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SPAIN ITALY PORTUGAL ANGOLA DOMINICAN REPUBLIC USA MEXICO
CUBA ECUADOR COSTA RICA PUERTO RICO CANADA COLOMBIA CHILE
GUATEMALA PANAMA FRANCE HOLLAND MOROCCO PERU EL SALVADOR

O compromisso com a qualidade e
a satisfação de nossos clientes eles
são a nossa prioridade !!!

SOBRE NÓS

A experiência adquirida em perfumaria, cosméticos e ambientores
domésticos nos tornou um líder de referência no setor nacional e
internacional

¿QUEM SOMOS?

Cien Fragancias nasceu em 2010, como uma cadeia de
perfumarias, com marca própria, oferecendo um
produto de alta qualidade a baixo preço.

NOSSOS PERFUMES

Expansão internacional continua com a recente

incorporação de nossa marca em novos mercados

…

AMBIENTAÇÃO E CASA

ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL, MÉXICO, ANGOLA,
REPUBLICA DOMINICANA, CUBA, EEUU,
ECUADOR, COSTA RICA, CANADÁ, PUERTO RICO ,

COSMÉTICOS

COLOMBIA, GUATEMALA, FRANCIA, HOLANDA,
PANAMÁ, CHILE, MARRUECOS.

COMPLEMENTOS

Somos uma equipa jovem e qualificada.
Nossa equipa está sempre ao seu serviço, vamos atendêlo gentilmente em todos os momentos.

PRODUTO CORPORATIVO

Aconselhamos e dedicaremos o tempo necessário para
esclarecer suas dúvidas e satisfazer suas necessidades.

MAIS DE 300 PERFUMES DE ALTA QUALIDADE A UM PREÇO IMBATÍVEL
Nossos anos de experiência nos apoiam com nossos clientes, pois são eles
que nos ensinaram a satisfazer plenamente todas as expectativas
alcançadas ao longo do tempo.

Cien Fragancias
traz ao público
mais de 300
referências e ao
melhor preço,
podendo oferecer
aos nossos
clientes mais de
300 referências
exclusivas de
perfumes em
nossos
laboratórios
espanhóis.

Eles são de uma
excelente
qualidade,
oferecendo
máxima fixação e
durabilidade.
O que faz com que
nossa essência
mantenha seu
aroma como no
primeiro dia.

Damos aos nossos
clientes o que eles
estão procurando,
em um perfume, a
melhor qualidade e
fixação do
mercado.

NOSSOS PERFUMES
A imagem que
projetamos diante dos
outros começa a
formar-se a partir do
aspeto físico, razão
pela qual os seres
humanos aproveitaram
os grandes avanços da
ciência e da tecnologia
para melhorar a
estética.

Há cada vez mais clientes que visitam frequentemente as lojas de perfumes Cien
Fragâncias pelo seu preço reduzido.
Isso levou a um processo contínuo de inovação e desenvolvimento nos serviços e
produtos que oferecemos. Cien Fragrâncias corresponde a procura de homens e
mulheres que procuram cheirar e se sentir bem.

Personalize seu perfume com sua imagem e logotipo !!!
Solicitar informações
info@100fragancias.com

55ml
100ml

NOSSOS PERFUMES

“ Um perfume é algo incrivelmente íntimo. Pode evocar pensamentos específicos ou
memórias e é um pouco diferente para cada pessoa que usa”.
(Elizabeth Taylor)”
Entre as muitas sensações que a natureza proporciona aos seres humanos, poucas são tão diretas e intensas
quanto as percebidas pelo olfato. Criar um perfume implica ter o domínio de alguns dos aromas mais frequentes
e a engenhosa combinação deles para produzir um cheiro único.
Hoje em dia, há uma grande variedade de aromas. As famílias olfativas e suas categorias são uma infinidade de
possíveis cheiros e combinações. Cada perfume é diferente. No entanto, muitos deles compartilham traços
comuns. É por isso que, com base em seus ingredientes, os perfumes foram classificados por famílias olfativas,
que por sua vez são separadas por gênero e por subcategorias.

FAMÍLIAS E SUBFAMÍLIAS OLFATÓRIAS
CITRIC

COURO

De caráter leve e fresco, é composto principalmente de frutas cítricas, como
bergamota, laranja, limão tangerina e toranja, que por sua vez são adicionados notas de flores de
laranja ou óleo de neroli. Estas notas geralmente combinam muito bem com flores e madeira,
obtendo um aroma mais feminino ou masculino. As fragrâncias pertencentes à família dos citros são
criações jovens, alegres e geralmente unissexo, recomendadas para o dia a dia e as estações quentes.
Os perfumes cítricos evocam frescura e simplicidade. São perfumes efêmeros, porque as notas cítricas
são muito voláteis e tendem a evaporar muito rapidamente. O prazer que eles proporcionam é focado
no sentimento inicial, estimulante e otimista.
Subcategorias:
CITRICA AROMÁTICA: perfumes cítricos enriquecidos pela adição de estragão, hortelã, tomilho ou
alecrim.
CITRICA GOURMAND

As notas de couro são algumas das mais antigas em perfumaria. Geralmente são acompanhados de
notas esfumaçadas, atabacadas ou amadeiradas, dando origem a fragrâncias secas e muito
intensas. Às vezes, clarear com toques florais ou cítricos para dar-lhes leveza e um acabamento
agradável.
As notas de couro foram projetadas com sobras de restos de couro na fabricação de botas do
exército russo, depois curtidas com máscara de bétula queimada, dando o cheiro característico de
couro. Atualmente o couro animal vem desaparecendo gradativamente na fabricação de perfumes,
dando lugar à essência da casca de bétula como matéria prima essencial nos aromas acuerados. As
novas notas de couro são mais sutis e aveludadas.
A esta família pertencem perfumes elegantes e sóbrios e, na maior parte, fragrâncias sempre
masculinas.

FAMÍLIAS E SUBFAMÍLIAS OLFATÓRIAS
FLORAL

AMADEIRADO

A maioria das fragrâncias femininas contém notas florais, assim como muitas fragrâncias para
homens. As fragrâncias florais são fáceis de reconhecer assim que cheiram, são muito femininas,
charmosas, elegantes, delicadas e românticas. As notas florais são um dos componentes mais
frequentes na perfumaria feminina. É a maior e mais popular família olfativa de todas. Para ela
pertencem aquelas fragrâncias cujas notas giram em torno de um ou um buquê de flores. Entre as
matérias-primas mais importantes estão jasmim, rosas, violetas, narciso, lírios e gerânio. Muitas
vezes a fragrância também contém notas de outras flores, como peônia, gardênia, tuberosa, lírio
do vale, frésia, magnólia, gerânio ou mimosa. Há perfumes em que uma flor fornece o aroma
dominante, e outros em que os cheiros de vários são misturados, alguns contêm um toque de
frutas ou especiarias, e mais complementam o cheiro das flores com tons de madeiras,
almíscares, âmbar ou baunilha.
Subcategorias:
FLORAL ALDEHÍDICA Esta subcategoria deve a sua existência à criação do perfume Chanel No 5 no
ano de 1921, com uma intricada composição floral que inclui uma alta dose de aldeídos. Alguns
de seus componentes são pó / âmbar, madeira, verde / rosa.
FLORAL AQUATIC Esta composição de flores é misturada com várias notas marinhas.
FRUTAL FLORAL A combinação floral da fruta é facilmente identificável, pois suas notas frutais
são óbvias: damasco, framboesa, líchia, maçã entre outras.
FLORAL AMADEIRADA Inclui o calor e a profundidade dos aromas amadeirados e almiscarados,
conferindo-lhe uma estrutura mais rica e contemporânea em comparação com o seu aroma floral
tradicional.
FLORAL FRUTAL GOURMAND Refere-se a aromas comestíveis; Além de flores e frutas, essas
fragrâncias contêm caramelo, açúcar, chocolate e doces.
VERDE FLORAL As notas verdes de folhas e ervas conferem-lhe um aroma fresco e azedo, dando a
impressão de estar rodeado por flores recém cortadas, simplesmente um aroma fabuloso.
Os perfumes amadeirados são fragrâncias elegantes, profundas e persistentes. Eles evocam um
caráter calmo, confiante, caloroso e extrovertido e tendem a ser lineares em termos de madeira,
algumas de suas essências mais notáveis são: sândalo, cedro, oud, bétula, bem como essências
de musgo, vetiver (uma erva de raízes), patchouli, resinas e bálsamos, que geralmente são
combinados com notas cítricas, aromáticas, frutadas, picantes, ervas ou musk para dar-lhes um
ar de elegância. Eles tendem a ser perfumes para homens, devido à natureza viril de suas notas,
embora às vezes eles são incluídos nos perfumes femininos para dar-lhes um halo de mistério e
elegância. De fato, em 80% dos perfumes que estão atualmente no mercado, encontramos
algumas notas de madeira.
Subcategorías:
AQUATIC AMADEIRADO Um aroma amadeirado combinado com notas oceânicas. AMADEIRADO
AROMATICO As notas amadeiradas formam o coração dessas composições e quase sempre
começam com uma nota aromática como tomilho, alecrim ou sálvia.
AMADEIRADO CHYPRE A adição de notas de chipre, como o musgo de carvalho e o ládano, dão
corpo ao aroma predominantemente amadeirado.
FLORAL AMADEIRADO Esta família olfativa é caracterizada por seu forte cheiro de madeira
desde o seu início, que pode ser cedro, patchouli ou sândalo. As várias notas florais incluem
violeta, peônia ou frésia. O cheiro consiste principalmente de notas almiscaradas combinadas
com madeira de cedro, carvalho e oud.
AMADEIRADA TEMPERADA Aromas leves e agradáveis de madeiras exóticas harmonizam com
especiarias quentes e amargas como pimenta, cravo, noz-moscada ou canela

FRUTAL
Perfumes de frutas se tornaram muito populares nos últimos anos. Em sua composição, as notas
de frutas maduras são distintas; manga, figo maduro, pêssego, pêra, maçã, framboesa e outras
iguarias de verão. Geralmente esses aromas são complementados por aromas florais e tons de
madeiras, almíscares, âmbar ou baunilha. As fragrâncias da família das frutas são naturais e
luminosas, e evocam juventude, alegria e desejo de viver.

