
TO MAKE YOU FEEL
TRULY SPECIAL

WOMAN



They are all prepared!
Anywhere, any time, ready to be 

discovered, eager to share the beauty 
that is within them.

To make you feel truly special



EAU DE PARFUM

MICHELLE

EAU DE PARFUM
PERFUME

Um almíscar inestimável enfatizando a 
síntese mais genuína de delicadas notas 

florais de osmanthus, âmbar claro e notas 
de baunilha e patchouli. 

Aplicação: Aplique a quantidade de 
perfume que desejar.

Tamanho
100 mL | 30 mL

Família Olfactiva:
Amadeirado Almíscarado

Notas de Saída: Osmanthus, Flor de 
Laranjeira, Bergamota

Notas de Coração: Almíscar, Âmbar

Notas de Fundo: Vetiver, Baunilha, 
Patchouli



BODY LOTION

MICHELLE

BODY LOTION
CREME DE CORPO

Loção hidratante de corpo, com Manteiga 
de Karité que aumenta a produção de 

colágeno, hidrata a pele e previne o 
envelhecimento precoce.

Com gorduras vegetais que melhoram 
a regeneração das células e melhora a 

elasticidade da pele.

Contém Alantoína e Vitamina E com grande 
poder hidratante, é anti-irritante, estimula 
a renovação celular e melhora a hidratação 

da pele.

Aplicação: Espalhe a loção hidratante 
com as pontas dos dedos em todo o 

corpo, fazendo movimentos circulares 
sempre no mesmo sentido. Espalhando 

uniformemente por todo o corpo.

Tamanho
200 mL | Body Lotion

HAND CREAM
CREME DE MÃOS

Creme hidratante e regenerador, 
contêm Alantoína e Vitamina E com 

grande poder hidratante, é anti-
irritante, renovador celular e melhora a 

umectação da pele.

Atua sobre a pele áspera e rachada, 
tornando-a lisa e flexível, e podendo ser 

aplicada em peles sensíveis.

Aplicação: Espalhe o creme na palpa 
de uma das mãos, com a ajuda da mão 
contraria faça movimentos circulares, 
espalhe uniformemente ate sentir as 

mãos hidratadas.

Tamanho
75 mL | Hand Cream

HAND CREAM

MICHELLE



DEODORANT

MICHELLE

ROLL ON
DESODORIZANTE

48h Protecção
Perfumado

Anti-Odor, Transparente e
Anti-Manchas

Aplicação: Aplique Roll-On de 
manhã ou à noite nas axilas limpas e 

secas.

Tamanho
50 mL | Roll On 

Família Olfactiva:
Amadeirado Almíscarado

Notas de Saída: Osmanthus, Flor de 
Laranjeira, Bergamota

Notas de Coração: Almíscar, Âmbar

Notas de Fundo: Vetiver, Baunilha, 
Patchouli



EAU DE PARFUM

LOURA

Família Olfactiva: Floral Frutada Gourmet

Notas de Saída: Groselha Preta, Pêra

Notas de Coração: Íris, Jasmim, Flor de 
Laranjeira

Notas de Fundo: Patchouli, Fava Tonka, 
Baunilha, Praliné

EAU DE PARFUM
PERFUME

Cria a harmonia perfeita combinando 
a grandeza da íris, as profundezas do 

patchouli e o retorno de uma nota 
gourmet.

Aplicação: Aplique a quantidade de 
perfume que desejar.

Tamanho
100 mL | 30 mL



BODY LOTION

LOURA

BODY LOTION
CREME DE CORPO

Loção hidratante de corpo, com Manteiga 
de Karité que aumenta a produção de 

colágeno, hidrata a pele e previne o 
envelhecimento precoce.

Com gorduras vegetais que melhoram 
a regeneração das células e melhora a 

elasticidade da pele.

Contém Alantoína e Vitamina E com grande 
poder hidratante, é anti-irritante, estimula 
a renovação celular e melhora a hidratação 

da pele.

Aplicação: Espalhe a loção hidratante 
com as pontas dos dedos em todo o 

corpo, fazendo movimentos circulares 
sempre no mesmo sentido. Espalhando 

uniformemente por todo o corpo.

Tamanho
200 mL | Body Lotion

HAND CREAM
CREME DE MÃOS

Creme hidratante e regenerador, 
contêm Alantoína e Vitamina E com 

grande poder hidratante, é anti-
irritante, renovador celular e melhora a 

umectação da pele.

Atua sobre a pele áspera e rachada, 
tornando-a lisa e flexível, e podendo ser 

aplicada em peles sensíveis.

