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CATÁLOGO

A FAMÍLIA ESTÁ CRESCENDO!
Garantindo + bem-estar para sua rotina

EDIÇÃO nº  5



Chá T-Sleep 
NutriEmbelleze
80g (7240)

A combinação das ervas relaxantes 
Melissa, Capim Limão, Camomila, 
Maracujá e Alecrim, induzem a um 
sono mais profundo e revigorante, 
proporcionando ao despertar mais 
disposição e tranquilidade para 
enfrentar o seu dia.

Chá T-Imune
NutriEmbelleze

120g (7241) 

A combinação das ervas Alecrim, 
Sálvia, Menta, Manjericão, Mate 
Verde e Laranja, ajudam a aumentar 
e estimular o sistema imunológico, 
atuando nas bactérias que são 
nocivas a nossa saúde, melhorando 
a resposta do nosso corpo a eliminar 

radicais livres.
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T-Sleep
SEU SONO MAIS 
REVIGORANTE!

FORTALECE A
SUA IMUNIDADE!

T-Imune



T-SLIM SB

Chá T-Slim 
SB NutriEmbelleze
120 g (7134) 

Contra indicado para 
crianças, adolescentes, 
gestantes e lactantes. 

Pessoas com doenças crônicas 
diabetes, hipertensão e ou 
insu�ciência renal devem 

consultar seu médico para 
consumo.

Saúde

Bem-Estar

Serenidade

Vegano

+ Sabor

Vida Leve
Equilíbrio

Natural

Blend de Infusões

Inspirado na Medicina Tradicional Chinesa, o Chá T-Slim SB é a combinação perfeita de 
Camomila, Capim Limão, Hibisco, Cavalinha, Gengibre, Salsa e Sene, que juntas 
proporcionam uma sensação única de bem-estar e muitos benefícios ao organismo.
Produto vegano. Zero açúcar, glúten ou lactose.

T-SLIM SB

Chá T-Slim SB 
NutriEmbelleze
120 g (7134) 

Contra indicado para 
crianças, adolescentes, 
gestantes e lactantes. 

Pessoas com doenças crônicas 
diabetes, hipertensão e ou 
insu�ciência renal devem 

consultar seu médico para 
consumo.

Saúde

Bem-Estar

Serenidade

Vegano

+ Sabor

Vida Leve
Equilíbrio

Natural

Blend de Infusões

Inspirado na Medicina Tradicional Chinesa, o Chá T-Slim SB é a combinação perfeita de 
Sene, Camomila, Capim Limão, Hibisco, Cavalinha, Gengibre e Salsa, que juntas 
ajudam a acelerar o metabolismo e eliminar toxinas, além de ser um digestivo natural, 
proporcionando uma sensação única de equilíbrio e bem-estar para uma vida mais 
leve. Produto vegano. Zero açúcar, glúten ou lactose.



Nutriembelleze Cálcio +K1
60 comprimidos (7262)

Suplemento alimentar para manutenção de ossos, 
dentes e funcionamento muscular.

O NutriEmbelleze Cálcio +K1 é fonte de Vitamina 
D3, Vitamina K1, Cálcio e Magnésio, que juntos 

auxiliam na manutenção de ossos e dentes, sistema 
imune, coagulação do sangue e funcionamento 

muscular e neuromuscular.

+ VITALIDADE
PARA OS SEUS

OSSOS,
DENTES &
MÚSCULOS

CÁLCIO +K1
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Paixão pela
Transformação de Vidas
A Embelleze é a empresa brasileira conhecida nacional 
e internacionalmente por transformar vidas através 
da beleza. Acreditamos que a beleza pode criar novas 
vidas, pode transformar e desenvolver o que existe de 
melhor nas pessoas. Na venda direta, você encontra 
produtos desenvolvidos com muita tecnologia e 
qualidade, em categorias como Cabelos, Maquiagem, 
Perfumaria, Nutrição e muito mais, produtos com 
deliciosas fragrâncias e ingredientes especialmente 
selecionados para oferecer saúde, beleza e bem-estar.