FAMÍLIAS E SUBFAMÍLIAS OLFATÓRIAS
ORIENTAL

Esta família, também conhecida como picante ou âmbar, refere-se aos cheiros, sabores, cores e
paisagens do Oriente. Uma linha de fragrâncias lançadas no início do século XX com um caráter
sensual, inebriante e elegante. Os aromas orientais nos lembram especialmente de especiarias
exóticas. Feita a partir de óleos de bálsamo, de baunilha e resinas, especiarias (pimenta, cravo,
cardamomo), plantas (gengibre, cacau, alcaçuz), madeiras (sândalo exóticos), rapé, âmbar e
almíscar, em alguns casos acompanhada por ingredientes tais como baunilha e tonka bean ou
acompanhado de flores exóticas. Eles geralmente são integrados com acordes aromáticos ou
cítricos. Fragrâncias pertencentes a esta família são geralmente muito intensa, sensual, criações
quente e doce, criações que evoluem com a temperatura do corpo e excesso de uso. Os orientais
são perfumes sedutores e voluptuosos, adequados para uso como perfume noturno. Seu aroma é
intenso e duradouro, principalmente nas notas de base.
Subcategorias:
FLORAL ORIENTAL Um doce, quente e empoeirado base, que se harmoniza perfeitamente com
flores como gardênia, tuberosa e tiare, ou com notas picantes de cravo.
VANILLA ORIENTAL Uma combinação de aromas doces de baunilha e notas clássicas de âmbar.
ORIENTAL AMADEIRADO fragrâncias amadeiradas oriental estão entre o mais quente e sensual,
também caracterizada por ter muita personalidade e profundidade nos dando fragrâncias
inesquecíveis. essências orientais típicos combinados com madeiras preciosas, como sândalo, ou
notas secas como o cedro, vetiver e patchouli, com muitas especiarias que reforçam o acordo
oriental originais.
Numerosos especiarias orientais como a pimenta picante rosa, cominho, zimbro, canela, aipo,
coentro dar grande personalidade para perfumes incluídos nesta família.
ORIENTAL FOUGÈRE notas (notas quentes, musgo e picantes) são combinadas com fragrâncias
aromáticas, tais como lavanda, alecrim, cumarina e musgo de carvalho, dando-lhe mais
profundidade e frescura ao aroma oriental.

CHIPRE

O nome dessa família surgiu do perfume cipriota de Coty, que teve tanto sucesso em 1917 na ilha
homônima, que tornou o nome "Chipre" um tanto genérico. Não é uma única nota, mas uma
combinação, uma mistura de carvalho, labdanum, patchouli e bergamota. Estas fragrâncias
irradiam calor, força e sensualidade, são feitas sobre uma base floral de madeira e musgo, que
pode incluir couro e notas frutadas, os perfumes de Chipre tendem a ter um aroma rico e
duradouro. Muito apropriado para usar durante a noite. Pode ser muito extravagante para
algumas pessoas. Eles geralmente contêm elementos misteriosos, como combinações frutadas,
animais e picantes.
Subcategorias:
CHIPRE FLORAL Este é o mais popular; com acordes florais.
CHIPRE FRUTAL Um acorde de Chipre enriquecido com notas frutadas de pêssego, cereja e frutas
exóticas.

ALMIZCLE (MUSK)
Os perfumes desta família são quentes e sensuais. Sua composição concentra-se nas diferentes
variedades de almíscar, complementadas por notas florais de rosa, jasmim, ylang ylang e lírio.
Eles também costumam conter acordes amadeirados e nuances de âmbar.
Subcategorias:
ALMIZCLE FLORAL AMADEIRADO ALMIZCLE AMADEIRADO FLORAL

FAMÍLIAS E SUBFAMÍLIAS OLFATÓRIAS
AROMÁTICO

VERDE

Os odores aromáticos são geralmente compostos por ervas aromáticas, como sálvia, alecrim,
cominho, lavanda gerânio, manjericão e plantas condimentadas, que por sua vez são
complementadas com notas cítricas e picantes. Estes aromas são complementados com notas
amadeiradas. Às vezes fragrâncias aromáticas incluem nuances de musgo, patchouli e notas
balsâmicas, que adicionam calor à composição. Seu caráter é vital, assertivo e tenaz. Eles evocam
lucidez, vigor e familiaridade. Na maior parte, os aromáticos são perfumes para homens e têm um
aroma esportivo e fresco. Esta família de fragrâncias possui mais de 50% do mercado de perfumes
masculinos.
Subcategorias:
AROMÁTICA AQUÁTICA A composição desta subcategoria mistura acordes aromáticos clássicos com
notas de água do mar.
TEMPERADA AROMÁTICA Estas fragrâncias são em sua maioria masculinas, são combinadas com
especiarias como cardamomo, lima ou artemísia; fornecendo uma fragrância muito fresca.
FRUTAL AROMÁTICA Esta subcategoria é relativamente jovem, os componentes aromáticos são
misturados com frutas como frutas cítricas, melancia, groselha preta ou maracujá.
AROMÁTICA VERDE O acordo aromático é reforçado pela adição de notas verdes, como ervas ou
folhas, além de componentes aromáticos como lavanda e alecrim.
AROMÁTICA FOUGÉRE
É a única família de perfumes associada a uma cor. Quando você cheira um perfume verde, você
pode quase ver a grama recém-cortada, as hastes das plantas cobertas de orvalho, as folhas
nítidas, as agulhas dos pinheiros no ar da floresta. Algumas mulheres consideram os perfumes
verdes como fragrâncias masculinas; Em harmonia com madeira e notas florais, eles também
podem se tornar favoritos para uma mulher que está procurando uma fragrância fresca, otimista e
desinibida. As fragrâncias verdes evocam um caráter luminoso, energético, otimista e irreverente,
geralmente com notas de pinheiro, capim, petitgrain, hortelã, lírio do vale e, acima de tudo,
gálbano, que traz frescor e também profundidade surpreendente.

ACUÁTICA

Os perfumes desta família olfativa são fragrâncias frescas que evocam a brisa do mar, fontes e
cachoeiras, a água da chuva refrescante ou o orvalho da manhã, o cheiro do verão em um jarro.
Os perfumes aquáticos geralmente coincidem com os chamados "perfumes com um cheiro
limpo". Em sua composição é um ingrediente principal, Calone, um componente sintético,
estrutura semelhante aos feromônios produzidos por um certo tipo de algas, que fornece uma
nota marítima para este tipo de fragrância. O Calone produz o efeito olfativo da brisa do mar e
traços de ozônio, criando um efeito olfativo oceânico. Embora, por sua composição de notas, o
aquático seja um grupo olfativo ao qual pertencem muitos perfumes masculinos, também há
perfumes femininos com notas aquáticas.

FOUGÈRE

Esta família nasceu em 1882 com a criação do perfume 'Fougére Royale (Houbigan)' e como os
perfumes da família Chypre, as fragrâncias pertencentes a esta família não tentam reproduzir
apenas o cheiro da samambaia (francês-fougère), mas evocam o ambiente de uma floresta. Estas
são fragrâncias que partem da mesma base combinada criada com notas de lavanda, musgo,
azinheira, bosque e bergamota. As fragrâncias pertencentes a esta família são geralmente
aromas tradicionalmente masculinos e úmidos e frescos, embora os primeiros perfumes deste tipo
foram criados para as mulheres. São perfumes aromáticos, profundos, com notas verdes. Seu
caráter é atemporal, seu aroma libera energia e confiança. Quase sempre, um Fougère contém
lavanda e musgo de carvalho. Eles também costumam ter notas de gerânio, vetiver, bergamota e
cumarina.

PARA ELA

PIRÂMIDE OLFATÓRIA

Escolha a
família olfativa
que melhor se
adapta ao seu
estilo!!!

