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Lançamento

Essencial
Oud Vanilla
O primeiro lançamento
de uma coleção inédita
lapidada à mão.

Conheça a primeira
fragrância de uma coleção
exclusiva de Essencial dedicada
a potencializar a química rara
do oud em combinações com
os mais preciosos ingredientes
da biodiversidade brasileira.

DESCUBRA O PODER DE
ESSENCIAL OUD VANILLA,
CAPRICHOSAMENTE
LAPIDADO À MÃO.
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P O D E R

S E R

Lançamento

Essencial
Oud Vanilla
Sinta a exuberância do
ingrediente oud entrelaçado
com a potência sofisticada
da vanilla bahiana, especiaria
nunca antes utilizada na
perfumaria, em uma fragrância
envolvente e marcante.

Confira o lançamento
e a promoção na
página 41.
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E se um presente fosse também
um gesto de afeto para o planeta?
As novas embalagens para presente
Natura são lindas e sustentáveis.
Feitas de papel Kraft reciclado, elas
também não possuem mais o
envoltório plástico. Afeto e cuidado
com mais beleza e menos lixo.
Você não acha que o mundo
fica mais bonito assim?
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Tododia
Ekos
Lumina
Sou
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Naturé
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Crer Para Ver

Confira todas
as opções de
embalagens
na página 175.
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V1

Seda com
estampa
exclusiva.
Sofisticada,
resistente
e sustentável.
Até 60%
de material
reciclado
pós-consumo.

Tag adesiva
com selo
especial na
cor cobre.

Alça de tecido
gorgorão.

Todo presente merece
um lápis para olhos

mais de

Na compra de qualquer presente deste ciclo,
você tem mais de 20% de economia na compra
do Lápis Kajal para Olhos preto, de Una.

economia

Veja os presentes entre as páginas 8 e 37
e entre as páginas 172 e 174.

A Natura, consciente das questões sociais e ambientais, utiliza na impressão deste
material papéis certificados FSC® (Forest Stewardship Council). A Certificação FSC®
é uma garantia de que a matéria-prima advém de uma floresta manejada de forma
ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável.
Impresso na Plural Indústria Gráfica Ltda. – Certificada na Cadeia de Custódia – FSC®.

20

%
de

no Lápis Kajal
para Olhos
preto, de Una.

Nesta promoção, o Lápis Kajal sai por R$ 37,90.
Confira na página 90.

A nossa revista também existe na internet e para tablets.

Snac – Serviço Natura de Atendimento ao Consumidor • Tel.: 0800-115566 www.natura.com.br

Todos os produtos promocionados desta revista obedecem aos critérios:
Região: Brasil (exceto as regiões Nordeste e Norte).
Validade: ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

V1

Espaço Natura digital
www.natura.com.br

Pamela,
Valentim e
Caetano

6

Dia das Mães
O que a gente pode fazer pelas nossas mães? E se, neste
ano, em vez de sermos cuidados, a gente cuidar e deixar
nossas mães mais felizes? Presentes que carregam um
abraço, um carinho, um cheiro, uma pausa, uma lembrança,
pequenos gestos de afeto para celebrar e cuidar de quem
sempre cuidou da gente.
Dia das Mães Natura. Em cada presente, um mundo de afeto
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Essencial Oud Vanilla
Para celebrar com quem te inspira.

Presente natura desodorante hidratante
perfumado corporal essencial oud vanilla
1 Desodorante hidratante perfumado corporal
200 g lançamento
1 Envelope de presente
(98139) 11 pts

De R$ 84,90
A embalagem exclusiva
do Desodorante
Hidratante Perfumado
Corporal deixa o presente
ainda mais sofisticado.