+ 50 anos de mercado

Fábrica própria  + 18 mil m²

Entre as 100 maiores
empresas de beleza do mundo

Empresa brasileira 
número 1 em produtos para 
cabelo no Brasil

+ 100 milhões de
produtos por ano

 Maior rede de educação de beleza na 

América Latina

+ 2 milhões de alunos
formados
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A mulher traz em seus cabelos sua identidade e através deles expressa sua personalidade 
e beleza. Oferecemos em nossos produtos os cuidados necessários para todos os tipos de 
fios, transformando vidas através da beleza, autoestima e bem-estar.

Cabelos

O Kit Alkimia SOS Recuperação Imediata dos Fios é um tratamento 
intensivo para cabelos danificados. São quatro produtos inovadores 
que juntos devolvem a força e a elasticidade natural dos cabelos, 
deixando-os tratados, protegidos e cheios de brilho.

Kit Alkimia SOS Recuperação 
Imediata dos Fios (5821)

      1 - Shampoo sem sal 60 ml
      Pureza, hidratação e brilho.
      2 - Reconstrutor 60 ml
      Reconstrução da fibra, restauração das cutículas                         
e reposição da queratina.
      3 - Máscara de Tratamento 100 g
      Devolve brilho intenso, maciez e força aos       
cabelos fragilizados.
      4 - Blindagem Defrisante 60 ml
       Proteção térmica e auxílio na redução do frizz. 
Finalizador sem enxágue.

Alkimia
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A família HNR oferece um 
cronograma capilar que une três 
etapas para recuperar a saúde 
dos fios: Hidratação, Nutrição 
e Reconstrução. A combinação 
perfeita para os seus cabelos!

HNR Shampoo Hidratante
250 ml (5790) 

Proporciona maciez e toque suave. 
Pode ser usado diariamente e 
antes das máscaras de tratamento 
HNR. Contém ativos vegetais e 
oligoelementos que hidratam e 
promovem vitalidade e proteção 
aos fios.

HNR Máscara de 
Tratamento Hidratação
100 g (5698)

Repõe água e sais minerais 
essenciais nos fios ressecados. 
Hidratação por muito mais tempo. 
Contém Sais minerais, Silicones 
nobres e Ácido Hialurônico.

H
N
R

HNR Máscara de 
Tratamento Nutrição
100 g (5699) 

Faz a reposição de lipídeos 
que garantem o brilho e a 
maleabilidade dos fios. Nutrição 
profunda para os cabelos. Contém 
Blend de Óleos e Vitamina E.

HNR Máscara de 
Tratamento Reconstrução 
100 g (5700) 

 Possui um complexo de 
aminoácidos que preenche a 
estrutura danificada dos fios, 
proporciona mais resistência 
e devolve a força aos cabelos 
e Biotaurina, um poderoso 
energizante capilar.
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Shampoo
Espuma Leve
300 ml (6233)

A espuma formada é ideal 
para que o produto lave 
delicadamente os cachos 
preservando a hidratação 
natural dos cabelos 
cacheados. Evita o frizz e 
promove maciez durante 
as lavagens.

Shampoo sem 
Espuma
300 ml (6241)

Completo para uma limpeza 
leve e eficiente, sua função 
é dar aos fios sua curvatura 
natural sem a preocupação 
com componentes que pesem 
ou dificultem a sua formação.

Spray de Memória e 
Brilho 300 ml (6220)

Leave-in revitalizador com 
Óleos Vegetais e Protetor Solar 
Vegetal. Traz de volta a beleza 
da forma e o brilho dos fios 
como um memorizador.

Seiva Modeladora de 
Curvas 300 ml (6172)

Ativador de formas com 
Protetor Solar Vegetal. Ideal 
para definir, estilizar os cachos 
e dar um brilho
espetacular.

Condicionador Unique 
300 ml (5858)

Tratamento multifuncional com 
Protetor Solar Vegetal. Atua de 
várias formas no tratamento 
dos cachos, garantindo 
modelagem perfeita e a 
duração da forma. Pode ser 
usado como condicionador e 
como creme de pentear.