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

ALMIZCLE FLORAL

FLORAL

FLORAL VERDE
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
253,258,67,271,272,273,285,286,290,293,297

FLORAL FRUTAL

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

ORIENTAL FLORAL
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

ORIENTAL VANILLA
10,55,88,96,210,220,222,
225,236,241,279,282
CHIPRE FRUTAL

305

70
FLORAL ACUÁTICA
24,36,51,85,98
208,268,284
FLORAL FRUTAL GOURMAND
82,93,270,294
FLORAL FRUTAL ALDEIDICO
20,32,73,77
252,254
ORIENTAL AMADEIRADA
7,79,239,291
ORIENTAL TEMPERADA

100,223,229,264,276

CHIPRE FLORAL
19,22,25,49,58,72,99,215
233,266,275,288,296
AMADEIRADO AROMÁTICO
242

44,64,274,287
CITRIC
63
CITRICA AROMÁTIC
33,43,94,224

PARA ELE

PIRÂMIDE OLFATÓRIA
CITRIC AROMÁTICO
120,124,136,143147,
154,411,153,502,503.
AROMÁTICA ACUÁTICA
103. 116. 133
161. 408
CHIPRE FRUTAL
191
ALMIZCLE FLORAL AMADEIRADO

ORIENTAL

501,507,101,106,118,123,135145,
151,152,156,173,185

146

ORIENTAL FOUGÈRE

AROMÁTICA FOUGÈRE
112,115,117,121,126,127,138.142,
148,155,158,169,189,194,403,406
AROMÁTICA TEMPERADA

102,110,132,144,200
ORIENTAL TEMPERADA

183. 188.
AROMÁTICA VERDE

107. 130. 172. 506.
AMADEIRADA

131. 195.
ORIENTAL AMADEIRADA

405. 414.
AMADEIRADA ACUÁTICA

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

134. 166
AMADEIRADA CHIPRE

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

AMADEIRADA AROMÁTICA
108,119,125,128,157,1590,401,16,163
165,167,168,174,175,176,192,197,409

405. 414.
COURO
171.180

PERFUMES UNISEX
REF.502
REF.503
REF.504
REF.505
REF.506
REF.507

REF.5
REF.153
REF.216
REF.500
REF.501

PERFUME DAS CRIANÇAS

Disponível em Cien Fragancias:
REF. 201
REF. 202
REF. 600
REF. 601
REF. 602
REF. 603

CONTENTOR MICKEY
35ml

PET PERFUME

REF. 22M
REF. 31M
REF. 47M
REF. 59M

REF. 103M
REF. 107M
REF. 132M
REF. 140M

AMBIENTORES

No cheiro reside a própria essência da alma

Nossos instintos mais profundos são estimulados pelo sentido do olfato. Durante muito tempo, descobriu-se que
os aromas dos espaços têm a capacidade de mudar o humor de quem gosta e pode causar sensações alegres,
agradáveis, confortáveis e até nostálgicas, pois, quando destetados pelo nosso cérebro Isso produz reações
fisiológicas, ainda que inconscientemente.
De repente, o sistema olfativo nos move a tempo de nos encontrar com um cheiro inesperado. De acordo com os
especialistas, ao destetar o aroma de uma sala, nossas emoções podem mudar instantaneamente e com elas
nosso estado de espírito.
O universo olfativo é composto de ingredientes sem fim, que fazem parte de famílias diferentes e podem causar
sensações diferentes. Os cheiros e aromas estão cheios de componentes afetivos e emocionais, são invisíveis,
mas têm grande significado e geram associações de pensamentos. Muitas vezes achamos que acaba sendo
relacionado ao produto que os abriga ou a uma situação vivenciada anteriormente.
Os perfumes são criados a partir de matérias-primas, como pétalas de flores, cascas, sementes, etc., e destes são
criados, entre outros, os purificadores de ar. O ambientador libera vários tipos de perfumes e aromas diferentes
e estes conseguem despertar os sentidos do ser humano tranquilizando e relaxando sua mente, permitindo a
clareza e inspiração deste.
Cada essência, por suas propriedades aromáticas ou aroma terapêuticas, age em nosso corpo melhorando nosso
humor e facilitando o relaxamento do corpo e da mente. Os ambientadores da Hundred Fragrances são feitos
com essências mais selecionadas, extraídas diretamente de produtos naturais como folhas, flores ou raízes, o
que os torna aliados perfeitos para levar a natureza até sua casa.

Na Cien Fragrâncias trabalhamos com as melhores matérias-primas para garantir a mais alta
qualidadede nossas fragâncias e obter os melhores resultados para nossos clientes. Uma boa maneira de
complementar a limpeza usual da nossa casa é usar purificadores de ar para o lar. Um aroma sutil e sensação
agradável causam 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 um detalhe ideal
para criar um ambiente confortável.
Além de ventilar sua casa diariamente e manter a limpeza adequada, as opções disponíveis quanto aos
purificadores de ar para a casa eles permitem que você forneça um aroma agradável para sua casa. O catálogo
atualmente tem uma ampla gama de produtos para o ambiente de espaços baseado nas essências naturais
mais selecionadas.
Uma mistura de fragrâncias inspiradas nos aromas mais delicados, perfeitas para a casa, o carro, o
escritório... E nos mais variados formatos.

CASA

AMBIENTORES
Purificador de ar Mikado Coral

Purificador de ar Mikado 100 ml

Pulverizávels

Purificadores de carro

Difusor de aromas

Saquinho Perfumado

Flocos de sabão

Rosas de sabão

Sabonetes de glicerina

MIKADO CORAL

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
garantem a pureza e a correta
preparação de nossos produtos,
cumprindo assim nosso compromisso
com o meio ambiente de maneira ética
e responsável..

FRUTAS VERMELHAS

A união entre decoração e ambiente resulta nesta nova linha de Mikado Coral. Figuras
inspiradas na natureza emergem elegantemente decorando a sua casa.
Fragrâncias exclusivas de Cien Fragancias.
O Mikado Coral pertence a uma coleção de aromas decorativos de cem fragrâncias inspiradas
em fragrâncias naturais.
A fórmula perfeita para transportar os aromas da natureza em casa.
O ambientador Mikado Coral de 100 ml. É elegante e ecológico, o seu aroma expande-se
naturalmente e o seu design exclusivo com difusores em forma de coral é ideal para decorar
qualquer ambiente.

O Mikado Coral é uma forma alternativa e natural de apreciar as propriedades dos aromas. Os difusores são
impregnados com as fragrâncias aromáticas dos óleos essenciais. Eles expandem sua fragrância pelo ar no
ambiente de maneira natural. Sem fumaça, sem consumir energia e de forma duradoura, uma vez que os óleos
evaporam muito lentamente. É ideal para espaços fechados onde a fumaça do incenso tradicional pode ser
excessiva e irritante. É certamente a maneira mais natural de aproveitar as propriedades aromáticas dos óleos
essenciais.

Outros sabores disponíveis em Cien Fragancias:

ROUPA LIMPA

MANGA

BOUTIQUE

OXIGÊNIO

VANILLA

CRIANÇA

Aproveite o novo Mikado Coral Cien Fragancias com as novas fragrâncias e com um design totalmente
original e requintado. Decore a seu espaço preferido com este detalhe original ao mesmo tempo se
deixe levar pelas sensações que o seu aroma preferido evoca. Seu aroma se difunde durante semanas
pela celulose, perfumando-a e colorindo-a. Desta forma original, vamos decorar a nossa casa com uma
deliciosa fragrância..

MIKADO
O mikado é um purificador de
ar para todos os tipos de
quartos feitos de elementos
naturais. Seu sistema de
assentamento é baseado na
capilaridade e evaporação
das hastes de material
absorvente introduzidas em
uma garrafa com essência. A
essência é absorvida pelas
hastes e dá um aroma suave
e agradável ao ambiente.
Eles são geralmente usados
como um elemento
decorativo e fornecem um
aroma sutil e permanente até
que estejam esgotados. Eles
trabalham apenas
descobrindo a garrafa e
inserindo as varas de
madeira. Tão logo estes
começam a impregnar com a
essência, eles começam a
emitir o aroma.

Quando você quer manter a
intensidade do aroma e vê que
diminuiu, você só precisa girar as varas
de bambu e introduzir o lado oposto
àquele em que estava. Quanto mais
varinhas você usar, mais intensidade
você obterá e mais rápido o
purificador de ar será consumido.
Recomenda-se virar as hastes a cada
10-15 dias para garantir uma
dispersão regular por mais tempo.
Também é importante notar que a
duração e a intensidade de sua
fragrância podem variar dependendo
se estamos no verão, onde a
evaporação é muito maior.