8

Por R$ 69,90
economize R$ 15,00
Enquanto durarem os estoques

V1V2

1 Deo parfum feminino 100 ml lançamento
1 Sacola de presente PP
(98138) 25 pts

De R$ 196,00

Por R$ 129,90
economize R$ 66,10
Enquanto durarem os estoques

Um presente para
mulheres com o poder
de transformar de
Essencial na nova
fragrância amadeirada
intensa Oud Vanilla,
a exuberância do oud
com a vanilla bahiana,
especiaria nunca antes
utilizada na perfumaria
que é caprichosamente
lapidada à mão.

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.
V1V2

Presente natura
essencial oud vanilla

9

Luna
Um presente para viver a liberdade.

Um presente com
um ritual completo
da fragrância chipre
moderada de Luna.

O presente vem em uma linda
embalagem exclusiva
e diferenciada.
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V1V2

V1V2

1 Desodorante colônia feminino 75 ml
1 Desodorante colônia feminino 25 ml
exclusivo
1 Sabonete líquido para o corpo 125 ml
exclusivo
1 Caixa especial presenteável
(98132) 16 pts

De R$ 196,70

Por R$ 129,90
economize R$ 66,80
Enquanto durarem os estoques

Aproveite!
+ R$ 7,00 e leve
uma Sacola de Presente P
para presentear (96703).

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Presente natura luna
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Biografia
Um afeto para marcar história.

1 Desodorante colônia feminino 100 ml
1 Caixa de sabonetes em barra puro vegetal
3 unidades (1 biografia, 1 biografia inspire e
1 biografia assinatura) de 90 g cada exclusiva
1 Sacola de presente PP
(98117) 13 pts

Um presente na
fragrância floral
amadeirada de
Biografia para
presentear
mulheres que são
protagonistas
de suas próprias
histórias.

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Presente natura biografia

De R$ 159,90

Por R$ 99,90
economize R$ 60,00
Enquanto durarem os estoques
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V1V2

Humor
Diversão e alegria
embaladas para presente.

1 Desodorante colônia meu primeiro
humor feminino 75 ml
1 Desodorante hidratante corporal perfumado
meu primeiro humor 100 ml exclusivo
1 Desodorante colônia humor próprio
feminino 25 ml exclusivo
1 Desodorante hidratante corporal perfumado
humor próprio 100 ml exclusivo
1 Caixa especial presenteável

Um presente com a
fragrância frutal moderada
de Meu Primeiro Humor
e adocicada e cheia de
personalidade de Amor
Próprio para impressionar
e divertir com uma boa
dose de humor.

O presente vem em uma linda
embalagem exclusiva.

(98134) 17 pts

De R$ 205,80

Por R$ 134,90
economize R$ 70,90
Enquanto durarem os estoques
V1V2

Aproveite!
+ R$ 9,00 e leve uma
Sacola de Presente M
para presentear (96704).

Mães Natura

Presente natura humor
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Tododia Tâmara e Canela
Um carinho no ritual de cuidado.

Presente natura tododia
tâmara e canela
1 Creme desodorante nutritivo
para o corpo 400 ml
1 Creme desodorante nutritivo
para as mãos 50 ml
1 Caixa de sabonetes em barra puro vegetal
2 unidades (1 cremosa e 1 esfoliante) de 90 g
cada exclusiva
1 Sacola de presente P

Um ritual completo
para presentear
e hidratar o
corpo e as mãos
na fragrância
encantadora e
envolvente com
notas amadeiradas
de Tododia Tâmara
e Canela.

(101356) 08 pts

De R$ 81,00

Por R$ 64,90
economize R$ 16,10
14

Enquanto durarem os estoques

V1V2

Ekos Maracujá

V1V2

Presente natura
ekos maracujá
1 Desodorante colônia frescor
feminino 75 ml exclusivo
1 Néctar desodorante hidratante
corporal 400 ml
1 Sabonete em barrra puro vegetal
massageador 100 g exclusivo
1 Sacola de presente P

A fragrância refrescante
de Ekos Maracujá para
os seus dias em um
ritual para presentear
com uma experiência de
spa em casa.