A família DNA do Cacho foi desenvolvida com fórmulas 
inovadoras que respeitam e valorizam a essência dos cabelos 
ondulados, cacheados e crespos. Um tratamento completo para 
cuidar, definir, estilizar e proteger a sua beleza. Perfeito para 
todos os tipos de cachos.

DNA do Cacho
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Plástica dos Fios
Restauração Pós-Química com Liss 
Repair. O segredo é um poderoso 
composto de �tonutrientes 
reconstrutores do �o, que traz a 
hidratação aos cabelos dani�cados. 
Indicação: Cabelos secos e quebradiços, 
pós-química, cabelos ressecados.

Protetor térmico sem 
enxágue. Traz um 
complexo concentrado 
de aminoácidos, que 

preenchendo e selando 
as  cutículas.

Umectação Premium
Óleo Esplêndido com Liposeal UB. 
O segredo é um supercomplexo de 
óleos nutritivos que selam os �os, 
proporcionando maciez, brilho e 
combate ao frizz. Indicação: 
Cabelos ressecados, muito 
volumosos ou com pontas duplas.

Equilíbrio Vital
Oxigenação Capilar com Oligomix. 
O segredo é um poderoso complexo 
repositor de minerais essenciais. 
Retira os excessos de produtos e 
repõe o que é essencial para 
cabelos sadios. Indicação: Cabelos 
oleosos e normais.

A família Salon Secrets traz os cuidados diários para 
os cabelos. Cada fórmula guarda os segredos dos 
pro�ssionais em ativos, fragrâncias e texturas, 
prontos para rituais de beleza em sua casa.

Tratamento 
Condicionante 
200 ml 

Selagem 
Reconstrutora

200 ml  

Shampoo
200 ml 

Tratamento 
Condicionante
200 ml  

Shampoo
200 ml 

Tratamento 
Condicionante
200 ml 

Shampoo
200 ml 

Salon
Secrets
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Leave-in com óleos 
essenciais que tratam 

deixando os cabelos 
disciplinados e com 
brilho.

Gloss Reparador
30 ml 

Com bio-renovação que 
garante a reposição absoluta 
às necessidades diárias dos 
cabelos. Reduz o frizz e forma 
barreira que protege contra 
agentes agressores externos, 
devolvendo o brilho, força e 
maciez aos �os.

Bio-Renovação Intensa
Creme de Tratamento

300 g  (5692) 

Traz maciez e de�nição ao 
longo do dia para os cabelos 
cacheados e volumosos até a 
próxima lavagem. Possui 
extrato de tamarindo que 
promove controle do frizz, alto 
poder de condicionamento, 
brilho e hidratação.

Controle Absoluto 
Creme para Pentear

400 g  (5693) 
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A família Plata Colors revela e 
ilumina a beleza dos cabelos 
loiros. Com o exclusivo
mix de pigmentos e 
elementos nutritivos, que 
matizam os cabelos como no 
salão.

Plata
Colors

Shampoo Matizador 400 ml (5875)

Proporciona o efeito loiro platinado. Realça a 
cor e deixa os cabelos com um brilho incrível. 
Shampoo sem sal. Não resseca os cabelos.

Máscara Matizadora 300 g (5624)

Matiza, trata e nutre, proporcionando 
um efeito loiro platinado com hidratação 
prolongada. Devolve a vitalidade, a força 
e o brilho. Elimina gradativamente o 
amarelado e o alaranjado dos fios.

NutriSalon Detox é um tratamento intensivo de 
desintoxicação, que reequilibra o sistema capilar, 
contribui para oxigenação do couro cabeludo, remove 
resíduos e oleosidade excessiva, proporcionando aquela 
sensação de cabelos renovados e com movimento.

NutriSalon
Detox

   

Serum Scalp Therapy 6 ampolas x 10 ml 

Desintoxica o couro cabeludo, melhorando sua 
oxigenação e deixando-o muito mais saudável. 
Neutraliza as toxinas do dia a dia e auxilia no controle da 
oleosidade. Estimula o crescimento dos �os.