MIKADO
Aromas disponíveis em Cien Fragancias:
REF. M2
Frutas vermelhas

REF. M7
Alfazema

REF. M14
Creme

REF. M1
Tangerina

REF. M13
Sândalo

REF. M9
Azahar

REF. M3
Roupa limpa

REF. M11
Flor de baunilha

REF. M16
Melancia

REF. M4
Oxigênio

REF. M18
Goma de mascar

REF. M6
Flor de algodão

REF. M17
Jasmim à noite

REF. M12
Maçã verde

REF. M15
Melão

AMBIENTADORES DE CARRO
Não só em casa que temos que nos sentir confortáveis e relaxados.
Com o ritmo de vida acelerado e a correria, passamos muito tempo em nosso
veículo. Torne-o um lugar confortável e aconchegante com nossos novos
purificadores de ar e ...
Sinta-se em casa!
Fragrâncias selecionadas com aromas suaves e delicados, ao mesmo tempo que intensas em sua
perceção, destinadas à ambientação de pequenos espaços, tanto do carro, quanto de armários e
armários.

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:

REF.K1
Frutas vermelhas

REF.K1
Lavanda
REF.K1
Oxigênio

REF.K1
Baunilha

7ml

DIFUSORES DE AROMA

Um novo conceito de ambiente para o lar.
A fragrância, a luz e o murmúrio da água criam uma atmosfera limpa, perfumada, agradável e confortável. Um
bom cheiro, que não sobrecarrega e a sua frescura é sempre apreciado ...
Para fazer isso, uma boa ideia é o uso de nebulizadores domésticos: eles são difusores de perfume poderosos,
elétricos adaptados para conectar tanto a corrente elétrica como uma porta USB e cobrindo grandes superfícies
liberando névoas que se espalham por toda a sua casa ou empresa. .
Os nebulizadores domésticos não só criam uma atmosfera calorosa com um cheiro agradável, mas também
humidificam os espaços para além de dar um toque decorativo.
Podemos usá-los a qualquer momento (uma vez ligado, imediatamente, notamos a presença deles) e desligá-los
quando não precisarmos deles. Somente o nebulizador, a água, a essência e um plugue são necessários. Além
disso, eles têm uma vantagem fundamental: cada essência dura mais de um mês, o que os torna altamente
econômicos e monetiza o investimento dentro de algumas semanas.
O nebulizador realiza a micronização a frio, conseguindo não alterar a própria natureza das névoas utilizadas.
Eles trabalham com uma resistência elétrica que aquece o líquido e evapora. Permite trocar as fragrâncias para
variar de acordo com os gostos ou o tempo e proporcionar uma duração mais longa que o resto dos
ambientadores.

REF.BRBA
250ml

REF.BRBB
250ml
REF.BRBV
250ml

ESSÊNCIAS
Uma nuvem de minúsculas
gotas de perfume que irá
preencher todos os cantos
da sua casa, área de
trabalho e ficar, expandindo
com toda a sua sutileza e
esplendor. Nova maneira de
criar um ambiente
perfumado, limpo,
agradável e extremamente
confortável..
25ml

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:

B1 – SIVESTRE CITRIC - tangerina e limão, frutas cítricas e frutas vermelhas
B2-VERDE- notas verdes frescas, maçã e flores brancas.
B3-JAZMIN- flores brancas e notas orientais.
B4 - APPLE GREEN - maçã verde com frutas cítricas.
B5 - MANGO MIX - manga, frutas cítricas e frutas exóticas.
B6 - COCOMIX - coco, baunilha exótica e cítricos do Caribe.
B7 - CEREJEIRA FRUTADA - cereja e flores de frutas, morango, banana e pêssego.
B8 - CRIANÇAS - notas refrescantes de limão e bergamota, com notas florais de flor de laranjeira e
tangerina.
B9 - NECTAR - suco de uva, com tons de folhas verdes e frutas vermelhas. Fundo doce e almiscarado.
B10- EUCALIPTO E ENEBRO - notas aromáticas e coníferas com eucalipto e zimbro
B11- VETIVER - notas cítricas e florais frescas com especiarias e madeiras.
B12 – FRUTAS VERMELHAS - morango e framboesa com citrinos, amoras e framboesas com flores
violetas.
B13 - GARDENIAY MIMOSA -yang e gardênia com flores como mimosa, jasmim. Almíscar e âmbar.
B14 - ORQUIDEA - notas refrescantes com flores brancas de jasmim, orquídea e muget.
B15 - LAVANDA E AZAHAR - notas aromáticas de lavanda com flor de laranjeira, muget e rosa. B16 EUCALIPTO - notas de eucalipto com hortelã e anis.
B17 - BERGAMOTA E MINT - lavanda, menta, bergamota e cardamomo, com flor de laranjeira e canela,
com fundo âmbar, fava de tonca e baunilha
B18 - MISTURA FRUTAL - néctar de frutas com notas florais.
B19 - BERGAMOTA E LIMÃO - bergamota e limão, com notas marinhas em canela, noz moscada e flores.
Origens amadeiradas
B20 - HELECHO bergamota e hortelã com alfazema, cardamomo e especiarias. Arborizado
B21 - NOTAS NOTÁVEIS - citrinos, maçã e ameixa, canela com cravo e gerânio. Arborizado
B22 - LOTUS FLOWER - notas cítricas e frutadas com notas de rosa, jasmim e lótus. Madeira empoeirada
B23 - LIMA E FRAMBUESA - neroli, limão e framboesa com notas de flores, patchouli e âmbar.
B24 - POMPAS E MAGNÓLIAS - toranja, pepino e magnólia
B25 - KIWI E CHOCOLATE- frutas (kiwi, marmelo) com notas florais e doces (chocolate branco)
B26 - LARANJA E COCO - laranja e coco com flores de gerânio e muget. Âmbar
B27 - NOTAS ORIENTAIS - flores brancas com notas cítricas, muget e orientais
B28 - LAVANDA E CITRUS - lavanda, citrinos, flor de laranjeira e flores de jasmim

AMBIENTADORES
DE CASA
PULVERIZÁVEIS
Um spray de 150ml que é confortável
de usar e armazenar, que permite
personalizar o aroma da sua casa ou
carro e ter uma fragrância agradável
por mais tempo. Solução instantânea
para definir a nossa casa e eliminar
os maus odores.

Descubra a nova gama de pulverizadores para a sua casa, com uma grande variedade
de aromas que tornarão a sua estadia num local agradável e acolhedor que não
pretende deixar.

AMBIENTADORES DE CASA PULVERIZÁVEIS
Aprecie os aromas de sempre em um novo formato!
Os aromas mais vendidos em um novo formato de spray, com uma ampla gama de
aromas para escolher o que você mais gosta.
150ml
REF. AF
Frutas Vermelhas

REF. AA
Azahar

REF. AOR
Orquídea

REF. AI
Criança

REF. AB
Bergamota

REF. AB
Boutique

REF. AJ
Jasmim

REF. ABF
Brisa Fresca

REF. AR
Roupa Limpa

REF. AL
Lavanda

REF. ADN
Jasmim à noite

REF. AFV
Violetas

REF. AMN
Tangerina

REF. AAL
Flor de algodão

REF. AS
Melancia

REF. AMV
Maçã verde

REF. AFV
Flor de Baunilha

REF. AO
Oxigênio

REF. AM
Melão

REF. AFN
Framboesa
com Creme

REF. ARA
Raiz de Angélica

SAQUETA PERFUMADA

Na Cien Fragancias queremos
oferecer-lhe o melhor, por isso
estamos sempre trabalhando para
lhe oferecer o que há de mais
moderno em qualidade e inovação.
Temos uma grande variedade de
produtos para todos os cantos da sua
casa, nossos aromas atingem todos
os espaços, personalizando e
formulando aromas e intensidades
adaptados a cada necessidade.
De casa de banho e cozinha para
neutralizar odores, para purificadores
de ar para o carro e também para
salas comuns onde apostamos para
aromas de bem-estar.
Nossos produtos ambientadores de
casa passam por um processo
rigoroso de elaboração e seleção de
aromas para garantir a melhor
qualidade e eficiência.

