
R E V E L E  S U A  B E L E Z A  N A T U R A L



originalidade
N O S S A  E S S Ê N C I A

beleza
comprometimento

B E L E Z A

O belo transforma o mundo a partir do interior das pessoas. 

A beleza verdadeira vem da confiança de cuidar de si e da 

autenticidade de amar quem você realmente é.

O R I G I N A L I D A D E

Buscar o original é ter coragem em conhecer o novo e não ter 

medo de ser o melhor que se pode ser. A originalidade traz o 

que é exclusivo, mostrando que ser autêntico é a essência do 

natural.

C O M P R O M E T I M E N T O

É compromisso, envolvimento, responsabilidade e ética. 

O comprometimento faz a união entre o sustentável, 

o controle e a qualidade, trazendo a certeza de que a 

natureza faz parte do cuidado diário.

bem-estarB E M - E S T A R

O bem-estar é genuíno, se não existe verdadeiramente, não 

pode ser fingido. Ele se apresenta de forma pura, saudável e 

natural através da harmonia do corpo com o ambiente que 

o cerca.



I N S T I T U C I O N A L

Aliamos a evolução tecnológica a processos que valorizam o toque humano, que personalizam nosso trabalho e 

que entregam, além do produto, um pouco da nossa história.

Desde 2006, desenvolvemos cosméticos derivados da uva, do vinho e da erva-mate, sendo os pioneiros na Serra 

Gaúcha. Unindo tecnologia avançada e uma equipe altamente qualificada, criamos produtos exclusivos voltados à 

beleza e ao bem-estar. Ao longo desses anos, desenvolvemos uma conexão verdadeira com a natureza, prezando por 

compostos que cuidam enquanto embelezam, resgatando a beleza natural de cada pessoa.

B E L E Z A  N A T U R A L
Priorizamos o toque que cuida, que puramente embeleza. Com 

matérias-primas naturais, traz bem-estar mesclando a beleza 

original com o cuidado e a suavidade que o corpo merece.

B E L E Z A  I N T E L I G E N T E
Integração entre corpo, mente e natureza. A premissa 

está na valorização da beleza natural. Desde a escolha 

dos ativos presentes na formulação dos cosméticos - a 

preferência são ativos de fontes renováveis, observando 

a redução do impacto ambiental. E o resultado? Produtos 

seguros, que não trazem prejuízos à saúde e oferecem 

soluções duradouras.

A M I G A  D O S  A N I M A I S
Pesquisa e tecnologia andam junto ao 

desenvolvimento dos produtos, é desta 

forma que pode-se estar em harmonia com 

a natureza. Todos os produtos seguem um 

rigor de qualidade e não são testados em 

animais, sendo que a empresa possui o selo 

da PEA (www.pea.org.br).

S E M E N T E  D E  U V A
Comum à Serra Gaúcha e 

uma das principais fontes de 
extração dos ativos presentes nos 
produtos Essência di Fiori, a uva é 

rejuvenescedora. Revigorante!

G O T A  D ’ Á G U A
Água é vida. Sua fluidez traz energia e 
bem-estar. E é a base para elaboração 
de toda linha de produtos da 
Essência di Fiori.

F L O R
A união da semente de uva e da gota d'água 
faz “brotar” um terceiro elemento: a flor.  Sua 

beleza é inspiradora, seu perfume envolvente. É o 
símbolo que dá  vida ao nome Essência di Fiori.
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U V A S  S E L E Ç Ã O

A vindima e suas seletas castas compõem a inspiração para a linha Uvas Seleção. 

Com perfumação levemente adocicada, a linha traz à memória um delicioso passeio em meio aos 

vinhedos, próximo da colheita. Uvas Seleção tem em seus produtos extrato selecionado de uva e a 

associação do óleo de semente de uva ao ácido hialurônico. Cuidado e beleza em todos os sentidos.

Sabonete Líquido | 210ml
Para todos os tipos de pele
Ação antimicrobiana e pH fisiológico

Indicado para uma delicada limpeza das 
mãos, rosto e corpo, deixando a pele macia 
e suavemente perfumada. Sua espuma é rica 
e a formulação atua inibindo o crescimento 
de micro-organismos e na prevenção do 
envelhecimento da pele. 

Aromatizador de Ambientes | 100ml
Fragrância frutada com toque floral e característica gourmand
Alegra os ambientes e desperta os sentidos

Sua fragrância gourmand premium mescla notas originais de 
uva com toque de framboesa, maçã, rosas, flor de laranjeira e 
âmbar. Proporciona uma deliciosa experiência olfativa. 

Hidratante Corporal | 210ml
Para todos os tipos de pele
Melhora a textura e a elasticidade cutânea

Hidrata e previne o envelhecimento cutâneo, é 
elaborado com óleo e extrato de uva associado a 
ácido hialurônico e esferas de óleo encapsulado para 
liberação específica na pele. Possui um sensorial 
delicado e sua fragrância traz o doce equilíbrio dos 
aromas de vinhedos com a leveza de flores brancas.

Kit Corpo Uvas Seleção
Os itens podem ser acondicionados em 
uma sacola exclusiva Essência di Fiori.
O kit contém:
- 01 Sabonete Líquido
- 01 Loção Hidratante Corporal
- 01 Bandeja decorada personalizada

Kit Home Uvas Seleção 
Os itens podem ser acondicionados em 
uma sacola exclusiva Essência di Fiori. 
O kit contém:
- 01 Sabonete Líquido
- 01 Aromatizador de Ambientes
- 01 Bandeja decorada personalizada

Sugestão para presente Sugestão para presente
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U V A S  T I N T A S

A essência da sofisticação que nutre e rejuvenesce através da delicadeza natural da uva.

Cada produto traz na sua fragrância frutada as nuances de todas as etapas da vindima. Os polifenóis 

da uva que enriquecem cada formulação, somados ao óleo de semente de uva e ao ácido hialurônico, 

tornam a linha única e especial para tratamentos corporais, faciais e para uma vitalidade capilar única.

Shampoo Cuidado Diário | 300ml
Para lavagem diária de todos os tipos de cabelo
Limpeza equilibrada, maciez, leveza e vitalidade

Sua fórmula não contém sal e combina polifenóis da 
uva com D-pantenol, que agem melhorando a estrutura 
dos fios.

Condicionador Cuidado Diário | 300ml
Para lavagem diária de todos os tipos de cabelo
Hidratação, desembaraço, leveza e vitalidade

A combinação de polifenóis com óleo de semente 
de uva, D-pantenol e manteiga de karité proporciona 
hidratação, desembaraço, além de melhorar a estrutura 
dos fios.

Creme Hidratante Facial | 60g
Hidratação intensiva
Prevenção antienvelhecimento

Contém Resveratrol, um poderoso antioxidante 
extraído da uva para atuar contra os radicais livres e 
prevenir o envelhecimento cutâneo. É enriquecido com 
esferas com óleo de semente de uva encapsulado, que 
permitem sua liberação no momento da aplicação, 
favorecendo a hidratação e ácido hialurônico, que 
controla o nível de hidratação, melhora o viço e suaviza 
marcas de expressão da pele.

Kit Corpo, Mãos e Unhas Uvas Tintas 
Embalagem personalizada, com visor transparente, 
produzida a partir de fontes responsáveis (FSC). 
O kit contém:
- 01 Loção Hidratante Corporal 250ml
- 01 Creme Hidratante Mãos e Unhas 60g

Body Splash | 115ml
Perfumação feminina
Fragrância floral frutado com bouquet das vinhas

Refresca e perfuma o corpo. Possui combinação exclusiva e 
envolvente de framboesa, rosas, vanilla, peônia e bouquet 
amadeirado das videiras.

Loção Hidratante Corporal | 250ml
Hidratação intensiva para peles secas
Prevenção do envelhecimento

É elaborada com ácido hialurônico, polifenóis da uva e óleo 
de semente de uva encapsulado em esferas, cuja liberação 
acontece somente no momento da sua aplicação na pele, 
quando as esferas são rompidas. Hidrata intensivamente e 
age prevenindo a degradação de colágeno, o que ajuda a 
conservar a juventude da pele.

Sabonete Líquido | 350ml
Pele macia e delicadamente perfumada
Ação antimicrobiana e pH fisiológico

Elaborado com polifenóis da uva associados a tensoativos 
suaves, promovendo uma delicada limpeza das mãos, rosto 
e corpo. Atua na prevenção do envelhecimento da pele.

Trio de Sabonetes 
Caixa contendo 3 unidades (100g cada)
Base 100% vegetal
Limpeza com suavidade

Em barra. São enriquecidos com extrato e essência de uva, 
contribuem para o conforto e vitalidade da pele.

Kit Viagem Uvas Tintas
Criado para quem não abre mão do cuidado adequado 
com a pele e os cabelos, mesmo durante as viagens.
A necessaire exclusiva contém: 
- 01 Shampoo Cuidado Diário 60ml;
- 01 Condicionador Cuidado Diário 60ml;
- 01 Sabonete Líquido 60ml;
- 01 Loção Hidratante Corporal 60ml.

Óleo de Semente de Uva | 120ml
Melhora a elasticidade da pele
Previne o envelhecimento cutâneo

Produto natural, puro, sem adição de óleo mineral, rico em 
vitamina E e ômega 6. É altamente hidratante, de textura leve e 
sensorial acetinado. Melhora a elasticidade da pele, prevenindo 
o ressecamento e o surgimento de estrias. Pode ser usado em 
massagens e também no banho.

Creme Hidratante Mãos e Unhas | 60g
Mãos macias e unhas fortalecidas
Previne o envelhecimento da pele

Elaborado com manteiga de uva, óleo de semente de uva e 
queratina. Forma um filme protetor que hidrata profundamente 
as mãos, minimizando a ação prejudicial de agentes externos.

Água Micelar | 120ml
Tonifica, limpa e purifica
Mantém a elasticidade e a hidratação

Formulação suave elaborada com ácido hialurônico, polifenóis 
da uva e aloe vera. Atua na remoção de impurezas, reequilibra 
o pH cutâneo e previne o envelhecimento da pele.

Sabonete Esfoliante Facial | 60ml
Esfoliação suave da pele do rosto
Proporciona pele macia e com textura uniforme

É elaborado com semente de uva e age removendo as células 
mortas e impurezas da pele, de forma suave. Prepara a pele 
para melhor absorção de ativos, intensificando seus resultados.

Sugestão para presente
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U V A S  B R A N C A S

Sua fragrância tem o doce frescor das melhores colheitas em lindas manhãs orvalhadas. 