Máscara Gel

 

300 g 

Possui microesferas de vitamina E que são liberadas diretamente 
nos cabelos durante a aplicação. Equilibra e desintoxica os �os, 

nutrindo intensamente e deixando os cabelos hidratados e leves. 
Indicado para cabelos oleosos e normais.

É indicada para a revitalização profunda de cabelos secos e 
quimicamente tratados. Possui proteína de soja, um nutriente 
antioxidante com alto poder de revitalização, e vitamina F que 
auxilia no equilíbrio da regeneração externa do �o. Proporciona aos 
cabelos uma hidratação intensa sem pesar. Indicado para cabelos 
secos e quimicamente tratados.
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Máscara Creme 300 g (5531) 
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Urban
Style
A família Urban Style oferece produtos para barba 
e cabelos com os melhores ativos para os cuidados 
pessoais masculinos.

Shampoo Energizante
200 ml (5819)

Ideal para os cuidados masculinos. Possui 
uma combinação de ativos especiais 
como H- VIT e a Biotaurina, poderoso 
efeito de renovação celular capilar, além 
da ação refrescante, estimula e revigora 
o couro cabeludo, cabelos e barba, 
removendo as impurezas e deixando 
cabelo e barba macios.

Modelador Efeito Teia 100 g (5820)

Promove fixação média dos cabelos, controla, 
modela e define os fios e a barba sem pesar. 
Proteção UV e acabamento matte.
Efeito natural na modelagem de cabelos e barba.

Loção Pós-Barba
200 ml (5818)

Proporciona sensação refrescante 
e alívio imediato para a pele 
recém-barbeada.

20 2121
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Uma linha de maquiagem com produtos de alta tecnologia que protegem e cuidam da 
pele enquanto realçam a sua beleza. São cores e texturas para você criar efeitos, destacar e 
iluminar seu rosto e seu olhar. E|Make Embelleze. Transforme a sua beleza!

Batom Semi Matte 
com Colágeno  3,5 g

Textura leve e 
cremosa com efeito 
semi matte, além de 
auxiliar na prevenção 
do envelhecimento 
precoce. 
Dermatologicamente 
testado

Batom Hidratante 
com Colágeno  3,5 g

Textura macia e alta 
pigmentação de longa 
duração, além de 
auxiliar na prevenção 
do envelhecimento 
precoce.

Nude 
Suave
(6938)

Vinho
(6942)

Fucsia
(6928)

Vinho
(6930)

Nude Suave
(6937)

Chocolate
(6933)

Vermelho
Intenso
(6931)

Pink
(6936)

Marsala
(6935)

Rosa Malva
(6945)

Marsala
(6943)

Rosa Retrô
(6941)

Vermelho
Intenso
(6940)

Pink
(6944) Boca
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Batom Líquido Matte 4 g

Possui alta cobertura e aplicação 
confortável que não resseca os 
lábios e não transfere a cor.
Dermatologicamente testado

Vinho
(6954)

Vermelho
Intenso
(6953)

Chocolate
(6952)

Pink
(6951)

Coral
(6949)

Nude Intenso
(6947)

Nude Suave
(6946)

Batom Lápis Matte  2,8 g

Efeito Matte. Alta Fixação e 
Cobertura.

Gloss Efeito Volume   3,7 ml

Desenvolvido com ácido 
hialurônico e vitamina E, hidrata 
e aumenta o volume dos lábios. 
Tem alta fixação e brilho 3D

África
(7032)

América
(7033)

Antártida 
(7034)

Ártico
(7035)

Ásia
(7036)

Atlântico 
(7037)

Europa
(7038)

Índico
(7039)

Oceania
(7040)

América
(7042)

Atlântico
(7044)

Antártida
(7043)

Europa
(7045)

Pacífico
(7041)
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Perolado
(6919)

Preta
(6918)

Azul Cobalto
(6920)

Marrom
(6917)

Máscara para Cílios
Volume Intenso 6 ml (6973)

Proporciona um resultado instantâneo 
de maior definição, deixando os cílios 
mais longos e volumosos.
Dermatologicamente testado

Sombra para Olhos 2 g

Com partículas ultrafinas e 
pigmentos micronizados que 
promovem cores intensas e excelente 
fixação.