Aplicação: Espalhe o creme na palpa 
de uma das mãos, com a ajuda da mão 
contraria faça movimentos circulares, 
espalhe uniformemente ate sentir as 

mãos hidratadas.

Tamanho
75 mL | Hand Cream

HAND CREAM

LOURA



DEODORANT

LOURA

ROLL ON
DESODORIZANTE

48h Protecção
Perfumado

Anti-Odor, Transparente e
Anti-Manchas

Aplicação: Aplique Roll-On de 
manhã ou à noite nas axilas limpas e 

secas.

Tamanho
50 mL | Roll On 

Família Olfactiva: Floral Frutada Gourmet

Notas de Saída: Groselha Preta, Pêra

Notas de Coração: Íris, Jasmim, Flor de 
Laranjeira

Notas de Fundo: Patchouli, Fava Tonka, 
Baunilha, Praliné



EAU DE PARFUM
PERFUME

Uma alegre fragrância floral amadeirada, 
composta em torno das notas de Limão 
Primofiore, que se manifesta no frescor 
do jasmim d’água e na sensualidade do 

cedro.

Aplicação: Aplique a quantidade de 
perfume que desejar.

Tamanho
100 mL | 30 mL

EAU DE PARFUM

HILLARY

Família Olfactiva:
Floral Aquático

Notas de Saída: Limão de Amalfi, Hortelã

Notas de Coração: Jasmim, Pimenta 
Rosa, Peónia

Notas de Fundo: Ládano Francês, Cedro 
da Virginia, Açúcar



BODY LOTION

HILLARY

BODY LOTION
CREME DE CORPO

Loção hidratante de corpo, com Manteiga 
de Karité que aumenta a produção de 

colágeno, hidrata a pele e previne o 
envelhecimento precoce.

Com gorduras vegetais que melhoram 
a regeneração das células e melhora a 

elasticidade da pele.

Contém Alantoína e Vitamina E com grande 
poder hidratante, é anti-irritante, estimula 
a renovação celular e melhora a hidratação 

da pele.

Aplicação: Espalhe a loção hidratante 
com as pontas dos dedos em todo o 

corpo, fazendo movimentos circulares 
sempre no mesmo sentido. Espalhando 

uniformemente por todo o corpo.

Tamanho
200 mL | Body Lotion

HAND CREAM
CREME DE MÃOS

Creme hidratante e regenerador, 
contêm Alantoína e Vitamina E com 

grande poder hidratante, é anti-
irritante, renovador celular e melhora a 

umectação da pele.

Atua sobre a pele áspera e rachada, 
tornando-a lisa e flexível, e podendo ser 

aplicada em peles sensíveis.

Aplicação: Espalhe o creme na palpa 
de uma das mãos, com a ajuda da mão 
contraria faça movimentos circulares, 
espalhe uniformemente ate sentir as 

mãos hidratadas.

Tamanho
75 mL | Hand Cream

HAND CREAM

HILLARY



DEODORANT

HILLARY

ROLL ON
DESODORIZANTE

48h Protecção
Perfumado

Anti-Odor, Transparente e
Anti-Manchas

Aplicação: Aplique Roll-On de 
manhã ou à noite nas axilas limpas e 

secas.

Tamanho
50 mL | Roll On 

Família Olfactiva:
Floral Aquático

Notas de Saída: Limão de Amalfi, Hortelã

Notas de Coração: Jasmim, Pimenta 
Rosa, Peónia

Notas de Fundo: Ládano Francês, Cedro 
da Virginia, Açúcar



EAU DE PARFUM
PERFUME

As primeiras notas de um magnífico 
núcleo precioso e a suave sensualidade 

da baunilha, unem-se em flores 
brancas límpidas para uma fragrância 

contemporânea, atual e viciante.

Aplicação: Aplique a quantidade de 
perfume que desejar.

Tamanho
100 mL | 30 mL

EAU DE PARFUM

NANCY

Família Olfactiva: Oriental Baunilha

Notas de Saída: Groselha Preta, Pêra, 
Tangerina verde

Notas de Coração: Jasmim, Chá, Flor de 
Laranjeira, Café

Notas de Fundo: Almíscar Branco, 
Madeira Branca



BODY LOTION

NANCY

BODY LOTION
CREME DE CORPO

Loção hidratante de corpo, com Manteiga 
de Karité que aumenta a produção de 

colágeno, hidrata a pele e previne o 
envelhecimento precoce.