As formulações trazem os benefícios naturais contidos no fruto, que combinam óleo e extrato de 

uva, proteínas do arroz, microemulsão de silicones e extratos vegetais. Este conjunto proporciona 

bem-estar aos sentidos, hidrata, restaura e relaxa a pele e trata cabelos coloridos ou com mechas. 
Sérum Capilar | 30ml
Controla os fios arrepiados e pontas duplas
Composto de silicones e óleo de semente de uva

Auxilia no reparo das pontas duplas, previne 
o ressecamento, controla os fios arrepiados e 
proporciona brilho aos cabelos. Age envolvendo 
os fios com um filme protetor sem deixar os 
cabelos oleosos e pesados.

Shampoo | 300ml
Para cabelos coloridos ou com mechas
Cabelos luminosos, vibrantes e macios

Especialmente desenvolvido para cuidar de 
cabelos coloridos ou com mechas. Possui uma 
combinação de extrato de uva com proteínas do 
arroz e microemulsão de silicones, que penetram 
na cutícula dos fios, tratando os cabelos interna 
e externamente, ajudando na retenção e 
manutenção da cor.

Condicionador | 300ml
Para cabelos coloridos ou com mechas
Auxilia na manutenção e realce da cor

Combina a ação da manteiga de karité, óleo 
de semente de uva, proteínas do arroz e 
microemulsão de silicones, que penetram na 
cutícula dos fios, tratando os cabelos interna 
e externamente, ajudando na retenção e 
manutenção da cor. Proporciona desembaraço, 
brilho, maciez e um aspecto vibrante e luminoso.

Emulsão Relaxante Pernas e Pés | 120ml
Para pernas e pés cansados
Favorece a circulação sanguínea

Emulsão elaborada com óleo de semente de 
uva, extratos de arnica, aloe vera e gengibre, com 
associação de mentol, que ajuda a estimular a 
circulação, refresca e proporciona sensação de 
alívio e bem-estar. Ideal para ser aplicado com 
massagem em pernas e pés cansados.

Aromatizador de Ambientes | 200ml
Fragrância floral frutal ambarada
Proporciona sensação de tranquilidade e frescor

Deixa a casa, o ambiente de trabalho ou o carro, 
perfumados e aconchegantes. Além de conter 
extrato de uva em sua formulação, contém notas 
de uvas verdes, anis, lavanda, musk e ylang ylang.

L I N H A  P R O F I S S I O N A L

Shampoo
1 litro

Máscara Capilar
500g

Condicionador
1 litro
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P E R L A G E

Elegante, sofisticada e marcante, seu nome é inspirado nas borbulhas do espumante.

Dotada de uma fragrância oriental floral, possui notas aveludadas e quentes de amêndoas, vanilla e 

âmbar, equilibradas com jasmim e lírio. A formulação dos produtos composta por extrato de pérolas, 

extrato de vinho e um complexo de óleos é a grande marca de sofisticação desta linha.

Sabonete Líquido | 250ml
Limpa com suavidade e hidrata
Perfumação duradoura

Traz a exclusiva combinação de extrato de 
pérolas, extrato de vinho e tensoativos suaves. 
Proporciona espuma cremosa e hidratante, que 
limpa a pele com suavidade. 

Loção Hidratante Corporal | 250ml
Hidratação intensiva e perfumação marcante
Atua contra os radicais livres

Possui a exclusiva combinação de extrato de 
pérolas, extrato de vinho e óleo de amêndoas. 
Além de hidratar, auxilia na regeneração cutânea 
e proporciona sensorial sedoso, perfumando 
a pele.

Óleo em Sérum | 60ml
Restauração da pele e prevenção do envelhecimento
Indicado como tratamento noturno da face, pescoço e colo

Desenvolvido para hidratar intensivamente áreas mais 
ressecadas do corpo, com conforto e suavidade. Pode ser 
usado diariamente para restaurar a hidratação e o viço da pele, 
é indicado também no tratamento noturno da face, pescoço 
e colo. Elaborado com óleos vegetais de amêndoas, semente 
de uva, macadâmia e oliva e enriquecido com vitamina E, atua 
nos cuidados essenciais para peles ressecadas, restaurando, 
devolvendo a umidade natural e prevenindo o envelhecimento 
cutâneo.

Creme Hidratante para Mãos | 60g
Mãos perfumadas, macias e sedosas
Protege de agressões diárias e atua contra os radicais livres

Traz a exclusiva combinação de extrato de pérolas, extrato de 
vinho, óleo de amêndoas e silicones. Hidrata intensivamente, 
protege a delicada pele das mãos de agressões e auxilia na sua 
regeneração. 

Deo Colônia | 50ml
Perfumação feminina
Fragrância oriental floral

Uma fragrância elegante, intensa, sofisticada 
e marcante. É oriental floral e possui notas 
aveludadas e quentes de amêndoas, vanilla, 
âmbar equilibradas com jasmim e lírio.

Kit Perlage
Os itens podem ser acondicionados em uma 
caixa ou sacola exclusivas Essência di Fiori. 
O kit contém:
- 01 Sabonete Líquido
- 01 Loção Hidratante Corporal
- 01 Bandeja Preta e Dourada

Sugestão para presente
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E S P U M A N T E S  P R E M I U M

Espumantes Premium transfere para a pele o toque essencial da natureza oriundo do fruto de uvas finas. 

Resveratrol, extrato de uvas finas, óleo de semente de uva, manteiga de karité e inúmeros extratos vegetais 

harmonizam composições exclusivas que trazem benefícios de curto e longo prazo para a pele. Nutrição, maciez, 

hidratação intensiva e juventude, são os cuidados que sua pele merece, regados com um toque de glamour. A 

fragrância traz notas florais, amadeiradas e musk, em um acorde de delicadeza e sofisticação.

Manteiga Corporal | 120g
Hidratação intensiva para áreas ressecadas do corpo
Ação antisséptica, bactericida e antirradicais livres

É altamente nutritiva. Elaborada com manteiga de karité, 
óleo de semente de uva, extrato de limão, extrato de alecrim, 
extrato de gengibre, vitamina E e resveratrol. Forma uma 
barreira protetora na pele, que atua como antisséptica, 
bactericida e antirradicais livres.

Deo Colônia | 10ml e 50ml
Perfumação feminina
Fragrância floral amadeirado musk

Sofisticada, promove a sensação de bem-
estar e glamour. Sua fragrância é floral 
amadeirada musk e possui notas de saída 
de mandarina e ameixa, equilibradas com 
lírio do vale e pronunciadas com toques de 
vanilla, musk e sândalo. 

Sérum Renovador Facial | 30ml
Hidratação, nutrição e tratamento renovador
Estimula a produção de colágeno

Uma dose extra de cuidado para a pele da face. Elaborado 
com resveratrol, que age contra o envelhecimento; 
multivitaminas (vitamina E, pró-vitamina B5 e vitamina C), 
que rejuvenescem e melhoram o tônus da pele; PCA-Na 
(componente do fator de hidratação natural da pele – NMF) 
que hidrata e revigora; extrato de uva e romã, com ação 
antioxidante e revitalizante. 

Loção Hidratante Corporal | 250ml
Hidratação intensiva da pele
Maciez e sensorial delicadamente aveludado

Combina os benefícios do óleo de semente 
de uva, manteiga de karité, glicerina vegetal, 
silicones e emolientes selecionados. Promove 
maciez, hidrata intensivamente e realça a 
juventude da pele, mantendo-a bem cuidada.

Este produto possui refil

Sabonete Líquido | 250ml
Limpeza suave da pele
Hidratação, perfume e sensorial delicado

Traz a exclusiva combinação de tensoativos 
ultra suaves, nano resveratrol e umectantes 
naturais. Sua espuma cremosa limpa e hidrata, 
deixando a pele macia e bem cuidada. Possui 
pH fisiológico, como o da pele.

Este produto possui refil

Kit Corpo Espumantes Premium
Os itens podem ser acondicionados em uma caixa ou 
sacola exclusivas Essência di Fiori.
O kit contém:
- 01 Sabonete Líquido
- 01 Loção Hidratante Corporal
- 01 Bandeja decorada personalizada

Sugestão para presente

Sérum para Mãos e Áreas Ressecadas | 55g
Hidratação intensiva, sensorial ultra sedoso
Contém óleo de semente de uva e silicones

Oferece uma sensação única e aveludada ao toque. Sua 
combinação de elastômeros de silicones com óleo de 
semente de uva hidrata intensivamente regiões mais 
ressecadas do corpo, como: mãos, braços, cotovelos, 
joelhos, entre outras. 
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E S P U M A N T E S  N A T U R E

Inspirada nos espumantes que levam o mesmo nome, a linha Espumantes Nature traz a essência da 

natureza na sua forma mais pura. Contemplando produtos capilares, corporais e faciais, conta com a ação do 

puro extrato de uva associado a ativos tecnológicos específicos para cada produto: queratina, pantenol, silicones 

e partículas de brilho para os capilares, promovendo força, brilho e recuperação de cabelos frágeis. Óleo de 

semente de uva, vitamina E, DensiSkin® e partículas de brilho para os produtos faciais e corporais, favorecendo 

a hidratação e firmeza, e prevenindo o envelhecimento da pele. As fragrâncias harmonizam o clássico, 

prevalecendo notas frutadas com leve floral. Para o ambiente, o toque herbal dá requinte e aconchego.

Shampoo | 300ml
Limpeza, nutrição e fortalecimento
Contém partículas luminosas que realçam o brilho

Para cabelos opacos e fragilizados por exposição a agressões 
provocadas pelo uso constante de secador, chapinha, 
alisamento e tintura. A combinação de queratina, extrato de uva 
e D-pantenol nutre, diminui a quebra dos fios e deixa os cabelos 
com brilho natural, mais fortes, macios e sedosos.

Condicionador | 300ml
Nutrição, condicionamento e fortalecimento
Contém partículas luminosas que realçam o brilho

Combina agentes antiestáticos com queratina, extrato de uva 
e D-pantenol, proporcionando nutrição, diminuindo a quebra 
dos fios e deixando os cabelos com brilho natural, mais fortes, 
macios e sedosos.

Creme Nutritivo Facial | 60g
Nutrição e prevenção dos sinais de envelhecimento
Melhora no aspecto de peles cansadas e rugas finas

Contém vitamina E, óleo e extrato de uva combinados 
com DensiSkin® que apresenta efeito dermo-relax e 
age estimulando a biossíntese de colágeno e elastina, 
melhorando a densidade da pele.