Lápis para Olhos Preto 1,1 g (6913)

Cor intensa para olhos mais marcados.

Lápis para Sobrancelhas Universal
1,1 g (6914)

Define as sobrancelhas, preenche as falhas e mantém 
o aspecto natural.

Lapiseira para Olhos à Prova D’Água Preta
0,3 g (6915)

Define e realça o olhar.

Olhos
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Base Líquida FPS 20 26 ml

Uniformiza a pele disfarçando 
imperfeições. Contém Vitamina E 
com ação antioxidante. Fórmula 
suave de toque seco e acabamento 
matte.

Corretivo Líquido 8 ml

Disfarça imperfeições e olheiras. 
Contém vitamina E e Ácido Hialurônico 
que auxiliam na prevenção do 
envelhecimento precoce.
Dermatologicamente testado

Pó Compacto FPS 20  10 g

Com pigmentos minerais 
micronizados, permite 
um acabamento perfeito, 
uniforme e de efeito natural. 
Contém Vitamina E.

Bege Claro
(6967)

Bege Claro
(6961)

Bege Claro
(6955)

Bege Médio
(6956)

Bege Escuro
(6957)

Castanho Claro
(6958)

Castanho Médio
(6959)

Castanho Escuro
(6960)

Bege Escuro
(6969)

Bege Escuro
(6963)

Castanho Claro
(6970)

Castanho Claro
(6964)

Castanho Escuro
(6972)

Castanho Escuro
(6966)

Demaquilante Shampoo  140 ml (6976)

Remoção delicada da maquiagem combinada
a uma fórmula Oil Free. Ação inteligente que 
possibilita a limpeza da pele e maquiagem na 
hora do banho utilizando-o como shampoo 
de fórmula Hidratante, Vegana, livre de 
parabenos, petrolatos, sal, silicones e sulfatos.

Pó Iluminador 3 g

Textura fina e aveludada que deixa a pele 
com efeito cintilante e luminoso.

Blush Compacto 2,5 g

Textura fina e aveludada que deixa a
pele com aspecto natural e saudável.

Perolado
(6923)

Rosa Malva
(6925)

Pêssego
(6926)

Bronze
(6924)

Rosto
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O perfume é o facilitador da atração instintiva. É o que nos transporta 
à lembrança de um momento ou de uma pessoa.  É o que fica. É o que 
marca. É o que nos seduz.

Perfumaria

Poderosa 
Rouge
(6503)

Be
Unique
(6506)

Fragrâncias Femininas 100 ml 
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Dreams
(7075)

Moon
(7082)

Be You
(7079)

Believe
(7083)

Bella
(7081)

Intense
(7077)

Liberty
(7078)

Passion
(7074)

Provance
(7076)

Seduction
(7080)

Fragrâncias Femininas 100 ml 
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Fragrâncias Masculinas 100 ml 

Vip
(7091)

Stell 
(7088)

One
(7093)

Elegant
(7085)

Instinct
(7086)

Soul
(7087)

Eros
(7089)

Onix 
(7084)

Infinity
(7090)

Savage
(7092)
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IS Inteligente
e Sedutor

(6512)

New
Yorker
(6508)

Fragrâncias Masculinas 100 ml 

Attraction
(7067)

Cheer
(7063)

Mysterious
(7058)

Urban
(7059)Audacius

(7061)
Confidence

(7060)

Exotic 
(7062)

Surprised
(7066)

In Love
(7064)Joy

(7065)

Fragrâncias Femininas 15 ml

Fragrâncias Masculinas 15 ml
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Produtos desenvolvidos com ativos especiais para os cuidados corporais, proporcionando 
hidratação, bem-estar e conforto para a pele com fragrâncias irresistíveis.

Cuidados
Pessoais

Luva de Silicone 100 g (7094)

Extratos de aloe vera e algodão. 
Protege a pele das mãos, evitando 
o ressecamento. Textura suave, 
não deixa a pele oleosa.
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Believe (7071)Passion (7073)Dreams (7072)

Loção Hidratante
Corporal Feminina 200 ml

Extratos de aloe vera e BIOEX Cereais.