(101357) 11 pts

De R$ 139,40

Por R$ 89,90
economize R$ 49,50

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Um ritual de cuidado embalado para presente.

Enquanto durarem os estoques
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Kaiak Aventura
Um convite para
a reconexão.

Presente natura kaiak aventura
com bolsa nécessaire
1 Desodorante colônia feminino 100 ml
1 Deo corporal feminino 100 ml exclusivo
1 Desodorante hidratante corporal
perfumado 125 ml exclusivo
1 Bolsa nécessaire kaiak aventura
C 33 x L 11 x A 28,5 cm acessório exclusivo
1 Sacola de presente P

Presente natura bolsa nécessaire
kaiak aventura
1 Bolsa nécessaire kaiak aventura
C 33 x L 11 x A 28,5 cm

De R$ 270,20

acessório exclusivo

Por R$ 179,90

(17499) 10 pts

R$ 80,00
Enquanto durarem os estoques
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(98121) 23 pts

economize R$ 90,30
Enquanto durarem os estoques
V1V2

1 Desodorante colônia feminino 100 ml
1 Deo corporal feminino 100 ml
exclusivo
1 Desodorante hidratante corporal
perfumado 125 ml exclusivo
1 Sacola de presente P
(98135) 15 pts

De R$ 190,20

Por R$ 119,90
economize R$ 70,30
Enquanto durarem os estoques

A fragrância floral
de Kaiak Aventura
em um presente
prático e versátil
com perfumação,
hidratação e
cuidado para
quem quer
se reconectar.

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.
V1V2

Presente natura
kaiak aventura
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Tododia Algodão
Um carinho no ritual de cuidado.

Presente natura tododia
algodão com nécessaire

Presente natura nécessaire
tododia algodão
1 Nécessaire tododia algodão
forrado com estampa exclusiva
C 17,5 x L 17,5 x A 22 cm

acessório exclusivo
(17494) 10 pts

18

R$ 80,00
Enquanto durarem os estoques

1 Body splash desodorante colônia feminino
200 ml embalagem exclusiva
1 Creme desodorante nutritivo para o corpo 400 ml
1 Caixa de sabonetes em barra puro vegetal
5 unidades de 90 g cada
1 Nécessaire tododia algodão forrado com
estampa exclusiva C 17,5 x L 17,5 x A 22 cm
acessório exclusivo
1 Sacola de presente P
(98124) 18 pts

De R$ 205,70

Por R$ 144,90
economize R$ 60,80
Enquanto durarem os estoques

V1V2

1 Body splash desodorante colônia
feminino 200 ml embalagem exclusiva
1 Creme desodorante nutritivo para
o corpo 400 ml
1 Caixa de sabonetes em barra puro vegetal
5 unidades de 90 g cada
1 Sacola de presente P

Um presente com um
ritual de hidratação
e perfumação com o
conforto e a suavidade
das notas florais de
Tododia Algodão.

(98125) 11 pts

De R$ 125,70

Por R$ 84,90
economize R$ 40,80

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.
V1V2

Presente natura
tododia algodão

Enquanto durarem os estoques
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Tododia Macadâmia
Um abraço para
celebrar nosso laço.

Presente natura
tododia macadâmia
1 Creme desodorante nutritivo para
o corpo 100 ml exclusivo
1 Caixa de sabonetes em barra
puro vegetal 2 unidades
de 90 g cada exclusiva
1 Embalagem especial presenteável
(98113) 03 pts

O presente vem em uma
embalagem exclusiva com
uma tag para você declarar
todo o seu carinho.

R$ 26,90
Enquanto durarem os estoques

20

A fragrância
atemporal e
marcante com
toque cítrico de
Tododia Macadâmia
em um presente
para celebrar
as conquistas
e os laços.