Sabonete Líquido Mãos e Face | 350ml
Higiene suave das mãos e face
Ajuda a equilibrar o manto hidrolipídico da pele

Formulação que associa tensoativos suaves com 
umectantes de origem vegetal e extrato de uva e aloe vera. 
Proporciona limpeza com nutrição e equilíbrio.

Loção Hidratante Corporal | 250ml
Hidratação equilibrada para todos os tipos de pele
Perfumação marcante e partículas luminosas

Emulsão bifásica de alta cremosidade, desenvolvida a partir 
da soma dos polifenóis do óleo da semente de uva com os 
do óleo da oliva. Hidrata, suaviza e age contra radicais livres.

L I N H A  P R O F I S S I O N A L

Shampoo
1 litro

Leave In
500ml

Máscara Capilar
500g

Condicionador
1 litro

Máscara Capilar | 270g
Nutrição profunda 
Fortalece cabelos opacos, secos e fragilizados

Possui uma combinação especial de queratina, óleo de semente 
de uva, silicones, D-pantenol, partículas refletoras de luz e 
Lumini System (sistema de retexturização da fibra capilar, capaz 
de condicionar e dar brilho tridimensional, protege a cor dos 
cabelos tingidos e favorece efeito liso e anti-frizz).

Leave In | 200ml
Nutrição, desembaraço e fortalecimento
Contém partículas luminosas que realçam o brilho

Possui uma combinação de queratina, óleo de semente de uva, 
D-pantenol e silicones, que fornecem um desembaraço extra aos 
fios, além de diminuir a quebra e deixar os cabelos mais fortes, 
macios e sedosos.

Aromatizador de Ambientes | 200ml
Fragrância floral frutal herbal
Contém essência de alecrim, que ajuda a estimular a  memória

Harmoniosa combinação de notas frutais, florais e herbais 
com um toque de espumante. Proporciona requinte e 
aconchego.

Body Splash | 115ml
Perfumação feminina
Fragrância floral

Refresca e perfuma a pele intensamente, proporcionando 
sensação de bem-estar.

Leite de Nutrição Pré-escova | 120ml
Condicionamento e realce do brilho
Protetor térmico

Cria uma barreira contra os danos provocados no cabelo pelo 
calor excessivo de aparelhos térmicos. Previne a perda de umidade 
e melhora o aspecto de cabelos opacos, frágeis e sem vida.

Sérum Capilar | 30ml
Reparo de pontas duplas e controle de frizz
Recupera brilho e força dos cabelos

Auxilia no reparo das pontas duplas, controla os fios arrepiados 
e minimiza as rupturas dos fios. Contém óleo de oliva, óleo de 
semente de uva e silicones para proteção capilar.

Creme Nutritivo para Mãos | 60g
Hidratação, proteção e prevenção do ressecamento
Toque aveludado

Forma um filme protetor sobre a pele, que ajuda a manter 
sua hidratação natural por mais tempo e protege as mãos de 
agressões diárias.

Gloss Labial | 8ml
Hidratação prolongada e brilho intenso
Contém óleo de semente de uva

Protege os lábios do ressecamento. Pode ser aplicado 
diretamente nos lábios, dando um efeito molhado 
transparente ou sobre o batom colorido para realçar a 
coloração e dar brilho. Possui partículas especiais que criam 
efeitos luminosos cintilantes. 
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E S P U M A N T E S  R O S É

Espumantes Rosé é uma linha especialmente desenvolvida para o cuidado de cabelos 

cacheados e hidratação intensiva da pele. Contém derivados da uva e do vinho, além 

de colágeno vegetal. A fragrância capilar é frutada com toque de espumante adocicado, já a 

corporal traz notas de perfumaria fina, mesclando frutas cítricas, jasmim, rosas e vanilla.

Shampoo | 300ml
Para cabelos cacheados
Controle de volume e ativação de cachos

Elaborado com colágeno vegetal e adicionado de aloe vera, 
extrato de vinho e fator de hidratação natural, que proporciona 
nutrição e hidrata cabelos cacheados controlando o volume. 
Pode ser usado para low poo.

Condicionador Nutritivo | 300ml
Para cabelos cacheados
Controle de volume e ativação de cachos

Elaborado com colágeno vegetal e adicionado de aloe vera, 
extrato de vinho, óleo de semente de uva, manteiga de karité 
e pantenol, que agem na estrutura dos fios, fortalecendo, 
hidratando, nutrindo e controlando o volume. 

Creme para Mãos e Pés | 60g
Hidratação intensiva, com nutrição
Repara peles ressecadas de mãos e pés

Possui composição nutritiva que age na reparação da pele 
com óleo de semente de uva, pantenol, alantoína e colágeno 
vegetal. Promove sensorial aveludado, perfuma suavemente    
e desodoriza a pele.

Hidratante Corporal | 250ml
Hidratação equilibrada para todos os tipos de pele
Contém óleo de semente de uva

Hidrata e desodoriza a pele, deixando um sensorial aveludado 
e macio com uma perfumação duradoura. Contém óleo 
de semente de uva e colágeno vegetal que colaboram na 
preservação da elasticidade e juventude da pele.

Sabonete Líquido | 350ml
Indicado para mãos, face e corpo
Pele macia e perfumada

Higieniza suavemente a pele, deixando-a macia e 
perfumada. Sua composição, com extrato de uva e colágeno 
vegetal, preserva a elasticidade e a  juventude cutânea. 
Possui pH fisiológico, como o da pele.

Kit Corpo, Mãos e Pés Espumantes Rosé
Embalagem personalizada, com visor 
transparente, produzida a partir de fontes 
responsáveis (FSC). 
O kit contém:
- 01 Hidratante Corporal 250ml
- 01 Creme para Mãos e Pés 60g

Sugestão para presente

Máscara Capilar | 270g
Para cabelos cacheados
Controle de volume e ativação de cachos

Elaborada com colágeno vegetal e adicionada de aloe vera, 
extrato de vinho, óleo de semente de uva, manteiga de 
karité, pantenol e polímeros ultra condicionantes, que agem 
na estrutura dos fios, fortalecendo, hidratando, nutrindo e 
controlando o volume. Hidratação capilar intensiva.

Umidificador de Cachos | 200ml
Para cabelos cacheados
Hidratação capilar, ativação e umidificação de cachos

Elaborado com colágeno vegetal e adicionado de aloe vera, 
extrato de vinho, óleo de semente de uva, manteiga de karité, 
pantenol e polímero modelador, que agem na estrutura 
dos fios, fortalecendo, hidratando, controlando o volume e 
ativando cachos.
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E R V A - M A T E

A erva-mate, Ilex Paraguariensis, consumida na forma de chimarrão no sul do Brasil é rica em 

diversos componentes que a tornam benéfica à saúde, destacando principalmente os polifenóis que 

apresentam elevada ação antioxidante, prevenindo e protegendo o organismo de diversas doenças. 

Levamos essas propriedades, a partir do extrato de erva-mate para produtos de cuidado da pele e dos  

cabelos. Enriquecidos com pantenol, extrato de juá, óleo de semente de uva e emolientes naturais, os 

produtos de erva-mate controlam a oleosidade e previnem o envelhecimento da pele e dos cabelos. Os 

hidratantes promovem bem-estar e as fragrâncias possuem notas características herbais e refrescantes.

Água Micelar | 120ml
Para peles mistas e oleosas
Composição suave, sem álcool

Sua composição adstringente ajuda a controlar a oleosidade 
da pele sem ressecamento. Pode ser usada tanto para a 
limpeza facial, quanto em sua complementação, agindo 
como tonificante e purificante. Possui extrato de erva-mate, 
pantenol e extrato de raspa de juá.

Gel Creme Facial | 30g
Para peles mistas e oleosas
Hidratação com controle da oleosidade 

Ajuda na absorção da oleosidade, preenche e disfarça 
pequenas imperfeições da pele, dando um aspecto jovem e 
saudável à face. Contém extrato de erva-mate, raspa de juá, 
elastômero de silicone pó e pantenol, que associados agem 
no controle das glândulas sebáceas, prevenindo a produção 
excessiva de compostos graxos. Oil free.

Máscara Capilar | 270g
Hidratação intensiva para cabelos ressecados e 
desvitalizados
Restauração, maciez e leveza aos fios

Possui um complexo nutritivo que age profundamente 
nos fios de cabelo, proporcionando maciez e leveza, 
prevenindo os danos do envelhecimento capilar. É 
elaborada com agentes suaves de condicionamento 
intenso, enriquecida com silicones, alta concentração de 
óleo de semente de uva, extrato de erva-mate e pantenol. 
Essa combinação age intensivamente na hidratação e 
restauração de cabelos ressecados e “sem vida”.

Shampoo Limpeza Profunda e Revitalização| 300ml
Indicado para limpeza profunda de todos os tipos de 
cabelo, inclusive os tingidos e os tratados com escova 
progressiva

Remove o acúmulo excessivo de resíduos, sem agredir 
os fios e ajuda a prevenir os danos do envelhecimento 
capilar. Contém extrato de erva-mate, extrato de raspa 
de juá e pantenol. O extrato de raspa de juá proporciona 
limpeza profunda e suave e ajuda a combater a caspa 
e a seborreia. O pantenol hidrata, fortalece e dá brilho, 
enquanto o extrato de erva-mate age protegendo e 
revitalizando os fios.

Condicionador Restauração e Vitalidade | 300ml
Indicado para condicionamento de todos os tipos de 
cabelo, inclusive os tingidos e os tratados com escova 
progressiva

Elaborado para desembaraçar e agir na restauração dos 
fios, prevenindo os danos do envelhecimento capilar, 
possui extrato de erva-mate, pantenol, óleo de semente 
de uva e silicones. Os três silicones que compõem 
a fórmula ajudam a nutrir, amaciar e desembaraçar 
os fios. O óleo de semente de uva age na hidratação 
e restauração dos fios. O pantenol complementa a 
hidratação, fortalece e dá brilho, enquanto o extrato de 
erva-mate age protegendo e dando vitalidade aos fios 
de cabelo.

Creme Hidratante para Mãos e Pés | 60g
Hidratação intensiva
Protege e minimiza asperezas

Possui fórmula exclusiva que combina a ação cicatrizante 
do extrato de erva-mate ao alto poder de hidratação da 
ureia e do óleo de semente de uva com o efeito protetor da 
alantoína. Proporciona bem-estar, nutre, minimiza asperezas 
e deixa as mãos e os pés macios e protegidos.