One (7069)Savage (7070) Vip (7068)

Loção Hidratante
Corporal Masculina 200 ml

Extratos de aloe vera e chá preto.

40 4141
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SPA Embelleze Creme Redutor de Medidas
SPA Embelleze Creme Redutor de Medidas traz o poder dos ativos 
botânicos para o seu equilíbrio e bem-estar.

Auxilia na redução de medidas e na eliminação de líquidos, basta 
espalhar uma pequena camada do produto massageando a região 
desejada para ativar a ação termogênica e detox. É ideal também 
para as técnicas de massoterapia, massagem modeladora, 
pré-treino e massagem desportiva.

• Auxilia na redução de edemas causados pela retenção de líquidos 
e também no trabalho do tônus muscular.
• Possui em sua formulação a Pimenta Negra e Gengibre, 
responsáveis pela ação termogênica e detox. 
• Ajuda também na perda de medidas e na diminuição de celulite.

500 g (6683)
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Gel Higienizante BioSalut

Álcool em Gel

Gel Higienizante BioSalut
140 ml (7209) 

Gel Higienizante BioSalut
60 ml (7206) 

BioSalut Álcool Líquido
100 ml (7217) 

A família BioSalut chegou para ajudar a 
conter o avanço do vírus Covid-19 e ajudar 
milhares de pessoas a se protegerem.

O Álcool em Gel Embelleze higieniza e 
protege, prevenindo contra as impurezas 

do dia a dia. Também proporciona 
suavidade e maciez para as suas mãos.

O Álcool Líquido BioSalut foi 
desenvolvido para higienizar 
mãos e superfícies (celulares, 
maçanetas, teclados, etc). Sua 
fórmula contém Aloe Vera e 
Glicerina, que promovem 
hidratação para as mãos, 
evitando o ressecamento. 

Limpa e Higieniza as
mãos sem ressecar!

Cuide de você 
e de quem  
você ama!

300 ml (7207) 
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EDIÇÃO LIMITADA

Contém Aloe Vera
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Gel Higienizante BioSalut

Gel Higienizante BioSalut
140 ml (7209) 

Gel Higienizante BioSalut
60 ml (7206) 

Erva Doce
300 ml (7221) 

Vivacci é a família de bem-estar da Embelleze VD. 
São dois sabonetes líquidos que proporcionam 
toque sedoso a pele com fórmula antisséptica e 
antibacteriana, que protegem a sua saúde.

Os sabonetes são multifuncionais para mãos e 
corpo. Indicados para todos os tipos de pele. 
Fórmula com aspecto perolado.

Dermatologicamente Testado.

A leveza da Erva Doce traz ao 
corpo e mãos a ação 
refrescante e calmante, aliado 
a uma deliciosa fragrância.

Óleo de Amêndoas
300 ml (7222) 

A presença do Óleo de 
Amêndoas na fórmula 
garante a hidratação e a 
emoliência da pele, além de 
contar com uma fragrância 
marcante e encantadora.

Cuide de você 
e de quem  
você ama!

300 ml (7209) 
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Contém Vitamina E

Sabonete Líquido 
para Mãos e Corpo!
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Produtos desenvolvidos com os melhores ingredientes para repor as vitaminas necessárias 
para a saúde, beleza e bem-estar. Transforme a sua beleza de dentro para fora!

Nutrição

Colágeno Hidrolisado NutriEmbelleze 270 g (7016)

Suplemento alimentar em pó a base de colágeno hidrolisado com 
vitaminas, minerais, L Cisteína e Ácido Hialurônico (Haplex® Plus).

• Anti Age
• Antioxidante
• Auxilia na produção de colágeno
• Antiglicante
• Melhora da aparência e textura de unhas e cabelos
• Reduz a queda dos cabelos
• Promove crescimento de cabelos e unhas
• Reduz a quebra das unhas
• Auxilia na firmeza da pele

48 4949
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Quitosana
60 comprimidos (7046)

Suplemento alimentar com propriedade funcional, 
composto por quitosana, spirulina, psyllium, 
colágeno e vitaminas A e C.

