de cabelo nutritiva com uma textura
leve. Alimenta e fortalece o cabelo por dentro,
trazendo suavidade, brilho e forma definida
para cada cacho.
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Produto especialmente criado para tratar
cabelos indisciplinados, secos e agredidos. O
efeito é uma cabeleira brilhante e lisa com um
toque sedoso..

Cuidados com
a mao e os pes
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CREMES PARA
PERNAS E PÉS
(150 ml)

Hidratante
Com aloe vera, óleo de amêndoa doce, manteiga
de karité, vitamina E e ureia. Com desodorante
ativo que ajuda a evitar odores. Adequado para
pés secos e áreas ásperas e rachadas. Protege,
amolece e hidrata a pele. Absorção rápida.

Antidurezas
Com aloe vera, óleo de amêndoa doce, manteiga
de karité, vitamina E e ureia. Reduz a rugosidade dos calcanhares e solas dos pés. Protege,
suaviza e hidrata a pele.
64

Gel refrescante pernas
e pés cansados
Com efeito frio. Com Aloe Vera, Gingko Biloba,
Centella Asiatica, Hammamelis, castanha da
India, menta e Urea. Protege, amolece e hidrata
a pele. Anti-inflamatório, fungicida, ativa a
circulação, acalma e refresca as pernas e os
pés. Absorção rápida.

CREMES DE
MÃO E UNHAS
(150 ml)

com Aloe Vera 100% natural
Enriquecido com óleo de abacate, óleo de argão
e ureia. Formulado para todos os tipos de pele.
Proteção, suavidade e nutrição, entre outros,
são os benefícios que proporciona graças ao
alto poder hidratante do abacate, aloe vera e
outros ingredientes naturais. Rapidamente
absorvido, respeita o pH da pele, pois não
contém conservantes ou alérgenos.

com Manteiga Karité

com óleo de Rosa Mosqueta
Protege, amolece, regenera e hidrata mãos,
unhas e cutículas. É feito com ingredientes
naturais: óleo de rosa mosqueta, aloe vera, óleo
de avelã, manteiga de karité e ureia. Absorção
rápida. Produto natural. Nada de Parabenos.
Sem alérgenos.

com Óleo de Argão

Também contém Aloe Vera e Alatoína. Rege- Enriquecido com Ureia e vitaminas A e E.
nera, hidrata e nutre a pele melhorando a sua Grande poder antioxidante. Hidrata e regenera
elasticidade graças ao alto teor de Vitamina F.
a pele. Absorção rápida.
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CREMES PARA AS MÃOS

(100 ml)

Antisequedad
com Óleo de Argão

Anti-envelhecimento
com Vitamina E

Alimenta e suaviza a pele seca.

Suaviza e hidrata a pele delicada e madura.

SABÃO DE MÃOS (500 ml)
O Sabonete para Mãos Cem Fragrâncias limpa
as mãos, deixando mais hidratação e maciez.
Penetra e remove as impurezas rapidamente,
produz espuma abundante e é fácil de enxaguar, deixando um aroma suave na pele. Possui
cores atraentes e um aroma agradável com
toques naturais.
Rosas

Tangerina

Amoras

Cereja
Chá Verde

Árvore de Chá

Lavanda
SABONETES PARA AS MÃOS DAS CRIANÇAS
Com o sabão das mãos infantil da Cien Fragancias, lavar as mãos será mais divertido. Que as
crianças mantenham as mãos limpas agora
será mais fácil, porque ao mesmo tempo eles
têm uma boa higiene eles se divertem com a
espuma.
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Gominolas

Cola

Banho

Linhas de produtos projetadas para cuidados pessoais
e higiene, formuladas com ingredientes ativos naturais
que garantem a mais alta qualidade.
Na Cien Fragancias desenvolvemos uma
seleção de produtos cosméticos, especialmente projetados para cuidar e mimar o
corpo naturalmente.
O nosso objetivo sempre foi criar os melhores
produtos, inovar para atender às necessidades de nossos clientes. A qualidade, o
design, a pesquisa e o desenvolvimento de
nossos projetos são prioridades no nosso
trabalho diário. Uma equipa de profissionais
possibilita transmitir esses valores a todos

os nossos clientes.
Nossos tratamentos mais recentes foram
especialmente formulados para cuidados
com a pele, são combinados com aromaterapia para equilibrar o corpo, tonificar
os músculos e suavizar a pele enquanto
desfrutam de uma atmosfera especial de
aroma e cor. Lavagem corporal, sabonetes,
sais, cremes faciais, soro... produtos naturais
que mergulham você no mundo do bem-estar.
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SAIS DE BANHO

(150 g)

Os banhos com nossos sais são desintoxicantes,
já que, quando os poros se abrem, o sal lava os
metais pesados e toxinas das células da derme.
Eles proporcionam maior suavidade e elasticidade à pele, e ajudam a prevenir e combater
infecções dermatológicas ou doenças causadas
por fungos.