Loção Hidratante Corporal | 250ml
Para todos os tipos de pele
Altamente nutritivo, previne o envelhecimento precoce

Elaborada com emolientes e hidratantes vegetais e 
enriquecida com extrato de erva-mate e óleo de girassol. 
O extrato de erva-mate é rico em polifenóis, entre outros 
componentes, e o óleo de girassol é rico em Ômega 6 (ácido 
linoleico) e vitamina E. Essa associação de ativos resulta em 
um produto altamente nutritivo e com poderes de prevenir 
os danos do envelhecimento precoce na pele. 

Aromatizador de Ambientes | 200ml
Fragrância herbal suave
Age como neutralizador de odores desagradáveis

Elaborado com extrato e essência de erva-mate para 
deixar a casa, o ambiente de trabalho ou o carro, 
perfumados e aconchegantes. Proporciona sensação de 
bem-estar e harmonia.

Sabonete Cremoso | 350ml
Para todos os tipos de pele
Nutrição para mãos e face

Possui agentes hidratantes e umectantes combinados 
com extrato de erva-mate. Sua composição cremosa 
ajuda a manter a hidratação natural da pele, impedindo o 
ressecamento. Possui pH fisiológico e atua na prevenção 
do envelhecimento precoce.

L I N H A  P R O F I S S I O N A L

Máscara Capilar
500g

Shampoo
1 litro

Condicionador
1 litro
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E S S E N C I A L  C A R E  C A P I L A R

Inspirada no poder essencial da natureza para cuidado diário e proteção dos fios de cabelo. 

A linha Essencial Care Capilar conta com quatro direcionamentos de produtos que cuidam, tratam e 

embelezam: uva e amora, chá verde, macadâmia e jaborandi e juá. Todos contêm seus extratos ou 

óleos naturais, proteínas vegetais e agentes de hidratação que seguem o conceito vegano.

Shampoo Uva e Amora | 300ml
Para cabelos frágeis e ressecados
Limpa suavemente e hidrata

É elaborado com extrato de uva e enriquecido com 
essência de amora. Sua composição proporciona 
limpeza suave, nutre e fortifica os fios a partir da raiz.

Condicionador Uva e Amora | 300ml
Para cabelos frágeis e ressecados
Desembaraça e hidrata

Nutre e fortifica os fios a partir da raiz. O resultado do uso 
é um cabelo com aspecto mais saudável, macio, brilhoso 
e com delicioso cheirinho de amora.

Shampoo Chá Verde | 300ml
Para cabelos mistos e oleosos
Controla a oleosidade e melhora o volume

O extrato de chá verde ajuda a controlar e a diminuir 
a oleosidade excessiva do couro cabeludo, assim, 
mantendo os fios limpos e soltos por muito mais tempo.

Condicionador Chá Verde | 300ml
Para cabelos mistos e oleosos
Desembaraço, maciez e controle da oleosidade

Mantém os fios limpos e soltos por muito mais tempo. 
Melhora o volume e deixa o cabelo macio. Não deve ser 
usado na raiz do cabelo.

Shampoo Jaborandi e Juá | 300ml
Para cabelos frágeis e couro cabeludo sensível
Previne a queda

O extrato de juá possui ação antisséptica, auxiliando 
na limpeza dos cabelos e couro cabeludo. Já o extrato 
de jaborandi estimula o couro cabeludo, melhorando o 
aspecto dos fios e prevenindo a queda.

Condicionador Jaborandi e Juá | 300ml
Para cabelos frágeis e couro cabeludo sensível
Desembaraça, nutre e melhora o aspecto dos fios

A associação do extrato de juá com o extrato de 
jaborandi traz fortalecimento capilar, melhora o 
aspecto dos fios e age prevenindo a queda.

Shampoo Macadâmia | 300ml
Para cabelos tingidos e alisados
Protege das agressões de tratamentos químicos

Enriquecido com queratina e óleo de macadâmia, 
que mantém os fios hidratados e protegidos. Seu 
uso contínuo deixa o cabelo saudável e prolonga o 
resultado dos tratamentos.

Condicionador Macadâmia | 300ml
Para cabelos tingidos e alisados
Protege das agressões de tratamentos químicos

Hidrata, desembaraça e protege o cabelo das agressões 
provocadas por tinturas e alisamentos. Enriquecido 
com queratina e óleo de macadâmia.

L I N H A  P R O F I S S I O N A L

Shampoo | 5 litros Condicionador | 5 litros
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E S S E N C I A L  C A R E  C O R P O R A L

Desenvolvida para os cuidados diários do corpo em uma rotina contemporânea.

Essencial Care Corporal está inserida no conceito vegano, uma linha ainda mais sustentável, 

com matérias-primas seguras e renováveis. Os conservantes são extremamente suaves e os 

ativos como um todo preservam a microbiota cutânea e reforçam a beleza natural. 

Hidratante Corporal Castanha | 310ml
Para peles normais a secas
Ajuda a devolver a umidade natural da pele

Promove nutrição intensiva e ajuda a devolver a 
umidade natural da pele, mantendo-a hidratada. Contém 
extrato de castanha do pará, óleo de semente de uva, 
óleo de girassol, glicerina vegetal e ésteres de alta 
espalhabilidade. 

Álcool Gel Uva | 310ml
Higieniza e hidrata
Deixa um agradável aroma de uva nas mãos

Ajuda a proteger as mãos de microrganismos nocivos 
à saúde. Enriquecido com extrato de uva e glicerina 
vegetal que proporcionam ação hidratante, impedindo o 
ressecamento da pele. Contém 70% de álcool etílico.

Sabonete Líquido Flor de Ameixa | 310ml
Para todos os tipos de pele
Possui pH fisiológico

Sua composição é suave e equilibrada. Contém extrato 
de ameixa, com ação nutritiva e antioxidante e o 
delicado perfume das suas flores.

Sabonete Líquido Chef de Cozinha | 310ml
Neutraliza odores de alimentos das mãos
Hidrata e mantém a integridade da pele

Elaborado especificamente para higiene das mãos, 
antes e após o preparo de alimentos. É enriquecido 
com extratos vegetais de limão e gengibre e essência 
de menta.

Hidratante Corporal Flor de Ameixa | 310ml
Para todos os tipos de pele
Promove hidratação equilibrada

Com perfumação delicada, promove hidratação 
equilibrada e melhora a textura da pele. Contém 
extrato de ameixa, com ação nutritiva e antioxidante 
e o agradável perfume de suas flores. É enriquecido 
com óleo de semente de uva, óleo de girassol, glicerina 
vegetal e ésteres de alta espalhabilidade.

Mousse de Uva | 120ml e 310ml
Para todos os tipos de pele
Hidrata, suaviza e perfuma

Sua apresentação bifásica torna o produto leve e 
de sensorial delicado. Contém extrato de uva e óleo 
de girassol que são ativos essenciais para manter a 
vitalidade da pele e prevenir os sinais do envelhecimento.

Sabonete Líquido Castanha | 310ml
Para peles normais a secas
Possui pH fisiológico

Sua composição é suave e hidratante. Contém extrato 
de castanha do pará, cuja ação nutritiva e emoliente 
ajuda a devolver a umidade natural da pele, 
mantendo-a hidratada.
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V I T I S  P R E M I U M V I N H A S  D E  A L G O D Ã O

Vitis Premium traz encanto e delicadeza para a pele. Através de suas formulações leves, 

elaboradas com derivados da uva, silicones de rápida absorção e ésteres tecnológicos, deixa a pele 

macia e aveludada. A fragrância traz notas de uva, cassis, lírio do vale e almíscar branco, tornando-a 

romântica e jovial.

Loção Hidratante Corporal | 250ml
Hidrata e deixa a pele macia e perfumada
Contém óleo de semente de uva

Nutre e revitaliza a pele, deixando-a perfumada, 
macia e com sensorial aveludado.

Sabonete Líquido | 250ml
Limpa com delicadeza
Contém extrato de uva

Limpa com suavidade e revitaliza a pele, 
deixando-a macia e com sensorial aveludado.

Combinação perfeita do clássico com o sofisticado. É inspirada no toque suave da brisa que 

vem das vinhas, associada ao conforto único do algodão. Hidratação que envolve a pele, deixando a 

sensação de conforto e bem-estar, vindos da união do extrato de uvas finas com extrato de algodão 

e silicones.

Loção Hidratante Corporal | 250ml
Sensorial leve e hidratação intensiva
Pele macia e delicadamente perfumada

Envolve o corpo com toque suave, 
rápida absorção e hidratação intensiva.

Sabonete Líquido | 250ml
Limpeza da pele com hidratação
Perfume delicado

Espuma cremosa que limpa, nutre 
e perfuma delicadamente a pele.

Deo Colônia | 50ml
Perfumação feminina
Fragrância floral oriental

Marcante e moderna, sua fragrância 
combina notas de grapefruit, 
mandarina, pimenta rosa, tuberosa, 
jasmim, ylang ylang, muguet, 
patchouli, musk e vanilla.
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A M O R  P E R F E I T O V I T I S  C A R E

Espuma Cremosa de Limpeza Facial 
| 100ml
Limpeza suave do rosto
Cuidado facial diário

É extremamente suave e proporciona 
limpeza, preservando a integridade da 
pele. Sua composição é enriquecida com 
componentes que preparam a pele para 
melhor resultado dos tratamentos faciais. 
Desenvolvida com nanotecnologia 
com propriedades anti-inflamatórias, 
antioxidantes e emolientes, contém 
resveratrol, extrato de uva, extrato de 
romã, extrato de arnica e Renew Zyme.

Hidratante Corporal | 300ml
Para todos os tipos de pele
Intensifica a hidratação cutânea 
natural

Elaborado com PCA-Na 
associado a óleo de girassol 
oferece cuidado, proteção 
e sensorial aveludado para 
todo o corpo. Além de possuir 
esferas hidratantes em formato 
de coração e uma fragrância 
envolvente.

Sabonete Líquido | 300ml
Higiene delicada para mãos, 
face e corpo
Possui pH fisiológico

Deixa a pele macia e 
perfumada. Elaborado com 
PCA-Na, fator de hidratação 
natural da pele, associado 
a tensoativos suaves que 
oferecem cuidado, proteção, 
sensorial delicado e perfume 
que encanta. 