SAQUETA PERFUMADA
Forneça à sua casa um perfume agradável e duradouro, colocando a saqueta Cien
Fragrâncias em qualquer cômodo da sua casa, no armário, em uma
gaveta ou sob o assento do seu veículo. Um pequeno formato para aromas
magníficos ...
Saquetas Perfumadas de Aromas Cien Fragrâncias deixarão um perfume agradável
em suas roupas, roupas de casa, calçados ... mesmo em seu veículo. Uma única
saqueta por gaveta ou gabinete será suficiente para perfumar todo o espaço.
14g
Descubra o resto dos aromas que criamos para você:

REF. SF
Frutas Vermelhas

REF. SB
Brisa Fresca

REF. SOR
Orquídea

REF. SI
Criança

REF. SD
Jasmim à noite

REF. SB
Boutique

REF. SJ
Jasmim

REF. SA
Flor de Algodão

REF. SR
Roupa Limpa

REF. SL
Lavanda

REF. SFV
Flor de Baunilha

REF. SV
Violetas

REF. SM
Maçã verde

REF. SO
Oxigênio

REF. SRA
Raiz de Angélica

ESCALAS DE SABÃO
Forneça à sua casa um
aroma agradável e
duradouro, colocando
os sabonetes
perfumados da One
Hundred Fragrances
em qualquer cômodo
de sua casa, no
armário, em alguma
gaveta ou sob o
assento de seu veículo.
Um formato pequeno
para aromas
magníficos.
Aromas disponíveis em Cien Fragancias:

REF. EL
LAVANDA
REF. EM
SABÃO MARSELHA

Sabão de glicerina

Há muitos sabonetes que você pode comprar para cuidar e limpar a pele, e dentro destas, destaca-se como o
primeiro sabão alternativa feita a partir de glicerina, porque está perfeitamente adaptado para a estrutura
natural da pele, remove as impurezas, sem causar danos ou irritação E, além disso, retém a umidade do ar
para manter a derme muito bem hidratada.
É um composto ideal para tratar a pele seca, proteger e acalmar a pele: o sabão de glicerina é um excelente
produto para tratar a dermatite ou o eczema. O uso diário de sabão de glicerina cria uma poderosa barreira
de proteção natural na pele que o mantém longe de todos os microorganismos que podem prejudicar sua boa
saúde. PH neutro, ideal para todos os tipos de pele. Na verdade, foi destacado que pode ser excelente até
mesmo para o cuidado da pele dos bebês.
Melhora a aparência da pele oleosa: é um dos melhores produtos existentes para limpeza profunda da pele
oleosa e com tendência acneica.
ação anti-envelhecimento: manter a pele jovem, é hidratante, nutritiva, regeneradora, protetor, restaurador e
antibacteriano, todos os fatores-chave para preservar a flexibilidade e elasticidade da pele. Sua capacidade de
reter a água na pele diminui consideravelmente o processo de envelhecimento, prevenir linhas finas, rugas e
sinais de envelhecimento tornam-se uma realidade em face cedo.

Sabonetes de glicerina disponíveis em Cien Fragancias
30g
REF. JG15
Bola rosa

35g

REF. JG15
Rosa de sabão
40g
REF. JG15
Rosa De Bulgaria

Sabão de glicerina

Sabonete de glicerina pode se tornar um dos seus melhores aliados
naturais para parecer mais jovem e radiante.
80g

REF. JG1
COSTA MAR

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:

REF. JG10
BASIL

REF. JG8
CHOCOLATE COM LEITE

REF. JG7
DOCE DE LEITE

REF. JG4
EXÓTICO

REF. JG9
ITALIA

REF. JG3
JAZMIM

REF. JG2
LILA

REF. JG1
MASSAGEM TROPICAL

REF. JG6
PÊSSEGO E YOGURT

REF. JG5
ROSA

REF. JG12
PERA

ROSAS DE SABÃO
Os sabonetes perfumados mostram um gosto requintado pela qualidade e levam em conta até os mínimos
detalhes. Você só tem que mergulhar as rosas na água e esperar que elas desmoronem pouco a pouco. Ele
também pode ser usado como uma barra de sabão, esfregando e ensaboando com ele, ou para decorar
seus presentes.

Transforme seu banheiro em um caminho de rosas com estas rosas de
sabão que derretem na água com um aroma agradável!

ROSAS DE SABÃO
Um sabonete perfeito para dar de presente!

Disponível em Cien Fragancias:

REF.ER1

REF.ER2

REF.ER5

REF.ER3

REF.ER4

REF.ER7

REF.ER17
REF.ER18

REF.ER6
REF.ER19

REF.ER8

REF.ER14

REF.ER15

REF.ER10

REF.ER9
REF.ER11

REF.ER13

REF.ER16

REF.ER12

COSMÉTICOS
e
BANHO

Na Cien Fragancias, desenvolvemos uma seleção de produtos cosméticos,
especialmente concebidos para cuidar e cuidar do corpo naturalmente.
Nosso objetivo sempre foi criar os melhores produtos e inovar para
atender as necessidades de nossos clientes. A qualidade, design, pesquisa
e desenvolvimento de nossos projetos são prioridades em nosso trabalho
diário. Uma equipe humana de profissionais permite transmitir esses
valores a todos os nossos clientes.

Os nossos tratamentos mais inovadores, especialmente formulados para
o cuidado da pele, são combinados com aromaterapia para equilibrar o
corpo, tonificar os músculos e suavizar a pele, enquanto desfruta de uma
atmosfera especial de aroma e cor. Gel de banho, sabonetes, sais,
cremes faciais, soro ... produtos naturais que o mergulham no mundo do
bem- estar.

CUIDADOS FACIAIS

Com o firme propósito de inovar no conceito de beleza, a Cien Fragancias
desenvolve uma nova abordagem na qual une corpo e mente, criando
novas fórmulas baseadas na combinação de princípios ativos, óleos
essenciais e aromas.
Linhas de produtos projetados para cuidados pessoais e higiene,
formulados com ingredientes ativos naturais que garantem a máxima
qualidade.
Seguindo as tendências atuais em cosméticos, nossos produtos são
formulados com produtos naturais, sem parabenos, sem ingredientes de
origem animal, 100% respeitosos com a pele e não contêm ingredientes
nocivos.

CREMES FACIAIS
REF. CFA

CREME FACIAL DE ARGAN
O Creme Facial Argan reduz as rugas,
aumenta a firmeza e revitaliza a pele.
Reúne as propriedades dos princípios
ativos que a compõem: Argan,
Colageno Marinho, Células-Tronco
Argan e Vitamina E. O Argan hidrata a
pele e é um ótimo antioxidante; O
colágeno vegetal marinho regenera e
protege a pele; As células-tronco
Argán prolongam a vida das células
epidérmicas e a vitamina E melhora a
ação antioxidante e fotoprotetora.

CREME FACIAL DE CALÉNDULA
O creme facial Calendula é especialmente
indicado para peles sensíveis devido às
suas excelentes propriedades antiinflamatórias, anti-sépticas e antiirritantes. As propriedades do óleo de
calêndula fazem dele um grande aliado em
cosméticos naturais. Calêndula possui uma
poderosa ação terapêutica, portanto, é
chamado de uma flor de calêndula.
Também é eficaz no alívio de queimaduras
solares, como uma cura e calmante da
pele. Suaviza a pele seca, elimina as
escamas e evita linhas de desidratação. É
um dos poucos ingredientes ativos capazes
de oferecer à pele tantas propriedades
benéficas.

REF. CFC

CREME FACIAL DE KARITÉ

REF. CFK

O Creme Facial CIEN FRAGANCIAS
Karité possui uma poderosa ação
hidratante e nutritiva. Melhora a
elasticidade da pele devido ao seu
alto teor de Vitamina F e acalma a
pele irritada. Ele reúne as
propriedades dos ingredientes ativos
que compõem: Manteiga de Karité,
Colágeno Vegetal Marinho, Vitamina
E e Aloe Vera. Manteiga de Karité
hidrata e é anti-irritante; O colágeno
vegetal marinho regenera e protege
a pele; A vitamina E melhora a ação
antioxidante; Aloe Vera nutre e
tonifica a pele, anti-séptico natural.

CREMES FACIAIS
REF. SER

SÉRUM FACIAL ARGAN COM ÁCIDO HIALURÔNICO
O Sérum Facial Argán CEN FRAGANCIAS, reduz as rugas,
aumenta a firmeza e revitaliza a pele. Reúne as
propriedades dos princípios ativos que o compõem: 100%
puro de óleo de Argão, Ácido Hialurônico e Alantoína. O
argão hidrata a pele e é um ótimo antioxidante; O ácido
hialurônico reduz visivelmente as rugas e aumenta a
elasticidade da pele; Alantoína suaviza a pele e promove a
cicatrização.

REF.GCO

CONTORNO DE OLHO DE GEL
O Gel Contorno de Olhos CIEN FRAGANCIAS reduz a profundidade das
rugas ao redor dos olhos e torna a pele mais suave e uniforme. Reúne
as propriedades dos princípios ativos que a compõem: Aloe Vera e
Óleo de Macadâmia. Aloe Vera nutre e tonifica a pele. Regenerador
celular, cicatrização e tonificação. Ajuda a prevenir rugas e bolsas
prematuras e atrasa o aparecimento de rugas específicas da idade; O
óleo de macadâmia penetra facilmente na pele, conferindo brilho,
maciez e textura sedosa. Emoliente, nutre, protege e restaura a
elasticidade, e tonifica a pele desvitalizada.

PARA O
REF.CFH

CREME FACIAL ANTI-IDADE
O Creme Facial para Cien Fragrâncias formulado com:
Argão, Colágeno Marinho, Ginseng, Aloe Vera e Vitamina E.
Argão hidrata a pele e é um ótimo antioxidante. Colágeno
vegetal marinho regenera e protege a pele. O ginseng
melhora a elasticidade da pele. Aloe Vera nutre e tonifica a
pele. A vitamina E melhora a ação antioxidante e
fotoprotetora. - Reduz as rugas, aumenta a firmeza e
revitaliza a pele.

REF. SERH

SORO ANTI-AGE FACIAL COM ÁCIDO HIALURÔNICOEl O
Soro Facial para Homem Cem Fragrâncias reduz as rugas,
aumenta a firmeza e revitaliza a pele graças às propriedades
dos ingredientes ativos que contém. É feito com 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. A vitamina E e a carnosina melhoram
a ação antioxidante. Alantoína suaviza a pele e promove a
cicatrização.