Aproveite!
+ R$ 9,00 e leve
uma Sacola de
Presente M para
presentear (96704).
V1V2

Águas Lírio

V1V2

Presente natura águas
lírio ritual de cuidados

Presente natura
águas lírio

1 Desodorante colônia
feminino 170 ml lançamento
1 Desodorante hidratante
para o corpo 150 ml exclusivo
1 Sabonete em barra
puro vegetal 90 g exclusivo
1 Sacola de presente PP

1 Desodorante colônia
feminino 170 ml lançamento
1 Sacola de presente PP

(98126) 09 pts

De R$ 97,80

Por R$ 69,90
economize R$ 27,90

(98127) 09 pts

De R$ 69,90

A exclusiva
fragrância Águas
Lírio em um floral
leve para um
presente cheio
de boas energias
em um ritual de
limpeza, hidratação
e perfumação.

Por R$ 59,90
Enquanto durarem os estoques

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Para transbordar
energias boas.

Enquanto durarem os estoques
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Kaiak miniaturas
Um convite para
a reconexão.

Presente natura kaiak
coleção miniaturas
da perfumaria

O presente vem em uma linda
embalagem exclusiva.

1 Desodorante colônia kaiak aero
feminino 25 ml exclusivo
1 Desodorante colônia kaiak
feminino 25 ml exclusivo
1 Desodorante colônia kaiak
aventura feminino 25 ml exclusivo
1 Caixa especial presenteável
(23001) 17 pts

De R$ 134,70

Por R$ 109,90
economize R$ 24,80
22

Para quem adora
Kaiak. Um presente
em versão miniatura
dos preferidos da
marca para levar
para onde for.

Enquanto durarem os estoques

Aproveite!
+ R$ 7,00 e leve
uma Sacola de
Presente P para
presentear (96703).
V1V2

Tododia sabonetes

V1V2

Presente natura tododia
sabonetes sortidos flores
1 Caixa de sabonetes em barra puro
vegetal 5 unidades (1 flor de lis,
2 pêssego e flor de pera e
2 flor de maçã) de 90 g cada
exclusiva
(18386) 03 pts

Um presente
para inspirar com
os sabonetes
queridinhos
de Tododia em
três fragrâncias
surpreendentes
para simbolizar
um agradecimento
especial.

De R$ 25,00

Por R$ 21,90
Enquanto durarem os estoques

Aproveite!
+ R$ 2,50 e leve
uma Sacola de
Presente PP para
presentear (96701).

O presente vem em uma linda
embalagem exclusiva.

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Um agradecimento para sentir e perfumar.

23

Ekos Moça
Um gesto de afeto para as
relações e para a floresta.

Presente natura
ekos moça
1 Desodorante colônia frescor
feminino 75 ml exclusivo
1 Polpa hidratante para mãos
40 g exclusiva
1 Sacola de presente PP
(99296) 07 pts

Um presente com
todo o encanto e
a feminilidade do
exclusivo floral fresco
de Ekos Moça em um
presente para quem
transborda encanto
e feminilidade.

De R$ 89,00

Por R$ 59,90
economize R$ 29,10
Enquanto durarem os estoques

24

V1V2

Kriska Drama

V1V2

Presente natura
kriska drama
1 Desodorante colônia feminino 100 ml
1 Desodorante hidratante corporal
perfumado 125 ml exclusivo
1 Sabonete líquido para o corpo
125 ml exclusivo
1 Sacola de presente PP
(98133) 13 pts

De R$ 152,70

Por R$ 99,90
economize R$ 52,80
Enquanto durarem os estoques

Um presente para
despertar toda a
feminilidade com o
adocicado moderado
com baunilha
de Kriska Drama
em um presente
surpreendente e
autêntico.

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Para surpreender e valorizar o feminino.

25

Ilía Secreto
Para celebrar a força
e as emoções.

Presente natura
ilía secreto
1 Deo parfum feminino 50 ml
1 Óleo desodorante corporal
perfumado 150 ml exclusivo
1 Caixa especial presenteável
(98131) 18 pts

O presente vem em uma linda
embalagem exclusiva.