Com gorduras vegetais que melhoram 
a regeneração das células e melhora a 

elasticidade da pele.

Contém Alantoína e Vitamina E com grande 
poder hidratante, é anti-irritante, estimula 
a renovação celular e melhora a hidratação 

da pele.

Aplicação: Espalhe a loção hidratante 
com as pontas dos dedos em todo o 

corpo, fazendo movimentos circulares 
sempre no mesmo sentido. Espalhando 

uniformemente por todo o corpo.

Tamanho
200 mL | Body Lotion

HAND CREAM
CREME DE MÃOS

Creme hidratante e regenerador, 
contêm Alantoína e Vitamina E com 

grande poder hidratante, é anti-
irritante, renovador celular e melhora a 

umectação da pele.

Atua sobre a pele áspera e rachada, 
tornando-a lisa e flexível, e podendo ser 

aplicada em peles sensíveis.

Aplicação: Espalhe o creme na palpa 
de uma das mãos, com a ajuda da mão 
contraria faça movimentos circulares, 
espalhe uniformemente ate sentir as 

mãos hidratadas.

Tamanho
75 mL | Hand Cream

HAND CREAM

NANCY



DEODORANT

NANCY

ROLL ON
DESODORIZANTE

48h Protecção
Perfumado

Anti-Odor, Transparente e
Anti-Manchas

Aplicação: Aplique Roll-On de 
manhã ou à noite nas axilas limpas e 

secas.

Tamanho
50 mL | Roll On 

Família Olfactiva: Oriental Baunilha

Notas de Saída: Groselha Preta, Pêra, 
Tangerina verde

Notas de Coração: Jasmim, Chá, Flor de 
Laranjeira, Café

Notas de Fundo: Almíscar Branco, 
Madeira Branca



EAU DE PARFUM
PERFUME

Esta fragrância feminina é muito distinta, 
apaixonante e completa. A rosa viciante e 
sofisticada combina as notas de baunilha 

e almíscar, revelando uma complexa e 
incrivelmente sensualidade.

Aplicação: Aplique a quantidade de 
perfume que desejar.

Tamanho
100 mL | 30 mL

Família Olfactiva: Floral Frutado

Notas de Saída: Framboesa, Flor de 
Laranjeira, Limão

Notas de Coração: Rosa

Notas de Fundo: Baunilha, Almíscar, 
Âmbar

EAU DE PARFUM

ROSALYNN



HAND CREAM
CREME DE MÃOS

Creme hidratante e regenerador, 
contêm Alantoína e Vitamina E com 

grande poder hidratante, é anti-
irritante, renovador celular e melhora a 

umectação da pele.

Atua sobre a pele áspera e rachada, 
tornando-a lisa e flexível, e podendo ser 

aplicada em peles sensíveis.

Aplicação: Espalhe o creme na palpa 
de uma das mãos, com a ajuda da mão 
contraria faça movimentos circulares, 
espalhe uniformemente ate sentir as 

mãos hidratadas.

Tamanho
75 mL | Hand Cream

HAND CREAM

ROSALYNN
BODY LOTION

ROSALYNN

BODY LOTION
CREME DE CORPO

Loção hidratante de corpo, com Manteiga 
de Karité que aumenta a produção de 

colágeno, hidrata a pele e previne o 
envelhecimento precoce.

Com gorduras vegetais que melhoram 
a regeneração das células e melhora a 

elasticidade da pele.

Contém Alantoína e Vitamina E com grande 
poder hidratante, é anti-irritante, estimula 
a renovação celular e melhora a hidratação 

da pele.

Aplicação: Espalhe a loção hidratante 
com as pontas dos dedos em todo o 

corpo, fazendo movimentos circulares 
sempre no mesmo sentido. Espalhando 

uniformemente por todo o corpo.

Tamanho
200 mL | Body Lotion



DEODORANT

ROSALYNN

ROLL ON
DESODORIZANTE

48h Protecção
Perfumado

Anti-Odor, Transparente e
Anti-Manchas

Aplicação: Aplique Roll-On de 
manhã ou à noite nas axilas limpas e 

secas.

Tamanho
50 mL | Roll On 

Família Olfactiva: Floral Frutado

Notas de Saída: Framboesa, Flor de 
Laranjeira, Limão

Notas de Coração: Rosa

Notas de Fundo: Baunilha, Almíscar, 
Âmbar



EAU DE PARFUM
PERFUME

Esta fragrância feminina é muito distinta, 
apaixonante e completa. A rosa viciante e 
sofisticada combina as notas de baunilha 
e almíscar, revelando uma sensualidade 

complexa e incrivelmente.