68

ROSAS
DE SABÃO
Transforme seu banho em
um caminho de rosas com
essas rosas de sabão que
derretem na água com um
aroma agradável.
Sabonetes perfumados mostram um gosto
requintado pela qualidade e levam em conta
até mesmo os menores detalhes. Você só tem
que mergulhar as rosas na água e esperar que
ela desmorone pouco a pouco. Eles também
podem ser usados como uma pastilha de sabão,
esfregando e fazendo, ou até para decorar os
seus presentes.
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SABÃO
DE GLICERINA
A melhor opção para
limpar nossa pele
mantendo-a hidratada e
livre de impurezas.
Existem muitos sabonetes que podemos
comprar para cuidar e limpar nossa pele, mas,
dentro destes, é interessante valorizar como
primeira alternativa, o sabão feito de glicerina, pois se adapta perfeitamente à estrutura natural da pele, elimina impurezas sem
causar danos ou irritação e, além disso, prende
a humidade do ar para manter a derme num
nível ideal de hidratação.
É um composto ideal para tratar a pele seca.
O sabão glicerina protege e acalma a derme
tornando-o um excelente produto para tratar
dermatite ou eczema.
O uso diário do sabão de glicerina cria uma
poderosa barreira natural de proteção na pele
que o mantém longe de todos os microrganismos que podem prejudicar sua boa saúde.
Seu PH neutro é ideal para todos os tipos de
pele, na verdade, é considerado excelente até
mesmo para o cuidado com a pele dos bebês.
Além disso, também melhora o aspecto da
pele oleosa, pois é um dos melhores produtos
existentes para limpar profundamente a pele
oleosa e propensa à acne.
Ação anti-envelhecimento: para manter a
pele jovem, por ser hidratante, nutritiva, regeneradora, protetora, reparadora e antibacteriana, todos os fatores-chave para preservar a
flexibilidade e elasticidade da pele. Sua capacidade de reter água na pele retarda consideravelmente o processo de envelhecimento,
evitando que linhas finas, rugas e sinais de
envelhecimento sejam uma realidade no
rosto de forma precoce.
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NOSSOS MODELOS DE ROSAS DE SABÃO
GLICERINA:

O sabonete de glicerina
pode se tornar um de
seus melhores aliados
naturais para parecer
mais jovem e exibir
uma tez radiante.

COSMÉTICA Y BAÑO

NOSSOS MODELOS DE SABONETES DE GLICERINA:

Costa do Mar

Lilás

Alfavada

Jasmim

Rosa

Itália

Massagem Tropical

Pêssego e Iogure

Exótico

Chocolate com Leite

Pera

Dulce de leche
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GEL
DE BANHO

(250 ml)

Deixe-se seduzir por
nossa seleção de aromas
clássicos e desfrute das
propriedades terapêuticas
de um bom banho.
Aromaterapia é a antiga arte de misturar
essências de plantas e flores para dar saúde à
mente e ao corpo. O aroma que a composição
das essências naturais emite quando inspirada ou absorvida pela pele produz efeitos
revigorantes e estimulantes no nosso corpo,
criando uma sensação única de bem-estar e
relaxamento.
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GEL
DE BANHO

(200 ml)

Desfrute de um banho
relaxante ou duche.
Descubra as nossas novas
combinações dos aromas
mais sugestivos.
Quando procuramos um momento para nos
mimarmos, uma das primeiras ideias que vêm
à mente é tomar um banho relaxante. O efeito é
mágico, deixa-nos com uma sensação de relaxamento e restaurados. Para torná-lo o mais
reconfortante possível, você só precisa dos
produtos certos.
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GEL DE BANHO
ESFOLIANTE

(250 ml)

Ele limpa em profundidade
e prepara a pele para
otimizar o efeito dos
cremes subsequentes.
É um gel de limpeza esfoliante cuja fórmula tem
pequenas partículas extraídas de sementes
naturais que ajudam a remover células mortas
da pele, permitindo assim que o hidratante
penetre em profundidade; o que ajudará a
melhorar os seus resultados, não apenas atingindo as camadas superficiais da pele, mas o
seu interior.
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Cuidados
com o corpo
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LOÇÃO
CORPORAL

(200 ml)