De R$ 214,80

Por R$ 139,90
economize R$ 74,90
Enquanto durarem os estoques
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Um presente com o
floral intenso de Ilía
Secreto potencializado
pelo óleo na mesma
fragrância para uma
vivência completa
de mistério, força e
sofisticação.

Aproveite!
+ R$ 7,00 e leve
uma Sacola de
Presente P para
presentear (96703).
V1V2

Tododia Uva Rosa e Romã

V1V2

Presente natura tododia
uva rosa e romã
1 Creme desodorante nutritivo
para o corpo 100 ml exclusivo
1 Creme desodorante nutritivo
para as mãos 50 ml exclusivo
1 Sabonete em barra puro vegetal
90 g exclusivo
1 Embalagem especial presenteável
(98114) 05 pts

De R$ 43,90

Por R$ 36,90
Enquanto durarem os estoques

Um mimo na exclusiva
fragrância delicada
e encantadora com
notas adocicadas e
florais de Tododia Uva
Rosa e Romã para um
ritual de cuidado no
banho e pós-banho
para ressignificar
o abraço.

Aproveite!
+ R$ 9,00 e leve
uma Sacola de
Presente M para
presentear (96704).

O presente vem em uma
embalagem exclusiva com
uma tag para você declarar
todo o seu carinho.

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Um abraço para celebrar
nosso laço.
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Tododia Ritual Spa Flor de Lis
Um mimo de cuidado na rotina.

Presente natura tododia
ritual spa flor de lis
1 Creme desodorante nutritivo para
o corpo 80 ml exclusivo
1 Creme desodorante nutritivo para
os pés 50 ml exclusivo
1 Gel esfoliante para o corpo 80 g
exclusivo
1 Embalagem especial presenteável

O presente vem em uma
embalagem exclusiva com
uma tag para você declarar
todo o seu carinho.

(98144) 06 pts

De R$ 52,70

Por R$ 44,90
Enquanto durarem os estoques
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Um ritual de autocuidado
na deliciosa fragrância
leve e delicada com notas
florais de Tododia Flor
de Lis para presentear
com carinho com
diferentes texturas
para todo o corpo.

Aproveite!
+ R$ 9,00 e leve
uma Sacola de
Presente M para
presentear (96704).
V1V2

Revelar
Um perfume no ar para recordar.

V1V2

1 Desodorante colônia feminino
100 ml exclusivo
1 Desodorante hidratante corporal
perfumado 300 ml exclusivo
1 Sacola de presente PP

Um presente com a
exclusiva fragrância
adocicada, marcante e
sensual de Revelar para
recordar lembranças de
momentos especiais.

(98129) 15 pts

De R$ 192,40

Por R$ 119,90
economize R$ 72,50
Enquanto durarem os estoques

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Presente natura revelar

29

Sève Lírios e Amêndoas
Um aconchego para o corpo.

Presente natura sève
lírios e amêndoas
1 Óleo desodorante corporal
com enxágue 200 ml exclusivo
1 Desodorante hidratante corporal
perfumado 150 ml exclusivo
1 Sabonete líquido para o corpo
150 ml exclusivo
1 Caixa especial presenteável

Um banho de
hidratação na
fragrância sensual no
exclusivo Sève Lírios
e Amêndoas em um
presente completo
de hidratação.

(98118) 10 pts

De R$ 139,30

Por R$ 79,90
economize R$ 59,40
Enquanto durarem os estoques
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Aproveite!
+ R$ 7,00 e leve
uma Sacola de
Presente P para
presentear (96703).
V1

Tododia Noz Pecã e Cacau

V1

Presente natura tododia
noz pecã e cacau
1 Creme desodorante nutritivo para
as mãos 50 ml
1 Sabonete em barra puro vegetal
50 g exclusivo
1 Embalagem especial presenteável

Um carinho com
cuidado para as mãos
e banho na fragrância
envolvente e delicada
com notas florais e toque
amadeirado de Tododia
Noz Pecã e Cacau.