Aplicação: Aplique a quantidade de 
perfume que desejar.

Tamanho
100 mL | 30 mL

EAU DE PARFUM

BETTY

Família Olfactiva: Floral Frutado

Notas de Saída: Framboesa, Flor de 
Laranjeira, Limão

Notas de Coração: Rosa

Notas de Fundo: Baunilha, Almíscar, 
Âmba



HAND CREAM
CREME DE MÃOS

Creme hidratante e regenerador, 
contêm Alantoína e Vitamina E com 

grande poder hidratante, é anti-
irritante, renovador celular e melhora a 

umectação da pele.

Atua sobre a pele áspera e rachada, 
tornando-a lisa e flexível, e podendo ser 

aplicada em peles sensíveis.

Aplicação: Espalhe o creme na palpa 
de uma das mãos, com a ajuda da mão 
contraria faça movimentos circulares, 
espalhe uniformemente ate sentir as 

mãos hidratadas.

Tamanho
75 mL | Hand Cream

HAND CREAM

BETTY
BODY LOTION

BETTY

BODY LOTION
CREME DE CORPO

Loção hidratante de corpo, com Manteiga 
de Karité que aumenta a produção de 

colágeno, hidrata a pele e previne o 
envelhecimento precoce.

Com gorduras vegetais que melhoram 
a regeneração das células e melhora a 

elasticidade da pele.

Contém Alantoína e Vitamina E com grande 
poder hidratante, é anti-irritante, estimula 
a renovação celular e melhora a hidratação 

da pele.

Aplicação: Espalhe a loção hidratante 
com as pontas dos dedos em todo o 

corpo, fazendo movimentos circulares 
sempre no mesmo sentido. Espalhando 

uniformemente por todo o corpo.

Tamanho
200 mL | Body Lotion



DEODORANT

BETTY

ROLL ON
DESODORIZANTE

48h Protecção
Perfumado

Anti-Odor, Transparente e
Anti-Manchas

Aplicação: Aplique Roll-On de 
manhã ou à noite nas axilas limpas e 

secas.

Tamanho
50 mL | Roll On 

Família Olfactiva: Oriental Floral

Notas de Saída: Bergamota, Jasmim

Notas de Coração: Íris, Rosa, Tuberosa, 
Caramelo

Notas de Fundo: Âmbar, Almíscar, 
Baunilha



BODY LOTION
CREME DE CORPO

Loção hidratante de corpo, com Manteiga 
de Karité que aumenta a produção de 

colágeno, hidrata a pele e previne o 
envelhecimento precoce.

Com gorduras vegetais que melhoram 
a regeneração das células e melhora a 

elasticidade da pele.

Contém Alantoína e Vitamina E com grande 
poder hidratante, é anti-irritante, estimula 
a renovação celular e melhora a hidratação 

da pele.

Aplicação: Espalhe a loção hidratante 
com as pontas dos dedos em todo o 

corpo, fazendo movimentos circulares 
sempre no mesmo sentido. Espalhando 

uniformemente por todo o corpo.

Tamanho
200 mL | Body Lotion

Manteiga de 
Karité

Renovador 
Celular

Gorduras 
Vegetais



HAND CREAM
CREME DE MÃOS

Creme hidratante e regenerador, 
contêm Alantoína e Vitamina E com 

grande poder hidratante, é anti-
irritante, renovador celular e melhora a 

umectação da pele.

Atua sobre a pele áspera e rachada, 
tornando-a lisa e flexível, e podendo ser 

aplicada em peles sensíveis.

Aplicação: Espalhe o creme na palpa 
de uma das mãos, com a ajuda da mão 
contraria faça movimentos circulares, 
espalhe uniformemente ate sentir as 

mãos hidratadas.

Tamanho
75 mL | Hand Cream

HAND CREAM
CREME DE MÃOS

Máxima 
Hidratação

Renovador 
Celular

Vitamina E



DEODORANT
ROLL ON

ROLL ON
DESODORIZANTE

48h Protecção
Perfumado

Anti-Odor, Transparente e
Anti-Manchas

Aplicação: Aplique Roll-On de 
manhã ou à noite nas axilas limpas e 

secas.

Tamanho
50 mL | Roll On 

48h
48h Protecção PerfumadoTransparente e 

Anti-Manchas





They are all prepared!
Anywhere, any time, ready to be 

discovered, eager to share the 
beauty that is within them.

To make you feel truly special
T. +351 253 033 375

geral@bownewyork.pt