Emulsão Facial com FPS30 | 45ml
Dermatologicamente testado
Alta proteção UVB e UVA
Oil free

Desenvolvida com nanotecnologia, 
combate radicais livres, hidrata, protege 
e oferece segurança para todos os tipos 
de pele. É indicada para pessoas de pele 
clara e sensíveis a queimadura solar. 
Previne os riscos de câncer de pele e 
envelhecimento. Possui textura leve e 
efeito antibrilho, ajudando a controlar a 
oleosidade da pele.

Lip Gloss | 8ml
Tratamento preventivo para lábios
Hidratação intensiva

Sua composição previne os sinais do 
tempo, evidentes pela perda de volume e 
ressecamento acentuado, favorecendo a 
manutenção de lábios jovens e saudáveis. 
Desenvolvido com nanotecnologia, 
contém resveratrol, ácido hialurônico e 
vitamina E. Possui uma coloração vitis 
perolada e pode ser aplicado diretamente 
nos lábios ou sobre batom para realçar a 
cor e dar um brilho especial.

Amor Perfeito é uma declaração de cuidado e carinho, contendo em sua formulação PCA-Na,

fator de hidratação e proteção natural da pele. Inspirada nas flores com mesmo nome, a linha 

transmite conforto por sua textura aveludada e delicadeza com sua perfumação floral frutal 

gourmand. 

Tratamentos faciais desenvolvidos com nanotecnologia, que potencializa e prolonga a ação 

dos ativos, garantindo sua eficácia. A linha Vitis Care possui resveratrol, um potente antioxidante 

derivado da uva que inibe a ação dos radicais livres, minimizando o envelhecimento cutâneo, a 

formação de rugas e a flacidez. Cada produto incorpora ativos tecnológicos que resultam em alta 

performance, como: filtros solares de última geração, vitamina E, ácido hialurônico, extrato de uva e 

Laricyl, para melhorar o tônus da pele.

Body Splash | 115ml
Perfumação feminina
Fragrância floral frutal 
gourmand

Sua fragrância harmoniza notas 
de mandarina e framboesa 
com íris, rosas, damasco,  
baunilha e sândalo, que a 
tornam sensual e romântica ao 
mesmo tempo.
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H O M E M  V I N H O  T I N T O

Inspirada nas tradicionais adegas de envelhecimento de vinhos, a linha foi desenvolvida para valorizar a 

beleza e o bem-estar do homem. Produzida com extrato de vinho - um poderoso antioxidante, que age contra a 

ação de radicais livres, e rico em taninos, que controlam a oleosidade e dão sensação de pele protegida e cabelo 

limpo por muito mais tempo. Outros ativos que enriquecem as formulações são: extrato de uva, extrato de limão, 

extrato de erva-mate, pantenol, vitamina E, silicones, jaborandi, alecrim, mentol, arnica, lactato de mentila, Laricyl®. 

As fragrâncias são amadeiradas e trazem a presença marcante do vinho em suas notas.

Hidratante Rosto e Corpo | 120ml
Produto multifuncional para mãos, rosto e corpo
Previne o surgimento de linhas de expressão

Emulsão bifásica, possui toque agradável e deixa sensação 
aveludada na pele. Elaborado com extrato de vinho, 
que age na hidratação seletiva, controle da oleosidade e 
antirradicais livres; D-pantenol, potencializando a ação 
hidratante, umectante e reepitalizante; e vitamina E, 
que associada ao óleo de semente de uva, proporciona 
hidratação e previne o surgimento de linhas de expressão.

Deo Colônia Homem Vinho Tinto Blend | 100ml
Perfumação masculina
Notas aromáticas e cítricas com toque amadeirado

Fragrância sensual e sofisticada, para homens modernos 
e misteriosos. Mescla maçã, ameixa, bergamota, canela,  
cardamomo, cedro e ambergris.

Deo Colônia Homem Vinho Tinto Reserva | 100ml
Perfumação masculina
Notas amadeiradas com um toque de especiarias

Uma fragrância marcante, intensa e sedutora. Traz 
combinação olfativa de lima, pomelo, gerânio, cardamomo, 
noz moscada, musk, vetiver e fava tonka.

Espuma de Barbear | 150ml
Para todos os tipos de pele
Refrescância e maciez 

Condicionamento para um barbear perfeito. Possui espuma 
cremosa e abundante, enriquecida com extrato de vinho.

Gel Pós-barba | 110ml
Possui ação cicatrizante e anti-inflamatória
Controle de oleosidade e ação antirradicais livres

Refresca e proporciona conforto pós-barba, protegendo de 
irritações. Pode ser aplicado em todo o rosto, pois associa os 
benefícios do extrato de vinho ao azuleno e ao pantenol. Em 
especial, é enriquecido com Laricyl® - extrato de cogumelo, 
que promove a redução imediata do tamanho dos poros, 
ação adstringente e hidratação de longa duração.

Sport Gel - gel de massagem muscular | 110ml
Combate a fadiga muscular
Revigora e proporciona a sensação de alívio

Indicado para utilizar após atividades físicas ou de esforço 
muscular intenso. Ativa a circulação sanguínea e alivia 
dores e cansaço muscular, possui propriedade anti-
inflamatória e descongestionante. É elaborado com extrato 
de vinho, arnica, erva-mate, mentol e lactato de mentila.

Sport Talc - talco cremoso para pés | 110ml
Proteção, hidratação e refrescância
Controle da sudorese dos pés

Seca rapidamente, sem deixar resíduos, mantendo os pés 
secos, macios, desodorizados e perfumados. Pode ser 
utilizado com qualquer tipo de calçado, combatendo os 
odores da transpiração. É elaborado com extrato de vinho, 
limão, lactato de mentila, triclosan, talco e silicones.

Shampoo e Condicionador 2 em 1 | 300ml
Limpeza, nutrição e condicionamento
Brilho e maciez para cabelos masculinos

Oferece a praticidade de 2 produtos em 1 e combina 
agentes de limpeza e condicionamento suaves com o poder 
antioxidante e moderador da oleosidade do vinho tinto. 
Contém, também, extrato de limão, cujas propriedades 
antissépticas e adstringentes permitem seu uso em couros 
cabeludos com caspa e seborreia.

Shampoo Fortalecedor | 300ml
Limpa estimulando a circulação sanguínea
Favorece o crescimento e fortalecimento dos fios

Especialmente desenvolvido para cabelos frágeis e 
com tendência a queda. Sua formulação é livre de sal e 
combina extratos vegetais de vinho, jaborandi, alecrim, 
além de proteínas do tremoço e pantenol, que melhoram o 
metabolismo celular, estimulam a circulação sanguínea do 
couro cabeludo, favorecendo o crescimento, fortalecendo os 
fios e prevenindo a queda capilar.

Kit Sport Homem Vinho Tinto
Os itens podem ser 
acondicionados em uma caixa 
ou sacola exclusivas Essência 
di Fiori. 
O kit contém:
- 01 Espuma de Barbear
- 01 Gel Pós-barba

Sugestão para presente
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H O M E M  E S P U M A N T E  B R U T

A linha Homem Espumante Brut destaca-se pela refrescância, que torna a ação do produto prolongada 

e promove a sensação de bem-estar. Com características únicas que devem ser respeitadas, a pele masculina 

exige cosméticos e tratamentos específicos. Os produtos são inspirados no espumante brut, elaborados à base 

de vinho na forma de extrato e atuam na prevenção do envelhecimento. Outros ativos que compõem a linha são: 

Oligoelemento Zinco, PCA-Na, lactato de mentila, extrato de limão, pantenol, vitamina E e alantoína. 

A fragrância traz um sedutor coquetel de espumante com limão, bergamota, anis estrelado e madeira.

Shampoo Refrescante | 300ml
Limpeza equilibrada e controle da oleosidade
Refresca, protege e fortalece o couro cabeludo

Deixa os cabelos mais saudáveis e bonitos, promovendo a 
sensação de frescor e bem-estar durante o dia. Elaborado 
com extrato de vinho, extrato de limão, PCA-Na, Zinco e 
lactato de mentila - uma composição altamente nutritiva 
e com ação equilibrante. 

Sabonete Gel para Barbear | 110ml
Prepara a pele para um perfeito barbear
Previne sinais do envelhecimento

Forma uma espuma suave, facilitando o barbear, 
revigorando a pele e mantendo-a bem cuidada. 
Elaborado com extrato de vinho, pantenol, PCA-Na e 
tensoativos suaves.

Balm Pós-barba | 110ml
Protege a pele de irritações
Possui ação anti-inflamatória

Emulsão fluída, de fácil espalhabilidade, previne sinais do 
envelhecimento. Elaborado com extrato de vinho, extrato 
de limão, pantenol, alantoína e agentes de refrescância.

Creme para Mãos | 50ml
Hidratação e proteção intensiva das mãos
Previne sinais do envelhecimento

Hidrata e protege as mãos masculinas de agressões diárias, 
traz um sensorial aveludado e tem rápida absorção. Contém 
extrato de vinho, vitamina E e silicones.

Kit Viagem
Criado para quem não abre mão do 
cuidado adequado com a pele e os 
cabelos, mesmo durante as viagens.
A necessaire exclusiva contém:
- 01 Shampoo Refrescante 80ml 
- 01 Sabonete Gel de Barbear 80ml 
- 01 Balm Pós-barba 80ml 
- 01 Creme para Mãos 50g

Kit Homem Espumante Brut
Os itens podem ser 
acondicionados em uma caixa ou 
sacola exclusivas Essência di Fiori. 
O kit contém:
- 01 Sabonete Gel de Barbear
- 01 Balm Pós-barba
- 01 Creme para Mãos

Sugestão para presente
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L I N H A  P R O F I S S I O N A L I L E X  T H E R A P Y                              

As linhas profissionais seguem o conceito de Beleza Inteligente - sendo que os produtos são 

elaborados para ter alto desempenho, priorizando a saúde do cliente e do profissional. 

Uma perfeita integração entre corpo, mente e natureza. Seja nas linhas de tratamentos estéticos 

facial, corporal ou capilar, os ativos presentes são cuidadosamente selecionados e testados, 

oferecendo segurança e eficiência no uso de acordo com as indicações registradas nos rótulos.

Gel Nano Regulador | 60g
Controla a microbiota facial e regula a oleosidade
Auxilia no tratamento de peles acneicas

Elaborado com nano partículas de melaleuca que favorecem 
tratamentos de peles oleosas e com tendência a acne. É 
enriquecido com Sebonormine, Oligoelemento Zinco, Arnica, 
Triclosan e Erva-mate, ativos com propriedades que atuam no 
equilíbrio do pH cutâneo, controle microbiano e auxiliam no 
controle da dilatação dos poros.