BALSAM LABIAL

Os batons com fator de proteção solar SPF10, Cien Fragancias hidratam,
protegem de agentes externos, regeneram e proporcionam flexibilidade à
pele. Eles reúnem as propriedades dos princípios ativos que os compõem:
Óleo de Abacate, Manteiga de Karité e Vitamina E. O Óleo de Abacate
regenera, hidrata em profundidade e protege contra raios UVA; Manteiga de
Karité protege, hidrata e melhora a elasticidade da pele e Vitamina E
melhora a ação antioxidante e foto protetora.

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:
REF. BSLT
Tutti Frutti
REF. BSLS
Melancia

REF. BSLF
Framboesa

CUIDADO DO CABELO
SHAMPOO
SHAMPOO DE TONIFICAÇÃO
COM ALOE VERA
O shampoo tonificante Cien
Fragancias é formulado com
Aloe Vera, sem parabenos,
sem silicones, sem PEGs e
com pH neutro. Adequado
para todos os tipos de
cabelo.
SHAMPOO DE ARGÁN E JOJOBA

REF. CHAV

Reparador, Hidratante y
Antioxidante Shampoo de Argan e
SHAMPOO DE
Jojoba Cien Fragancias é formulado
COCO Y AVENA
sem parabenos, sem silicones, sem
Regenerador de cabelo danificado
cloreto de sódio, com Queratina e
Selador split aberto.
Vitamina E.
O Champô Cem Fragrâncias de Coco e
Aveia é formulado sem parabenos, sem
silicones, sem cloreto de sódio, com
Queratina e Vitamina E. Indicado para
REF. CHAJ
todos os tipos de cabelo.

REF. CHCA

CUIDADO DO CABELO
MÁSCARA CAPILAR

REF. MCAJ

MÁSCARA DE ARGÁN E JOJOBA
mascara para hidratar o cabelo
A máscara capilar Cien Fragrancias atua contra o
envelhecimento, nutre e hidrata o cabelo e previne o
acúmulo de gordura capilar, graças às propriedades
condicionantes da jojoba e vitamina E do óleo de
argan. Facilita os processos de regeneração celular e
aumenta a elasticidade, maciez e firmeza do cabelo.
Também contém vitamina E, que atua como
antioxidante.

REF. MCCA

COCOS E MÁSCARA AVENA
máscara para reparar o cabelo
A máscara capilar Cien Fragancias é enriquecida com Queratina e
Vitamina E, que ajuda a regenerar e reparar. Protege os cabelos
das agressões externas, condicionando-as, aumentando sua
elasticidade, reduzindo seu risco de quebra. Hidrata e dá brilho
aos cabelos, facilitando o pentear e reduz a eletricidade estática.
Graças ao seu conteúdo em vitamina E, age como um
antioxidante.

CUIDADO DE MANOS E PÉS
CREME DE MÃOS
CREME DE MÃOS E UNHAS ARGÁN
Creme para as mãos e unhas Argan, com óleo de
argão rico em vitamina A e E, também contêm
ureia. Grande poder antioxidante. Hidrata e
regenera a pele. Absorção rápida

CREME DE MÃOS ALOE VERA
Creme para mãos e unhas de aloe vera 100%
natural, enriquecido com óleo de abacate, óleo de
argao e uréia, especialmente formulado para
todos os tipos de pele. Proteção, suavidade,
hidratação, nutrição e muitos outros efeitos são o
que este creme para as mãos proporciona em cada
aplicação, graças à ação de aloé vera junto com
abacate e argao, bem como o poder hidratante
alto de abacate e aloe vera e outros ingredientes
naturais da planta. Absorção rápida, respeita o pH
da pele, pois não contém conservantes ou
alérgenos. 150 ml.

CREME DE MÃOS COM
ÓLEO DE ROSA MOSQUETA
O creme de mãos e unhas de Rosa Mosqueta
protege, suaviza, 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. Sem parabenos Sem
alérgenos.150ml

CREME PARA MÃOS E UNHAS KARITÉ
Creme para as mãos e unhas de manteiga de
karité, aloe vera e alantoína. Regenera, hidrata e
nutre a pele. Melhora a elasticidade da pele devido
ao seu alto teor de vitaminaF

SABÃO DE MÃOS
O Sabonete para Mãos Cien Fragancias limpa as mãos deixando as mais hidratadas e macias.
Penetra e remove impurezas rapidamente, produz espuma abundante e é fácil de enxaguar
deixando um aroma suave na pele. Tem cores atraentes e um aroma agradável com toques
naturais.
SABÃO DE MÃO DE CRIANÇA
Com o sabonete para as mãos para crianças da Cien Fragancias, as crianças manteêm agora as
mãos mais limpas. Uma forma fácil e ao mesmo tempo divertida e sempre limpas.

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:

REF. JMR
ROSA

REF. JMMN
TANGERINA

REF. JMT
TÉ VERDE

REF. JMC
CEREJAS

REF. JMMV
MAÇÃ VERDE

REF. JMA
ARBÓL DE CHÁ

REF. JML
LAVANDA

REF. JMK
COLA

REF. JMG
GOMINOLAS

CUIDADO DE PÉS
REF. CRPA

REF. CRPH

CREME DE PÉS HIDRATANTE
Creme para os pés Hidratante Cien
Fragancias, com aloe vera, óleo de
amêndos doce, manteiga de karité,
vitamina E e ureia. Com desodorante
ativo que ajuda a prevenir odores.
Indicado para pés secos e áreas
ásperas e rachadas. Protege, suaviza e
hidrata a pele. Absorção rápida

CREME DE PÉS ANTI-DURESS
REF. CRPR
O creme de pés anti-dureza Cien
Fragancias, com aloe vera, óleo de
amêndos doces, manteiga de karité,
vitamina E e ureia. Reduz as zonas
ásperas dos calcanhares e as solas dos
pés. Protege, suaviza e hidrata a pele.

GEL DE REFRIGERAÇÃO PARA PÉS
E PERNAS CANSADAS
O Gel Refrescante para Pés e Pernas
Cansadas Cien Fragancias, com efeito
frio Contem Aloe Vera, Gingko Biloba,
Centella Asiática, Hammamelis,
Castanha da Índia, Salvia e Ureia.
Protege, suaviza e hidrata a pele. Antiinflamatório, fungicida, ativa a
circulação, acalma e refresca as pernas
e os pés. Absorção rápida

GEL DE BANHO
Cien Fragancias, desenvolve uma nova filosofia para o cuidado integral da pele e do corpo, criando novas
fórmulas que combinam as propriedades da combinação de diferentes ingredientes ativos, óleos essenciais e
aromas. Nossas linhas de produtos garantem a mais alta qualidade. Todos os produtos são notificados no
Portal Europeu, cumprindo a legislação nacional e europeia. O Cien Fragancias Gel de Banho suaviza e hidrata
a pele, proporcionando um agradável aroma e sensação de bem-estar. Devido à sua composição, cuida e
hidrata a nossa pele, tornando-se um produto essencial para terminar um dia cansativo.

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:

REF. GBF
REF.
GBF

REF.
GBC

REF.
GBAV

REF.
GBR

REF.
GBCO
REF.
GBMG

REF.
GBM

REF.
GBA

REF.
GBV

REF.
GBT

REF.
GBL

ÓLEOS DE CORPO
Cem óleos para corpo de Cien Fragancias são feitos com os melhores produtos. Eles têm propriedades
emolientes que proporcionam maciez e maciez, enquanto hidrata e condiciona a pele. A combinação dos
ingredientes ativos de cada óleo fornece os benefícios e características de cada um deles, cuidando e limpando
a pele. Óleo de rápida absorção e toque não oleoso.

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:
REF. ACF

REF. ACA

REF. ACC

REF. ACAV

REF. ACR

REF.ACBV

REF. ACT

REF. ACCO

REF. ACL

REF. ACMG

LEITE HIDRATANTE
O leite corporal Cien Fragancias com ingredientes ativos naturais, foi especialmente desenvolvido para o
cuidado e proteção de todos os tipos de pele. Livre de parabenos, suaviza, hidrata e suaviza a pele. Tem um
toque não oleoso, com rápida absorção e respeita o pH natural da pele, ajudando a manter seu nível natural
de hidratação. Como usar: espalhe o produto na superfície da pele. Também pode ser usado após o barbear
ou a exposição prolongada ao sol.