• Auxilia na redução da absorção de
gordura e colesterol
• Proporciona saciedade, diminuindo a fome
fora de hora
• Melhora o trânsito intestinal
• Auxilia no emagrecimento

Ômega 3 
60 cápsulas (7047)

Polivitamínico com vitaminas e minerais essenciais 
para o dia a dia. Possui ação antioxidante, 
protege as células da ação dos radicais livres e do 
envelhecimento celular, proporciona mais vitalidade, 
bom funcionamento do sistema neurológico e 
nervoso, e ajuda a manter os ossos resistentes. É um 
alimento funcional que além de ajudar a regular a 
fluidez do sangue, regula o nível de triglicerídeos no 
organismo.

Thermo
60 comprimidos (7053)

Suplemento alimentar termogênico a base 
de cafeína, guaraná e cromo, que acelera o 
metabolismo para treinar com mais intensidade e 
perder medidas.

• A cafeína auxilia no aumento da capacidade de 
resistência e no desempenho de exercícios físicos.
• Ajuda na queima de gorduras acumuladas.

Nail & Hair
30 cápsulas (7055)

Suplemento vitamínico que possui em sua fórmula 
biotina, cromo, selênio e zinco, vitaminas e minerais
que devolvem a saúde das unhas e cabelos.

• Estimula o crescimento dos cabelos
• Unhas mais fortes e resistentes

50 5151
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Energy 300 g (7051)

Proporciona uma sensação de bem-estar 
e vitalidade mantendo seus níveis de 
energia mais elevados para você enfrentar 
a correria do dia a dia.

• Aumenta a capacidade para o trabalho 
corporal e mental.

• Aumenta a energia e o foco

• Melhora a saúde e a aparência da pele

Shake Diet  550 g

Desenvolvido para auxiliar sua redução 
de peso com saúde. É fonte de proteínas 
de alto valor biológico e possui vitaminas 
e minerais na quantidade ideal para 
uma refeição completa e equilibrada. 
Com uma composição nutricional 
completa, Shake Diet pode substituir até 
duas refeições, pois fornece excelentes 
nutrientes para o organismo.

Baunilha
(7048)

Morango
(7050)

Chocolate
(7049)

Detox 150 g (7054)

Ajuda a eliminar substâncias inflamatórias 
e acelera o metabolismo. Composto por 
13 ingredientes naturais: Guaraná, Mate 
Verde, Hortelã, Chá Verde, Hibisco, Farinha 
de Laranja Amarga, Maçã, Cravo, Carqueja, 
Canela, Sálvia, Gengibre e Alecrim.

• Aumenta o metabolismo ajudando na 
perda de peso

• Reduz a retenção de líquidos

52 5353
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Saúde e equilíbrio para a sua vida!

Vida Saudável

Pulseira BioQuântica

Com design moderno e ergonômico, a pulseira 
BioQuântica foi desenvolvida com tecnologias 
que oferecem muitos benefícios para a saúde. 
Estimula a microcirculação sanguínea e o 
metabolismo celular, promovendo sensação de 
equilíbrio e bem-estar.

• Melhora a qualidade do sono

• Reduz a tensão e o estresse

• Alívio de dores musculares

• Melhora a flexibilidade do corpo

• Aumenta a imunidade

Roxa 
(6880)

Cristal
(6879)

Preta
(6878)

54 5555
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A Embelleze, empresa que há mais de 50 anos transforma vidas através da beleza, agora 
também é Venda Direita multinível e está cheia de oportunidades para você. Você 
pode revender produtos exclusivos e até mesmo montar a sua própria equipe. Já 

prêmios e bônus incríveis? Com a Embelleze VD tudo isso é possível.
Seja um Consultor Embelleze VD e vamos juntos transformar vidas!

Banco de Imagens fornecido por: Unsplash, Pixabay, Freepik.

Consultor independente:
Telefone/WhatsApp:

Central de Atendimento:
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-6462

Demais Regiões: 0800-383-3830
E-mail: atendimento@embellezevd.com

www.embellezevd.com.br

Embelleze VD

www.embellezevd.com