Máscara Secativa | 250g
Regula a secreção sebácea
Possui ação secativa, é antisséptica e adstringente

Desenvolvida para tratar peles lipídicas e com tendência à 
acne, é elaborada com Argila Verde, Erva-mate e enriquecida 
com Zinco e Magnésio. A Argila Verde associada à Erva-mate, 
é reguladora da secreção sebácea e possui ação tonificante, 
adstringente, estimulante e antirradicais livres. O Zinco, na 
forma de óxido, é antisséptico, adstringente, secativo e anti-
inflamatório. O Magnésio atua como secativo.

Linha especialmente desenvolvida para tratamentos faciais de peles oleosas e acneicas. 

Os produtos foram desenvolvidos dentro do conceito de Beleza Inteligente e são livres de parabenos, liberadores 

de formaldeído, álcool, lanolina, derivados do petróleo e corantes. A composição privilegiada das fórmulas 

tem como principal componente a erva-mate e os produtos são enriquecidos com arnica, sebonormine, zinco 

oligoelemento e melaleuca nanotecnológica. A fragrância é herbal e a linha contempla produtos Home Care.

Espuma Cremosa Facial | 100ml
Cuidado facial diário com suavidade
Possui ação adstringente e seborreguladora

Auxilia nos tratamentos de peles oleosas e com tendência à 
acne. Coadjuvante para tratamentos em cabine e home care.

Loção Secativa | 100ml
Absorve a oleosidade e disfarça marcas de acne
Ação tonalizante, adstringente e seborreguladora

Loção secativa, controladora da oleosidade e preventiva da 
acne, que pode ser utilizada em toda a face ou pontualmente. 
Proporciona média pigmentação com efeito mate, ameniza a 
vermelhidão e disfarça imperfeições.

Sabonete Gel Purificante | 500ml
Ideal para iniciar protocolos faciais
Higienização profunda da pele e controle da oleosidade

Elaborado com tensoativos associados ao Ácido Glicólico, 
Sebonormine, Arnica e Erva-mate, que removem e regulam a 
oleosidade excessiva.

Peeling de Erva-mate | 300g
Esfoliação mecânica de alta abrasão
Uniformização da pele e remoção de células mortas

Esfoliante mecânico que promove remoção de células 
mortas, ajudando a controlar asperezas, cravos e oleosidade 
excessiva. É um gel esfoliante facial elaborado à base de 
extrato de erva-mate com semente de apricot e arroz. A alta 
abrasão da fórmula uniformiza a pele, deixando-a radiante, 
com aspecto mais saudável e mais receptiva a tratamentos.

Tônico Equilibrante Facial | 500ml
Indicado para protocolos de limpeza facial
Tonifica a pele e equilibra o pH cutâneo

Loção aquosa para peles lipídicas e com tendência à acne. 
É elaborada com Sebonormine, Oligoelemento Zinco, 
Erva-mate e Arnica, que agem no equilíbrio do pH cutâneo e 
auxiliam no controle da oleosidade e da dilatação dos poros. 
O Oligoelemento Zinco possui, também, ação antisséptica.

Emulsão Emoliente | 500ml
Indicada para protocolos de limpeza facial
Amolece comedões e prepara a pele para extração

É elaborada com erva-mate, arnica, extrato de camomila e 
óleo de amêndoas, que promovem emoliência e tornam o 
produto mais confortável e adequado a todos os tipos de 
pele. Possui pH controlado com AMP.
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Creme de Massagem Ativador | 1kg
Propriedades modeladoras, redutoras e descongestionantes
Alto deslizamento e rendimento
Ideal para associar a protocolos de vinoterapia

Coadjuvante para técnicas de massagem corporal estética 
ativadora e modeladora, com objetivo de melhorar a 
silhueta. Elaborado à base de óleo e extrato de uva, é 
enriquecido com cafeína, erva-mate, gengibre, centella 
asiática e ginkgo biloba, que estimulam a circulação 
sanguínea e apresentam efeito descongestionante.

Creme de Massagem Neutro | 1kg
Sem adição de corantes, fragrância e parabenos
Alto deslizamento e rendimento
Indicado para os mais diversos tratamentos

Altamente hidratante, é elaborado com puro óleo de 
semente de uva, prevenindo a pele da ação de radicais 
livres. Pode ser adicionado de óleos essenciais, em 
protocolos com aromaterapia.

Gel Pós-depilação | 500g
Ameniza a irritação provocada pela depilação
Acalma a pele 

Apresenta textura leve, não oleosa, sendo rapidamente 
absorvido, dando sensação de conforto e auxiliando na 
recuperação da pele. É elaborado com extrato de uva e 
enriquecido com aloe vera, camomila, erva-mate, pantenol, 
alantoína e lactato de mentila - ativos com propriedades 
hidratantes, refrescantes, descongestionantes e cicatrizantes.

Gel Esfoliante Corporal | 500g
Esfoliação mecânica de média/alta abrasão
Esfoliante 100% vegetal

Promove a remoção de células mortas e uniformiza a pele, 
deixando-a mais receptiva à absorção de ativos. A mistura de 
esfoliantes naturais, obtidos da semente de uva com a semente 
de apricot, potencializa o resultado.

Loção Esfoliante Home Care | 250ml
Esfoliação corporal suave
Uso diário

É elaborada com semente de uva moída, que proporciona 
esfoliação suave, sem agredir e promovendo delicada ação 
renovadora da pele. É enriquecida com óleo de semente de 
uva, com ação hidratante e com o Complexo Redumodel, 
que associa os extratos de Citrus Aurantium, menta e chá 
verde, potencializando os tratamentos corporais redutores e 
modeladores.

Loção Hidratante Corporal Home Care | 350ml
Ativos redutores, modeladores e lipolíticos
Uso diário

É elaborada com o Complexo Redumodel (Citrus Aurantium, 
menta e chá verde) e enriquecida com cafeína, erva-mate, 
gengibre, centella asiática, ginkgo biloba, óleo de semente de 
uva e óleo de girassol. A mistura destes ativos, que possuem 
ação redutora, modeladora e lipolítica, melhora a textura da 
pele, ajuda a controlar  a retenção de líquidos e contribui para 
a firmeza e modelagem corporal. Aconselha-se preparar a 
pele com a Loção Esfoliante Vitis Therapy, para obtenção de 
resultados ainda melhores.

Máscara Corporal Redux | 500g
Suaviza a pele e ajuda a controlar ondulações
Estimula a microcirculação sanguínea

Especial para protocolos corporais que visam modelagem e 
redução de medidas, é elaborada à base de extratos e óleo 
de semente de uva com argila branca. Enriquecida com alta 
concentração de cafeína, erva-mate, gengibre, centella asiática e 
ginkgo biloba, que estimulam a circulação sanguínea.

Geleia Corporal Crioativadora | 500g
Tratamentos de gordura localizada
Prevenção da flacidez tissular

É indicado como coadjuvante nos protocolos estéticos de redução 
de medida. Atua por diferença de temperatura em associação a 
ativos redutores e firmantes, promovendo o resfriamento local, 
estimula a microcirculação periférica e melhora a textura da pele. 
Associa os poderes do extrato de uva com mentol com lactato de 
mentila, chá verde e ácido hialurônico.

Óleo de Massagem Relax | 500ml
Indicado para massagem terapêutica e relaxante
Proporciona conforto e alívio à sensação de cansaço

A associação de óleos de semente de uva, de passiflora, 
de girassol, de arnica e mentol, relaxa, atua no 
descongestionamento local e melhora a microcirculação.

Óleo de Massagem Natural | 500ml
Indicado para os mais diversos tratamentos
Óleo de semente de uva puro

Pode ser utilizado para hidratações profundas, como 
preventivo em protocolos de tratamento de estrias, em 
protocolos relaxantes ou terapêuticos, dentre outros. 
Altamente hidratante e rico em ômega 3 e vitamina E. Sem 
adição de corantes, fragrância, parabenos e óleo mineral.

Sabonete Líquido Facial e Corporal | 500ml
Para todos os tipos de pele
Prepara a pele para melhor recepção de tratamentos estéticos

Indicado para limpar regulando a oleosidade. Elaborado com 
tensoativos suaves e extratos vegetais com ação antisséptica, 
contém extrato de uva e de erva-doce.

Sabonete Esfoliante | 250ml
Remove células mortas e impurezas da pele
Prepara a pele para melhor recepção de tratamentos

Proporciona uniformidade da pele e a prepara para melhor 
receber ativos cosméticos, potencializando seu resultado. É 
elaborado com semente de uva moída, tensoativos suaves e 
cera biodegradável. O extrato e a semente de uva moída agem 
removendo as células mortas e impurezas da pele, de forma 
suave, deixando-a limpa, macia e com ótimo sensorial.

Sérum Hialutop | 30ml
Efeito tensor
Oil free

Elaborado com extrato concentrado de uva, DensiSkin®, vitamina E e 
elevada concentração de ácido hialurônico, que possui propriedades 
de aumentar o nível de água na pele, regenerando-a de modo rápido e 
intenso. O DensiSkin® possui efeito tensor e o extrato de uva associado 
à vitamina E, protege a pele da ação de radicais livres. Sérum de alto 
rendimento, livre de óleos, indicado para finalização de protocolos 
faciais.

Máscara Enzimática Refine C | 100ml
Para todos os tipos de pele
Renovação celular

Constitui um peeling enzimático seguro, favorece os processos de 
limpeza profunda e prepara a pele para a ação mais efetiva de peelings 
químicos. Atua na renovação celular, estimulando a produção de novas 
células epidérmicas, prevenindo os danos causados pela radiação 
UV e marcas de expressão e melhorando o aspecto cutâneo. Contém 
nanoresveratrol, extrato de uva, Renew Zyme, VC-IP (vitamina C 
estabilizada), vitamina E.

V I T I S  T H E R A P Y
Idealizada sob o olhar de Beleza Inteligente, a linha é composta por itens de uso profissional para 

tratamentos facial e corporal, complementada por produtos específicos que dão continuidade aos 

cuidados em casa. Sua fragrância traz notas características de uva e os ativos são selecionados para cada 

especificidade, tendo como base o extrato de uva, o óleo de semente de uva e a semente de uva moída, 

juntamente com ácido hialurônico. Os tratamentos faciais visam rejuvenescimento, revitalização, hidratação, 

ação antiestresse, enquanto os corporais são modeladores, firmadores, ativadores de circulação. 