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:
REF. LCF

REF.LCC

REF. LCAV

REF. LCR

REF. LCL

REF. LCA

REF. LCV

REF. LCT

REF. LCCO

REF. LBMG

MANTEIGAS CORPORAIS
Manteigas de corpo também conhecidas como manteigas de corpo são um produto cosmético para
nosso corpo um pouco diferente de cremes de corpo. As principais diferenças entre elas são suas
texturas, porque enquanto os cremes são mais claros e suaves, o encurtamento tem mais corpo. As
manteigas são produtos naturais que proporcionam à nossa pele uma hidratação extra, dando-lhe
uma grande suavidade e nutrição intensa, não deixando uma aparência gordurosa. A nova linha é
composta por três embalagens com diferentes ingredientes ativos: Karité, Coco e Mango. Além dos
benefícios característicos de cada um dos diferentes ingredientes ativos, cada manteiga fornece uma
fragrância leve muito agradável. A coleção Manteigas Corporais Cien Fragancias vem em um prático
recipiente de 250 ml que nos permite aplicá-lo confortavelmente. Uma massagem suave com a
manteiga do nosso corpo depois de um banho ou um banho com água quente, aumentará a
intensidade do seu efeito, uma vez que teremos aberto os poros da nossa pele.

MANTEIGA CORPORAL COCO
O coco é rico em ácido láurico que ajuda a combater
bactérias. Manteiga de coco também tem grandes
quantidades de antioxidantes que não só ajudam a pele a
não enrugar, mas também protege a pele dos danos
ambientais. Suaviza irritações, ajuda a eliminar rugas e
ajuda a pele a se sentir mais saudável e jovem.

REF. MCC

MANTEIGA CORPORAL MANGO
REF. MCM

A manga sempre foi uma fonte
natural de vitaminas e carbo hidratos.
As propriedades antioxidantes desta
fruta ajudam a cicatrização de feridas
e a regeneração da pele. Seu uso é
recomendado para o tratamento de
erupções cutâneas e anti-rugas, pois
aumenta a flexibilidade da nossa pele.
A manteiga corporal de manga tem
uma alta capacidade de hidratação, o
que nos ajuda a evitar o
ressecamento excessivo de algumas
peles. Perfuma levemente nosso corpo
deixando um toque fresco e suave de
manga.

MANTEIGAS CORPORAIS
MANTEIGA CORPORAL KARITÉ
O carité é extraído da castanha de uma árvore africana e contém quantidades elevadas de vitamina A, E e
F, ajudando a produção de colagénio para evitar o enrugamento e o envelhecimento da pele. A manteiga
de karité é umectante pode ser usado para problemas de pele extremamente seca e até mesmo no couro
cabeludo. Outro benefício da manteiga de karité é seu protetor solar ajuda, embora seja aconselhável
aplicar protecção antes da exposição ao sol. Evitar o aparecimento de rugas, alivia a queimadura da pele e
tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes também ajudam a vários problemas de pele como
psoríase e eczema. Manteiga de Karité age cobrindo a pele com uma película invisível que evita a
desidratação e protege das agressões externas, como sol, vento ou mudanças bruscas de temperatura.
Intenso e duradouro poder hidratante no rosto. Melhora a elasticidade da pele devido às suas propriedades
nutricionais e seu alto teor de vitamina F.
REF. MCK

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:

SAIS DE BANHO
Os sais de banho Cien Fragancias são
sais marinhos com propriedades
benéficas para o corpo enriquecido
com aromas frescos e naturais
agradáveis. Tornam-se assim um
elemento essencial hoje para o bemestar e relaxamento do corpo e da
mente; diminuindo a fadiga e
suavizando a pele.
REF. SBCO
REF. SBL

REF. SBF
REF. SBM

REF. SBV

REF. SBC
REF. SBA

BODY MIST

Spray corporal suave e perfumado que hidrata e refresca o seu corpo, com uma
elevada concentração de essência e embalagem em formato spray para uma
aplicação fácil. Eles contêm alantoína, que suaviza a pele e promove a cura.

Aromas disponíveis em Cien Fragancias:
REF. BMM
MELÃO

REF. BMP
PAMPLAS

REF. BMV
BAUNILHA

REF. BME
EXÓTIC

REF. BMT
TROPICAL

REF. BMST
SUNSET

REF. BMCD
CANDY

REF. BMCR
CARIBBEAN

REF. BMC
COCO

REF. BMCH
CHIC

REF. BMS
PRIMAVERA

REF. BMO
OCEAN BREEZE

REF. BMSS
SUNSHINE

REF. BMR
RAINBOW

LINHA DE FRUTAS VERMELHAS
Sempre que nos falam sobre antioxidantes, lembramos de vitamina C, vitamina E e mais sequestradores de
radicais livres. As frutas vermelhas têm uma sobrecarga muito importante de antioxidantes, aumentando os
níveis de proteção contra a oxidação.
Atividade reguladora da perda de água da pele.
Carboidratos são ingredientes ativos amplamente utilizados no campo cosmético. Esses ingredientes ativos
são capazes de adsorver água e, portanto, contribuem para a manutenção da água na pele, evitando a
maciça perda de água e retardando a desidratação. Além disso, alguns desses compostos formam uma
película protetora na pele, evitando e retardando a perda de água.
Atividade antioxidante
Eles são antioxidantes graças ao seu alto conteúdo em Vitamina C com ação hidratante e são especialmente
adequados para peles sensíveis. Esta vitamina possui propriedades fotoprotetoras capazes de neutralizar os
radicais gerados pelos raios UVB. Antioxidantes, em geral, neutralizam os radicais livres produzidos pelas
células e, portanto, os protegem.
Atividade em circulação
O extrato de frutas vermelhas é útil na formulação de produtos cosméticos com atividade estimulante da
circulação geral devido ao efeito benéfico sobre o sistema vascular capilar e venoso devido aos
antocianósidos, assim como outros flavonóides que possuem ação da vitamina P, diminuindo a fragilidade
capilar e aumentando sua resistência.

REF. GBF
REF. ACF
REF. LCF

REF. SBF

LINHA DE CHOCOLATE

Não só comer chocolate funciona bem para o corpo, mas quando aplicado à pele - seja o rosto ou o corpo vemos como ele se torna imediatamente mais suave e saudável. Chocolate amargo ou escuro tem uma
grande quantidade de antioxidantes, e também fornece os seguintes benefícios para a pele: Hidrata e
suaviza a pele, contém antioxidantes que combatem os radicais livres, que causam envelhecimento, suavizam
as rugas, acalmam a pele Irritado, reduz a inflamação e melhora a circulação.

REF. GBC

REF. LCC
REF. SBC

REF. ACC

LINHA DE ARGAN
A Linha de Argan de Cien Fragancias baseia-se no poder antioxidante do óleo de Argão. O Óleo de
Argão é composto por 80% de ácidos graxos essenciais. Você tem grandes quantidades de
vitamina E (cerca de 700 mg / kg), quase três vezes mais que o azeite. Graças ao seu alto teor de
vitamina E, reenergiza a pele naturalmente, hidratando-a e agindo contra o ressecamento e o
envelhecimento.

Os ácidos graxos essenciais são nutrientes vitais que estão envolvidos em processos fisiológicos e
bioquímicos relacionados à regeneração de tecidos, desenvolvendo um importante papel para
atenuar cicatrizes e rugas, proporcionando a suavidade e maciez da pele.

REF. GBA

REF. LCA

REF. ACA
REF. CMA

REF. SER

REF. CFA

LINHA DE ALOE VERA

A linha de cosméticos Aloe Vera da Cien Fragancias, é inspirada no poder regenerativo celular, cicatrizante,
tonificante e com alto nível de penetração na pele de Aloe Vera. O gel de Aloe Vera é obtido a partir da polpa
das folhas de Aloe Vera Barbadensis. Seus principais constituintes são polissacarídeos que são utilizados para
uma ampla variedade de fins medicinais. Entre suas principais propriedades destacam-se as seguintes:
reepitelização, hidratação e anti-inflamatório. A Aloe Vera possui poder reparador, emoliente e suavizante,
absorve e retém a água na pele, hidratando-a por mais tempo. Uma de suas principais vantagens é que
penetra nas três camadas da pele: a epiderme, a derme e a hipoderme e expele as bactérias e os depósitos
de gordura que entopem os poros. Ao mesmo tempo, estimula a fabricação de novas células, sendo um
importante regenerador celular e reduz a aparência de rugas específicas da idade. É um dos ingredientes
ativos mais completos dos cosméticos atuais. Usado regularmente, ajuda a prevenir rugas prematuras e
atrasa o aparecimento de rugas específicas da idade.

REF. CAV
REF. GBAV
REF. CRMA

REF. ACA
REF. SBA
REF. GCO

LINHA DE ROSA MOSQUETA

Os benefícios que esta flor dá à pele são realmente surpreendentes e despertaram o interesse nos
cosméticos atuais. O alto teor nutricional do óleo de Rosa Mosqueta e suas propriedades de regeneração
celular e corretivas o tornam o melhor aliado para a nossa pele. A linha de cosméticos naturais Rosa
Mosqueta Cien Fragancias baseia-se no poder anti-envelhecimento dos seus ingredientes ativos. Óleo de
Rosa Mosqueta contém altos níveis de ácidos graxos essenciais poliinsaturados, linoléico e linolênico (77%)
responsáveis pela regeneração da pele. Da mesma forma, é um excelente trunfo para aumentar a firmeza e
elasticidade da pele, mantendo-a hidratada e macia.