A maneira mais rápida,
leve e refrescante de
hidratar a pele depois de
tomar banho.
É um produto com uma consistência mais
líquida e fluida, devido à alta quantidade de
água que o constitui. É especialmente indicado para aquelas pessoas que têm pele
normal ou oleosa. Proporciona múltiplos benefícios, como: hidratação, humidificação, brilho
e proteção da barreira cutânea. O nosso corpo
precisa de nutrientes e vitaminas que pode
retirar dos ingredientes ativos das nossas
loções corporais.
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BODY MILK
SOB O CHUVEIRO
(200 ml)

Hidratação diária da pele
com um gesto simples e
prático.
A nossa fórmula baseada em agentes hidratantes regenera efetivamente a barreira da pele
sem deixar uma sensação gordurosa. Um leite
corporal projetado para cuidados intensivos
da pele, uma vez que sua fórmula penetra rapidamente na pele húmida, hidratando rápidamente. Ideal para pessoas que não têm tempo
e procuram um creme corporal funcional que
possa fazer parte de sua rotina diária. Consiga
uma pele lisa e sedosa em poucos segundos.

BODY MILK
SOB O
CHUVEIRO
Nutrição
intensiva
24 horas

BODY MILK
SOB O
CHUVEIRO
Hidratante
para pele
seca
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BODY
MILK

(200 ml)

Com ingredientes ativos
naturais, foi especialmente
desenvolvido para o
cuidado e proteção de todos
os tipos de pele.
Uma fórmula livre de parabenos que suaviza,
hidrata e dá suavidade à pele. Tem um toque
não gorduroso, de rápida absorção e respeita
o pH natural da pele, ajudando a manter seu
nível de hidratação natural. Também pode ser
usado após a barba ou exposição prolongada
ao sol.
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BODY MILK
PERFUMADO

(200 ml)

Quando o calor vem, se você
está com pressa ou só porque
você gosta de se mimar...
Depois do banho deixa-os trabalhar por ti.
Eles hidratam e alimentam a sua pele com
sua textura aveludada, também fazendo você
cheirar tão bem que você nem precisa se preocupar em se perfumar.
Uma seleção de Body Milk /Leite Corporal com
os perfumes que você mais gosta, com ingredientes ativos naturais e sem parabenos, que
foram desenvolvidos para o cuidado e proteção
de todos os tipos de pele. Eles têm um toque não
gorduroso, com rápida absorção e respeito ao
pH natural da pele, ajudando a manter seu nível
de hidratação natural.

10

ES
FUM
PER NÍVEIS
O
DISP
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CREME
CORPORAL
HIDRATANTE

(200 ml)

Hidratação mais profunda e
duradoura
Ao contrário do leite corporal, que é muito
mais líquido e absorvido mais rápido, o creme
corporal é mais denso e leva mais tempo
para absorver, alcançando hidratação mais
profunda e duradoura.
Hidratantes ajudarão a manter a humidade da
pele e reforçar sua função de barreira. Assim
como você aplica um hidratante no rosto, você
deve aplicá-lo no corpo, e não apenas no verão.
A melhor hora para colocá-los é depois do
banho.
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CREME
CORPORAL
HIDRATANTE

(400 ml)

Nutrição e hidratação em
maior profundidade
Uma loção corporal ou “leite corporal” é especialmente indicada para aquelas pessoas que
têm pele normal ou oleosa e que, após a aplicação, não querem um toque pegajoso.
O hidratante, ao contrário do produto anterior,
tem uma fórmula com uma textura de maior
viscosidade e consistência que consegue uma
hidratação e nutrição mais profundas que
agradarão especialmente a pele mais seca ou
sensível.
COCO

VITAMINA B3

VITAMINA E
ALOE VERA

VITAMINA C
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MANTEIGA
CORPORAL

(250 ml)

Cuidados com a
pele e nutrição.
A manteiga corporal é um hidratante corporal,
que difere de um creme ou leite corporal, na
qual sua textura é mais densa e espessa. É um
produto que permite cuidar e nutrir sua pele
em profundidade, devolvendo toda a sua elasticidade.
Eles são ideais para aqueles dias em que sua
pele precisa de uma dose extra de afeto. Eles
deixam sua pele mais macia e hidratada por
até 48 horas. Maximize seus benefícios aplicando-os após o banho.
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MANTEIGA
CORPORAL

(400 ml)

Elas protegem e acalmam
a pele seca ou sensível
intensamente.
Se você tem pele seca ou sensível, nossas
“manteigas corporais” cremosas protegem e
a acalmam. Projetadas especialmente para
este tipo de pele, as nossas manteigas proporcionam uma hidratação intensa e agradável
sem se sentir oleosa. Elas são um creme com
uma textura rica e suave que é instantaneamente absorvida na pele sem deixar uma
sensação gordurosa.
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ÓLEO
CORPORAL