Loção Tônica Facial | 250ml
Formulação suave que complementa a higiene facial
Equilibra o pH cutâneo

Formulação suave, sem álcool e sem agentes agressivos, 
complementa a higiene facial, preparando a pele para 
aplicação de produtos específicos de tratamento. Contém 
extrato de uva, aloe vera, ácido hialurônico e vitamina E, que 
tonificam e ajudam a manter a elasticidade e a hidratação 
natural da pele.

Creme de Nutrição Face Massage | 100g
Textura leve e nutrição equilibrada
Promove a juventude da pele

Composto por ativos especiais em concentrações que 
garantem nutrição e promovem a juventude cutânea. 
Elaborado com extrato e óleo de semente de uva, ácido 
hialurônico, aloe vera, vitamina E e silicones, que ajudam a 
manter a elasticidade, flexibilidade e sustentação da pele.

Máscara Facial Vitalize | 300g
Estimula a produção de colágeno
Melhora o tônus da pele

Elaborada à base de extratos e óleo de semente de uva com argila 
branca, é coadjuvante para técnicas de massagem estética facial 
revitalizantes e que visam melhorar os contornos faciais. Enriquecida 
com aloe vera, vitamina E, vitamina B5 e silicones que favorecem 
a hidratação e prolongam os benefícios do tratamento. Contém 
DensiSkin® e ácido hialurônico, que auxiliam na melhora do tônus, 
estimulam a produção de colágeno e dão um aspecto rejuvenescido 
à pele. DensiSkin® é um peptídeo derivado do colágeno marinho que 
atua como redensificador da pele.

Collagen Mask | 250g
Para todos os tipos de pele
Ideal para tratamentos rejuvenescedores e clareadores

Composição 100% natural, de alta substantividade cutânea, ideal para 
associar a protocolos de tratamento facial rejuvenescedor. Produto 
em pó. A argila branca possui propriedade tensora, revitalizante, 
purificante, energizante e reguladora da nutrição da pele, sua 
combinação com colágeno aumenta a hidratação e proteção da pele.

Leite de Limpeza | 500ml
Limpa e purifica a pele pré-tratamento
Remove maquiagem

Limpa delicadamente todos os tipos de pele, possui ação hidratante e 
é livre de óleos. Pode ser utilizado para remover maquiagem e purificar 
a pele antes de tratamentos estéticos, sua composição contém extrato 
de uva, erva-doce e vitamina E.

Máscara Calmante Regenere | 300g
Regenera a pele e atenua a vermelhidão
Ideal para uso pós-peeling e pós-tratamento

Indicada para peles sensibilizadas ou que passaram por tratamentos 
estéticos faciais intensos. É elaborada com azuleno, aloe vera, 
camomila, juá, calêndula e manteiga de uva - contendo propriedades 
calmante, descongestionante, regeneradora e atenuante da 
vermelhidão.
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Etapa 2
Condicionador Home Care | 300ml
Tratamento capilar intensivo
Reconstrução e revitalização
Fortalecimento e proteção

Proporciona condicionamento intensivo 
dos fios. Elaborado com resveratrol, óleo 
de semente de uva, ácido hialurônico, 
complexo Bio Restore e PCA-Na, uma 
composição rica em aminoácidos 
biocompatíveis com os fios de cabelo.

Etapa 1
Shampoo Home Care | 300ml
Tratamento capilar intensivo
Reconstrução e revitalização
Fortalecimento e proteção

Elaborado com resveratrol, óleo de semente 
de uva, ácido hialurônico, complexo Bio 
Restore, microemulsão de silicones e PCA-Na. 
Possui composição rica em aminoácidos 
biocompatíveis com os fios e elementos 
naturais de reparação para o cabelo danificado, 
auxiliando no fortalecimento dos fios capilares.

Etapa 3
Máscara Capilar Home Care | 200g
Tratamento capilar intensivo
Reconstrução e revitalização
Fortalecimento e proteção

Proporciona revitalização absoluta, com 
recuperação dos fios. Elaborada com ativos 
antiestáticos suaves, ácido hialurônico, 
complexo Bio Restore, polímero natural de 
alta performance, microemulsão de silicones 
e PCA-Na, combinados com derivados da 
uva – resveratrol e óleo de semente de uva.

V I T I S  H A I RV I T I S  P L A T I N U M
Vitis Hair é um tratamento intensivo de reconstrução capilar que promove restauração da massa 

capilar perdida por agressões químicas ou diárias, reforçando todas as camadas do fio. 

A linha é formulada com ativos ecossustentáveis e associa complexo Bio Restore, resveratrol em nanopartículas, 

nanoemulsão de silicones, polímeros naturais, ácido hialurônico, PCA-Na e condicionantes de alta performance.

Os produtos são livres de parabenos, formol, cloreto de sódio, quaternários de amônia, amida, óleo mineral, propilenoglicol.

Vitis Platinum foi desenvolvida especificamente para cabelos loiros, brancos e grisalhos, atuando na 

neutralização e combate dos fios amarelados, proporcionando brilho intenso, maciez e efeito platinado.

A ação do produto se dá pela combinação de pigmentos com resveratrol, óleo de semente de uva, microemulsão 

de silicones e ativos hidratantes, que realçam a cor e promovem vitalidade. Possui suave fragrância frutada.

Etapa 1
Shampoo | 1 litro
Tratamento capilar intensivo
Reconstrução e revitalização
Reparação e fortalecimento

Possui composição rica em aminoácidos 
biocompatíveis com os fios de cabelo e 
elementos naturais de reparação para o cabelo 
danificado. Elaborado com resveratrol, óleo de 
semente de uva, ácido hialurônico, complexo 
Bio Restore, microemulsão de silicones e 
PCA-Na.

Etapa 2
Reconstrutor Condicionante | 1 litro
Tratamento capilar intensivo
Promove restauração da massa capilar
Reforça todas as camadas dos fios

Possui componentes de alta 
compatibilidade com os cabelos e a pele, 
permitindo um tratamento reconstrutor, 
reparador, hidratante, revitalizante e 
fortalecedor para cabelos danificados e 
pós-química. Elaborado com resveratrol, 
óleo de semente de uva, ácido hialurônico, 
complexo Bio Restore, polímero natural 
de alta performance, microemulsão de 
silicones e PCA-Na.

Etapa 3
Máscara Capilar | 1 litro
Tratamento capilar intensivo
Revitalização capilar absoluta
Recuperação dos fios danificados

Apresenta alta compatibilidade com os 
cabelos e a pele, promovendo hidratação 
com selagem, redução de frizz e 
revitalização absoluta dos fios danificados. 
Elaborada com ativos antiestáticos suaves, 
ácido hialurônico, complexo Bio Restore, 
polímero natural de alta performance, 
microemulsão de silicones e PCA-Na, 
combinados com derivados da uva – 
resveratrol e óleo de semente de uva.

Máscara Matizadora Home Care | 280g
Efeito platinado
Brilho capilar intenso
Nutre, hidrata e repara os fios

Combina pigmentos com resveratrol, óleo de semente de uva 
e ativos hidratantes, que realçam a cor e promovem vitalidade, 
neutralizando os tons amarelados. Contém resveratrol, 
óleo de semente de uva, feniltrimeticone, microemulsão de 
silicone, polímero natural de alta performance e pigmento 
platinum.

Shampoo Matizador | 500ml
Efeito platinado
Brilho capilar intenso
Neutraliza os tons amarelados

Especialmente indicado para cabelos loiros coloridos, 
descoloridos ou naturais, também para brancos e grisalhos. 
Neutraliza e combate os tons amarelados dos fios, 
proporcionando brilho intenso, maciez e efeito platinado. 
Combina pigmentos com resveratrol e ativos hidratantes, 
que realçam a cor e promovem vitalidade. Contém 
resveratrol, microemulsão de silicone, polímero natural de 
alta performance e pigmento platinum.

Máscara Matizadora | 480g
Efeito platinado
Brilho capilar intenso
Nutre, hidrata e repara os fios

Combina pigmentos com resveratrol, óleo de semente de 
uva e ativos hidratantes, que realçam a cor e promovem 
vitalidade, neutralizando os tons amarelados. Contém 
resveratrol, óleo de semente de uva, feniltrimeticone, 
microemulsão de silicone, polímero natural de alta 
performance e pigmento platinum.

Shampoo Matizador Home Care | 315ml
Efeito platinado
Brilho capilar intenso
Neutraliza os tons amarelados

Especialmente indicado para cabelos loiros coloridos, 
descoloridos ou naturais, também para brancos e grisalhos. 
Neutraliza e combate os tons amarelados dos fios, 
proporcionando brilho intenso, maciez e efeito platinado. 
Combina pigmentos com resveratrol e ativos hidratantes, 
que realçam a cor e promovem vitalidade. Contém 
resveratrol, microemulsão de silicone, polímero natural de 
alta performance e pigmento platinum.
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L I N H A  C A S A E S P U M A N T E S  G O L D

Um abraço caloroso de boas-vindas de um anfitrião que te faça sentir 

verdadeiramente em casa.  Esse é o sentimento que desejamos transmitir. 

Acolhimento, carinho e proteção para que você fique à vontade, num lar 

aconchegante onde você possa ser você mesma. Lar doce lar.

Aromatizador de Ambientes | 150ml
Fragrância frutal floral
Auxilia na neutralização de odores indesejáveis

Possui notas olfativas de bagas vermelhas, mandarina, 
pêssego e framboesa combinadas com frésia, peônia e 
muget, harmonizadas com cedro, benjoim e sândalo. 
Uma combinação que proporciona bem-estar, alegria 
e conforto aos ambientes, estimulando os sentidos e 
neutralizando odores indesejáveis.

Sabonete Líquido | 150ml
Para todos os tipos de pele

Formulação suave com pH fisiológico

Elaborado com tensoativos que preservam a 
integridade da pele e promovem suavidade 

e conforto. É enriquecido com extrato de 
uva, que ajuda a manter a pele jovem e 

saudável e micas douradas, que favorecem 
o sensorial e tornam o produto cintilante.

Uma nobre experiência sensorial, que une requinte a cuidado e bem-estar. 

Seu aroma deriva da mescla de notas olfativas de bagas vermelhas combinadas com pêssego, flores exóticas e 

madeiras nobres. Sua apresentação em estilo provençal é um charme! As embalagens PET ornadas com pérolas, 

acondicionam produtos desenvolvidos exclusivamente para uso em ambientes - tanto home como corporativos.