REF. LCR
REF. ACR

REF. GBR

REF. CRMR

LINHA DE ÁRVORE CHÁ
A Linha de Árvore de Chá de Cien Fragancias baseia-se nos benefícios do óleo da árvore do chá. Também
conhecido como óleo de maleluca, o óleo da árvore do chá é um dos óleos mais versáteis que existem. Suas
aplicações quase inesgotáveis vão além das relações com a saúde e o bem-estar pessoal. É um autêntico
SUV, essencial para ter sempre em mãos o kit de primeiros socorros e o kit de viagem, pois ele pode nos tirar
de mais de uma pressa. Poderoso antibacteriano, fungicida e anti-séptico. Protetor, curando e reparando a
pele. Indicado em tratamentos de acne, herpes, piolhos, micose cutânea ou inguinal, varizes e pernas
pesadas.
REF. ABT
REF. GBT

REF. LCT

LINHA DE LAVANDA
A nova linha de Lavanda Cien
Fragancias dá à pele todas as
propriedades de hidratação e
regeneração do óleo de
lavanda, deixando-a mais
suave e macia.

Graças às suas propriedades anti-inflamatórias e anti-sépticas, ajuda a combater as bactérias causadoras da
famosa acne. ...Evitar rugas ...
Curar feridas e pequenas queimaduras. ... Acalme a coceira ...
Cosmetologia ... Reduza o eczema ...
Trate várias doenças da pele, como acne, psoríase, eczema e rugas. Também ajuda a formar cicatrizes, que
podem ser essenciais para a cicatrização de feridas, cortes e queimaduras. Mantenha seu cabelo saudável. O
óleo de lavanda pode ajudar a protegê-lo de mosquitos e traças. Na verdade, é usado como ingrediente em
alguns repelentes de mosquitos.

Disponível em Cien Fragancias:
REF. LCL
REF. GBL
REF. ACL

REF. SBL

LINHA DE MANGA

A nova linha de Manga Cien Fragancias dá à pele todas as propriedades suavizantes e hidratantes do óleo
de coco e sem parabenos.
Devido ao seu alto teor de vitamina A, a manga é um ingrediente que age para desbotar os pontos da pele,
atenua os sinais de envelhecimento e proporciona uma aparência suave e saudável.
Combinado com outros ingredientes pode ajudar a combater espinhas e manchas pretas irritantes que são
visíveis na pele do rosto. Devido ao seu alto teor antioxidante, é ideal para combater os sinais de
envelhecimento prematuro causado pela ação dos radicais livres.
A casca das mangas é um ingrediente ideal para eliminar os pontos irritantes que afetam a pele devido ao
sol. Suas propriedades são ideais para suavizar e proteger o cabelo de problemas como ressecamento ou
para prevenir o envelhecimento prematuro do cabelo.

Disponível em Cien Fragancias:

REF. MCM

REF. SBM

REF. ACMG

REF. GBMG

REF. LCMG

LINHA DE COCO
A nova linha de coco de Cien Fragancias
dá pele todas as propriedades
suavizantes e hidrantes de óleo de coco e
paraben. Óleo de coco virgem é um
parceiro perfeito para a pele e cabelo.
Seu teor elevado de ácido gordo faz um
ótimo hidratante que respeite a barreira
hidrolipídico. É apropriado para todos os
tipos de pele, mas é um plus para
nutrição para o secador. Consolida-se
como um dos ingredientes essenciais dos
cosméticos naturais, óleo de coco ajuda
a manter a saúde da nossa pele.

Coco é rico em ácido láurico, que ajuda a
combater as bactérias. Acalma a
irritação, ajuda a remover rugas e para
que a pele você aprecia mais saudável e
jovem.

REF. ACCO
REF. GBCO

Disponível em Cien Fragancias:
REF. MCC
REF. LCCO
REF. SBCO

REF. MCCA

REF. GBV

BAUNILHA
A baunilha tem efeitos antiinflamatórios e anticancerígenos e
propriedades importantes no campo
dos cosméticos. Além de nutrientes
importantes, como vitaminas B e
pequenas quantidades de minerais
como cálcio, ferro, zinco, potássio,
magnésio e manganês, o extrato de
baunilha também contém polifenóis,
como a vanilina e outros
antioxidantes. A baunilha é um
poderoso protetor de pele, graças
aos seus antioxidantes, que ajudam a
acalmar a pele irritada e ajudam a
prevenir o dano de poluentes
ambientais e toxinas. É indicado para
o tratamento de afecções da pele,
assim como espinhas e acne, graças
às suas propriedades
antibacterianas, ajuda a combater os
sinais de envelhecimento, é útil em
queimaduras, cortes e feridas, ajuda
a hidratar a pele e cabelos.

TANGERINA
Na beleza natural, o óleo essencial de
tangerina é comumente usado, que é
extraído de sua casca,
proporcionando benefícios calmantes
na pele irritada, enquanto ao mesmo
tempo é capaz de tonificar a pele. É
útil quando se aplica uma massagem
para relaxar o corpo, ajudando a
aliviar a tensão nervosa nos
músculos e nas articulações. O seu
aroma é suave e relaxante, pelo que
também se recomenda a sua
utilização quando desfruta de banhos
relaxantes benéficos, especialmente
depois de um dia certamente
cansativo.

REF. LCV

REF. SBV

REF. GBM

CALÉNDULA
Calêndula possui uma poderosa ação terapêutica, portanto, é chamado de uma flor de calêndula. É
especialmente indicado para a pele sensível, dada a ação anti-inflamatória, analgésica e bactericida.
Calendula também é eficaz no alívio de queimaduras solares, como uma cura e calmante da pele. Suaviza a
pele seca, elimina as escamas e evita linhas de desidratação.

REF. CFC

KARITÉ
O karité é extraído da castanha de uma árvore africana e contém quantidades elevadas de vitamina A, E e F,
ajudando a produção de colagénio para prevenir rugas e envelhecimento da pele. Manteiga de karité é
hidratante, pode ser usado para a pele extremamente seca e até mesmo para problemas no couro cabeludo.
Outro benefício da manteiga de karité é seu protetor solar ajuda, embora seja aconselhável aplicar proteção
antes da exposição ao sol. Evitar o aparecimento de rugas, alivia a queimadura da pele e tem propriedades
anti-inflamatórias e antioxidantes também ajudam a vários problemas de pele como psoríase e eczema.
Manteiga de Karité age cobrindo a pele com uma película invisível que evita a desidratação e protege das
agressões externas, como sol, vento ou mudanças bruscas de temperatura. Intenso e duradouro poder
hidratante no rosto. Melhora a elasticidade da pele devido às suas propriedades nutricionais e seu alto teor
de vitamina F.
REF. CRMK
REF. CFK

REF. MCK

COMPLEMENTOS
PERFUMADORES
Os atomizadores Cien
Fragancias s são o
recurso perfeito para
estar pronto a qualquer REF.PPP
hora e lugar. Além disso,
você pode escolher entre
uma grande variedade
de modelos e cores
REF.PPM
disponíveis com o estilo
que melhor combina com
você em cada ocasião.
Com um tamanho ideal
para transportar na sua
mala.
REF.PPC

REF.BOL
3,5ml
15ml

REF.AT
15ml

REF.PEP
15ml

REF.PCP

REF.PCV

REF.PCR
REF.AT
15ml

REF.PB
13ml

REF.PCN

REF.PBP
13ml

REF.PC
13ml

REF.PCN

REF.PCP

REF.PCD

ÓCULOS DE SOL

REF.GSCF

Proteja seus olhos com óculos de sol Cien Fragancias!
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 mais e
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.

ELEMENTOS DECORATIVOS
Personalize o seu presente ou a sua cesta com um dos nossos ornamentos originais!
REF.RT

REF.RHT

REF.LT

PRODUTO CORPORATIVO

Tiras olfativas

Caixa de presente Cien Fragancias

Expositor na mesa

REF.CCF

REF.TCF

Sacos de papel Cien Fragancias

Guarda-chuvas Cien Fragancias

REF.EXCF

REF.PGCF

REF.BCF

Expositor moderno e funcional
que se coloca em áreas
estratégicas, gera compra por
impulso de seus clientes.
•10 são as referências mais
vendidas que o expositor inclui,
seguindo as tendências da
moda.
•5 perfumes de cada uma das
10 referências 1 unidade de
testador para cada referência
•Referências disponíveis para
homens e mulheres.
•Reposições programadas
quinzenalmente ou mesmo
reabastecimentos
extraordinários concluindo-as
com o escritório central da Cien
Fragancias.
•A melhor relação qualidade /
preço no mercado.
•Alta rentabilidade com a
venda de cada perfume.
•Pague suas contas locais com
os benefícios da venda de
perfumes.

Cien Fragancias
C/ Reina Violante Nº4
Valencia, España
Director Comercial:
Óscar P. +34 658.333.168
info@100fragancias.com

Central: +34 963. 295. 656
cra@100fragancias.com
Pedidos: +34 680.463. 959
almacen@100fragancias.com

www.100fragancias.com
www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS
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