(103649) 02 pts

O presente vem em uma
embalagem exclusiva.

De R$ 26,20

Por R$ 19,90
Enquanto durarem os estoques

Aproveite!
+ R$ 9,00 e leve
uma Sacola de
Presente M para
presentear (96704).

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil (exceto as regiões
Nordeste e Norte) durante o ciclo 6/2021 ou enquanto
durarem os estoques.

Um abraço para celebrar nosso laço.

31

Una Look
Um carinho para realçar a beleza.

Presente natura una look
1 Hidratante para as mãos 40 g exclusivo
1 Batom matte powder 3,4 g
(cor a escolher ao lado)
1 Lápis kajal para olhos preto 1,14 g
1 Caixa especial presenteável

Para mulheres
sofisticadas, um look
completo para realçar
a beleza.

15 pts

Escolha a cor do batom:

De R$ 130,70

rosê 4-M
(99293)

Por R$ 119,90

rouge 2-M
(99294)

vinho 4-M
(99295)

Enquanto durarem os estoques

Aproveite!
+ R$ 7,00 e leve
uma Sacola de
Presente P para
presentear (96703).

32

V1V2

Una

V1V2

Presente natura una
boca e mãos

Escolha sua
combinação preferida:

1 Natura esmalte para unhas
8 ml (cor a escolher)
1 Batom CC hidratante
FPS 25 3,8 g (cor a escolher)
1 Caixa especial presenteável

Esmalte cor cristal
rosê e batom rosê
4-C (99290)

07 pts

De R$ 69,80

Por R$ 59,90
Enquanto durarem os estoques

Esmalte cor terra
clássico e batom
terracota 2-C (99291)
Esmalte cor de
pimenta e batom
rouge 4-C (99292)

O presente vem em uma linda
embalagem exclusiva.

Aproveite!
+ R$ 1,90 e leve uma Sacola de
Presente Míni para presentear (96700).

Uma lembrança com
muita cor e sofisticação
para acertar na sua
cor preferida.

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Um mimo para realçar a beleza.

33

Ekos Alma
Um gesto de afeto
para as relações e
para a floresta.

Presente natura
ekos alma
1 Deo parfum 50 ml exclusivo
1 Sacola de presente PP
(98136) 32 pts

De R$ 250,00

Por R$ 200,00

Um presente para
impressionar com
Ekos Alma, fragrância
amadeirada intensa
com a intensidade e a
potência da priprioca
e do cumaru com a
inebriante copaíba e
o breu-branco.

economize R$ 50,00
Enquanto durarem os estoques

34

V1V2

Faces Look
Uma lembrança com um beijo cheio de cor.

V1V2

1 Batom color hidra FPS 8 3,5 g
(cor a escolher ao lado)
1 Lápis para olhos preto 1,3 g
1 Supermáscara tint para cílios
preta 12 ml
1 Caixa especial presenteável

Um presente para
arrasar! Um look
completo de make
com a cor preferida
de batom.

07 pts

Escolha a cor do batom:

De R$ 86,30

marrom
480
(99026)

Por R$ 59,90
economize R$ 26,40
Enquanto durarem os estoques

vermelho
120
(99025)

Aproveite!
+ R$ 7,00 e leve uma Sacola de
Presente P para presentear (96703).

rosa
200
(99023)

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Presente natura faces look

35

Crer Para Ver
Um presente inesquecível e transformador.

Presente natura crer para ver
organizadores de mala
1 Sacola de presente M
3 Organizadores de mala:
1 Nécessaire azul-escuro
C 30 x L 9,5 x A 19, 5 cm acessório exclusivo
1 Nécessaire laranja C 22 x A 15 cm acessório exclusivo
1 Saquinho azul-claro C 22 x A 30 cm (com cordão de
55 cm) acessório exclusivo

Um presente
com um conjunto
de nécessaires
organizadores com
estampas exclusivas
de Crer Para Ver para
presentear com amor.