Kit Espumantes Gold
Os itens podem ser acondicionados em uma 
caixa ou sacola exclusivas Essência di Fiori. 
O kit contém:
- 01 Sabonete Líquido
- 01 Aromatizador de Ambientes
- 01 Bandeja decorada personalizada

Sugestão para presente
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B L A N C  D E  B L A N CB L A N C  D E  N O I R
Os espumantes tradicionalmente elaborados com vinho procedente de uvas brancas são a 

inspiração para Blanc de Blanc. Sua formulação contém extrato de vinho e uma fragrância sofisticada 

com notas aromáticas frutadas e um toque cítrico. A linha foi desenvolvida exclusivamente para o uso 

em ambientes – tanto home como corporativos. Segue o princípio da reutilização do vidro e possui refis 

para reposição do produto, além das varetas de fibra que têm melhor difusão do aroma.

É inspirada nos espumantes elaborados à base de uvas tintas que resultam em produtos cristalinos 

transparentes. Este processo de fabricação do vinho base ocorre sem a presença da casca da fruta, que 

carrega a cor. Blanc de Noir contém extrato de vinho e sua fragrância traz elegância e sutis notas frutadas 

harmonizadas com um toque floral e oriental. A linha foi desenvolvida exclusivamente para o uso em 

ambientes – tanto home como corporativos. Segue o princípio da reutilização do vidro e possui refis para 

reposição do produto, além das varetas de fibra que têm melhor difusão do aroma.

Kit Blanc de Noir
Os itens podem ser acondicionados em uma 
caixa ou sacola exclusivas Essência di Fiori. 
O kit contém:
- 01 Sabonete Líquido
- 01 Difusor de Ambientes
- 01 Bandeja decorada personalizada

Sugestão para presente

Kit Blanc de Blanc
Os itens podem ser acondicionados em uma 
caixa ou sacola exclusivas Essência di Fiori. 
O kit contém:
- 01 Sabonete Líquido
- 01 Difusor de Ambientes
- 01 Bandeja decorada personalizada

Sugestão para presente

Difusor de Ambientes | 250ml
Fragrância floral frutal oriental
Embalagem de vidro, pode ser reutilizada

Sua fragrância traz a elegância de notas 
frutadas harmonizadas com um toque floral 
e oriental. É possível identificar a sutil mistura 
de notas de bagas de uvas maduras com 
laranja, cassis, cereja, frésia, muguet, jasmim, 
âmbar, baunilha e patchouli. As varetas de 
fibra intensificam a difusão. 

Este produto possui refil

Difusor de Ambientes | 250ml
Fragrância  frutada com um toque cítrico
Embalagem de vidro, pode ser reutilizada

Pureza e sofisticação descrevem a fragrância 
Blanc de Blanc. As notas de damasco, 
tangerina e mandarina se fundem com chá 
branco, flores brancas, espumante e amarílis 
e realçam o sândalo, musgo e musk branco, 
em harmonia perfeita. As varetas de fibra 
intensificam a difusão.

Este produto possui refil

Sabonete Líquido | 250ml
Possui pH fisiológico

Embalagem de vidro, pode ser reutilizada

Elaborado especialmente para o cuidado das 
mãos, sua espuma é cremosa e a fragrância 

prolonga a sensação de pele limpa. Sensação de 
puro cuidado, obtida através da combinação de 

tensoativos suaves com extrato de vinho. 

Este produto possui refil

Sabonete Líquido | 250ml
Possui pH fisiológico

Embalagem de vidro, pode ser reutilizada

Proporciona perfume delicado, espuma cremosa e 
sensorial acetinado na pele. Elaborado especialmente 
para o cuidado das mãos, possui tensoativos suaves e 

é enriquecido com extrato de vinho.

Este produto possui refil
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E S S E N C I A L  C A R E  H O M E
A linha leva delicadeza e perfume aos ambientes, com fragrâncias 

inspiradas na natureza, nos sentimentos e nas sensações. 

Os produtos Essencial Care Home seguem o conceito vegano, possuem 

componentes naturais e as embalagens são de matérias-primas recicláveis - 

frascos PET, varetas de madeira e papel kraft .

Difusor de Ambientes 
Bamboo | 320ml
Fragrância cítrico floral
Varetas de madeira

Com uma fragrância envolvente 
e aveludada, o bamboo 
transmite paz, harmonia e 
aconchego. Um aroma cítrico 
floral que remete frescor e uma 
atmosfera de RENOVAÇÃO e 
energia para os ambientes.

Difusor de Ambientes 
Vinhas em Flor | 320ml
Fragrância floral frutado

Varetas de madeira

A flor da videira é efêmera, 
durando apenas alguns dias, 

que antecedem um longo 
período de frutificação, 

maturação e vindima. É uma 
flor delicada e misteriosa. 

Promove HARMONIA, elegância 
e sofisticação aos ambientes.

Difusor de Ambientes Alecrim e 
Sal Grosso | 320ml
Fragrância cítrico amadeirado
Varetas de madeira

O alecrim está associado à 
coragem, fidelidade e transmite um 
sentido de bem-estar e proteção. 
A deliciosa combinação das notas 
frescas de alecrim e sal grosso 
ajuda a harmonizar e deixar o 
ambiente leve, uma gostosa 
atmosfera de PURIFICAÇÃO.

Água Perfumada para Tecidos Flor de Cerejeira | 400ml
Fragrância floral com um toque oriental
Renova e perfuma

A flor de cerejeira é símbolo do Japão, muito apreciada 
pelos samurais e associada à efemeridade da existência 
humana. Fragrância que inspira viver o presente sem medo, 
promovendo alegria e harmonia. O produto é indicado 
para usar em roupas, lençóis, toalhas, cortinas e estofados. 
Não substitui a lavagem, mas deixa um agradável perfume 
de roupa recém lavada. Também pode ser aplicado para 
umedecer os tecidos que serão passados a ferro, o que 
auxilia na fixação da fragrância. 

Água Perfumada para Tecidos Acqua Fresca | 400ml
Fragrância cítrico amadeirado
Renova e perfuma

Trazendo tranquilidade e frescor, essa fragrância 
é sinônimo de bem-estar e harmonia. Possui uma 
característica cítrica elegante e acolhedora. Indicado 
para usar em roupas, lençóis, toalhas, cortinas e 
estofados, o produto não substitui a lavagem, mas deixa 
um agradável perfume de roupa recém lavada. Também 
pode ser aplicado para umedecer os tecidos que serão 
passados a ferro, o que auxilia na fixação da fragrância.

Aromatizador de Ambientes Flor de Cerejeira | 120ml
Fragrância floral com um toque oriental
Inspira alegria e esperança

É a flor símbolo do Japão, muito apreciada pelos samurais 
e associada à efemeridade da existência humana. Simboliza 
o amor, a beleza, a felicidade, a renovação e a esperança. 
Fragrância que inspira viver o presente sem medo, 
promovendo alegria e harmonia.

Aromatizador de Ambientes Acqua Fresca | 120ml
Fragrância cítrico amadeirado
Inspira bem-estar e aconchego

Trazendo tranquilidade e frescor, essa fragrância é sinônimo 
de bem-estar e harmonia. Possui uma característica cítrica 
elegante e acolhedora.

Aromatizador de Ambientes Vinhas em Flor | 120ml
Fragrância floral frutado
Inspira harmonia e sofisticação

A flor da videira é efêmera, durando apenas alguns dias, que 
antecedem um longo período de frutificação, maturação 
e vindima. É uma flor delicada e misteriosa. Promove 
harmonia, elegância e sofisticação aos ambientes.
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E M B A L A G E N S D E C O R A Ç Ã O
Materiais disponíveis como acessórios para os produtos Essência di Fiori. Materiais disponíveis como acessórios para os produtos Essência di Fiori.

Bandeja Preta com Prata
Comprimento: 20cm 
Largura: 10cm

Bandeja Preta com Dourado
Comprimento: 20cm 
Largura: 10cm

Bandeja decorada
com Pérolas e Cristais
Comprimento: 20cm 
Largura: 12,5cm Bandeja decorada

com Strass Dourado
Comprimento: 20cm 
Largura: 12,5cm

Bandeja decorada
com Strass Prata
Comprimento: 20cm 
Largura: 12,5cm

Caixa de Presente Dourada
Comprimento: 23cm 
Largura: 21,5cm 
Altura: 7,5cm
Laço não incluso

Caixa de Presente Prata
Comprimento: 23cm 
Largura: 21,5cm 
Altura: 7,5cm
Laço não incluso

Caixa de Presente Preta
Comprimento: 23cm 
Largura: 21,5cm 
Altura: 7,5cm
Laço não incluso

Caixa de Presente com 
Visor Transparente
Comprimento: 21,5cm 
Largura: 19cm 
Altura: 8,5cm

Sacola de Papel Preta
Comprimento: 25cm 
Largura: 10cm 
Altura: 27cm
Laço não incluso

Sacola de Papel Branca
Comprimento: 25cm 
Largura: 10cm 
Altura: 27cm
Laço não incluso

Sacola Plástica
Comprimento: 25,5cm 
Altura: 32,5cm

Conjunto de Vidros Redondos 
para Difusor de Ambientes e 
Sabonete Líquido
Medidas do vidro: 
Diâmetro: 8,5cm
Altura: 11cm
Acompanha válvula, 
enfeite (conforme 
disponibilidade de 
estoque) e varetas 
de fibra.

Conjunto de Vidros Oitavados 
para Difusor de Ambientes e 
Sabonete Líquido
Medidas do vidro: 
Comprimento: 8cm 
Largura: 8,5cm
Altura: 13cm
Acompanha válvula, 
enfeite (conforme 
disponibilidade de 
estoque) e varetas 
de fibra.

Conjunto de Vidros Retangulares 
para Difusor de Ambientes e 
Sabonete Líquido
Medidas do vidro: 
Comprimento: 6cm 
Largura: 6cm
Altura: 14cm
Acompanha válvula, 
enfeite (conforme 
disponibilidade de 
estoque) e varetas 
de fibra.

Bandeja Bronze com Dourado
Comprimento: 20cm 
Largura: 10cm
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Estrada da Uva e do Vinho, s/nº | São Valentim  | CEP 95079-210

Bento Gonçalves | RS | 54 3458.3300 | 54 9 9910.3613 (whatsapp)

comercial@essenciadifiori.com.br

www.essenciadifiori.com.br
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