(200 ml)

Desfrute de um banho
relaxante ou chuveiro
com nossas novas
combinações de aromas
mais sugestivos.
Os Óleos Corporais da Cien Fragancias são
feitos dos melhores produtos. Possuem
propriedades emolientes que proporcionam
maciez e suavidade, ao mesmo tempo que
hidratam e condicionam a pele. A combinação
dos ingredientes ativos de cada óleo proporciona os benefícios e características de cada
um deles, cuidando e limpando a pele. Óleo de
absorção rápida e toque não gorduroso.
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BODY MIST

(200 ml)

O novo gesto de beleza
que você não vai perder
em sua rotina diária.
Essencial no Verão já que, além do perfume,
eles destacam o bronzeado natural da sua
pele, deixando-o acetinado e luminoso.
Eles são ideais para usar na academia,para
se refrescar a qualquer hora do dia e eliminar
odores quotidianos: poluição, tabaco...
É um spray corporal com aromas suaves que
tonifica, hidrata e refresca seu corpo, com alta
concentração de essência e embalado em
formato de spray para fácil aplicação.
Uma dica: tente armazená-los na geladeira e
aplicá-los.

+20

de

ARO
DISP MAS
ONÍV
EIS
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BODY MIST

(45 ml)

Você vai incorporar este
novo gesto de beleza
diária no bolso, bolsa,
carro...
A mesma variedade de Body Mist num
prático formato de bolso para levar consigo
para todos os lugares.
É uma loção corporal refrescante com um
aroma macio e fresco cujo sucesso se deve
principalmente aos seus aromas leves. É a
melhor opção para dias ensolarados e muita
atividade; as suas notas suaves e leves dão
a sensação de recém-saído do chuveiro.

+de20

S
MA
ARO NÍVEIS
PO
DIS

Expositor de
40 unidades de
Body Mist
de 45 ml
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DESODORISANTE
Uma linha de
desodorisantes para atender
a todas as necessidades
sempre cuidando da pele.

(70 ml)

(50 ml)

(50 ml)

(50 ml)

(70 ml)

(50 ml)

(50 ml)

(70 ml)

(70 ml)
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Acessorios
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PERFUMADORES
Com um tamanho ideal
para levar com você em
todos os lugares: na bolsa,
no carro, à mão em uma
gaveta...
Os Perfumadores Cien Fragancias são o
recurso perfeito para estar pronto a qualquer
hora, em qualquer lugar. Além disso, você
pode escolher entre uma nova variedade de
modelos e cores disponíveis com o estilo que
melhor combina com você em cada ocasião.

ADORNOS
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ÓCULOS
ESCUROS
Proteja-se do sol sem esquecer
de usar o estilo que melhor se
adéqua à sua imagem.
Muitos modelos para escolher.
Os óculos de sol não só protegem a superfície ocular da luz direta, mas também filtram
parte da luz que pode danificar outras estruturas oculares. Embora cada vez mais pessoas
estejam cientes dos danos que o excesso de
radiação solar pode produzir, ainda há poucos
que incluem os olhos entre as áreas a serem
protegidas.
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PRODUTO
CORPORATIVO
Porque uma foto vale
mil palavras, na Cien
Fragancias oferecemos
vitrines, bolsas,
expositores...

Guarda-chuvas

Tiras olfativas

Sacos de papel

Caixas de presentes

Expositor moderno e funcional que,

colocado em áreas estratégicas, gera a compra
por impulso de seus clientes.
Inclui as 5 referências mais vendidas,
seguindo as tendências de moda do momento
(disponíveis para homens e mulheres). Há
5 perfumes de cada uma das 5 referências
(1 unidade sendo um testador para cada
referência).
As reposições são programadas
quinzenalmente, ou extraordinárias,
organizando-as a central de Cien Fragancias.
A melhor relação qualidade/preço do mercado.
Alta rentabilidade com a venda de cada
perfume.
Pague suas contas locais com os lucros da
venda de perfumes.
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CONTATO
Cien Fragancias
Calle Reina Violante, 4
Valencia, España
Administração:
(+34) 658 333 168
info@100fragancias.com
Central:
(+34) 963 295 656
cra@100fragancias.com
Pedidos:
(+34) 680 463 959
pedidos@100fragancias.com
Fábrica:
(+34) 690 212 719
almacen@100fragancias.com
www.100fragancias.com
www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS
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