(99304) 11 pts

R$ 59,90
Enquanto durarem os estoques

36

V1

Mamãe e Bebê

V1

Presente natura
mamãe e bebê
1 Água de colônia sem álcool 100 ml
1 Hidratante 50 ml exclusivo
1 Sabonete líquido da cabeça
aos pés 50 ml exclusivo
1 Sabonete em barra com
saboneteira 100 g exclusivo
1 Caixa especial presenteável

Um presente com
aconchego e cuidado
para o bebê com a
praticidade de levar
aonde for.

O presente vem em uma linda
caixa para você guardar os
itens do bebê.

(98128) 09 pts

De R$ 112,70

Por R$ 74,90
economize R$ 37,80
Enquanto durarem os estoques

Aproveite!
+ R$ 9,00 e leve
uma Sacola de Presente M
para presentear (96704).

Mães Natura

Confira as datas de validade e a disponibilidade das
promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil (exceto as regiões
Nordeste e Norte) durante o ciclo 6/2021 ou enquanto
durarem os estoques.

Um carinho para cuidar de quem se ama.

37

38

Perfumaria
E se, neste ano, em vez de sermos cuidados, a gente
cuidar e deixar nossas mães mais felizes? Um perfume
novo no ar, novas memórias e novas histórias podem ser
o melhor dos presentes. Um convite para celebrar quem
nos inspira e sempre cuidou da gente.
Dia das Mães Natura.
Em cada presente, um mundo de afeto

39

Essencial

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Essencial
é poder ser

40

ANA CLAUDIA MICHELS
Surpreendendo todos à sua volta,
no auge da carreira de modelo,
decidiu realizar o sonho de ser
médica. Hoje, desfila orgulhosa
com o jaleco hospitalar e tem o
poder de realizar mudanças.
leve

moderado

intenso

DEO PARFUM

Essencial Essencial Essencial Essencial Essencial Essencial
Exclusivo Exclusivo
Supreme Oud
Oud
Floral
Vanilla
V1V2

Lançamento Essencial Oud Vanilla
Sinta a exuberância do ingrediente oud entrelaçado
com a potência sofisticada da vanilla bahiana em
uma fragrância envolvente e marcante.

LANÇAMENTO

Presente natura
essencial oud vanilla

Presente natura
desodorante hidratante
perfumado corporal
essencial oud vanilla

1 Deo parfum feminino
100 ml
1 Sacola de presente PP

1 Desodorante hidratante
perfumado corporal 200 g
1 Envelope de presente

(98138) 25 pts

(98139) 11 pts

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

LANÇAMENTO

de R$ 196,00

de R$ 84,90

129,90

69,90

economize

economize

R$ 66,10

R$ 15,00
Enquanto durarem
os estoques

Nunca utilizada antes em
fragrâncias, a vanilla bahiana é
caprichosamente lapidada à mão
para trazer personalidade singular
a Essencial Oud Vanilla feminino.

V1V2

Perfumaria feminina

Promoção

Enquanto durarem
os estoques

41

Essencial

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Essencial
é poder ser

42

Deo parfum essencial
exclusivo floral feminino 100 ml

Deo parfum essencial
exclusivo feminino 100 ml

Floral intenso. Uma criação elegante e única em
que a intensidade de um buquê de flores encontra
um extraordinário blend de notas amadeiradas
e ambaradas. Enriquecido com priprioca,
ingrediente natural da biodiversidade brasileira.

Fragrância floral intensa.
Envolvente buquê de rosa,
frésia e magnólia com notas
de cassis e mandarina.

(95575) 25 pts

R$ 196,00

(76423) 25 pts

R$ 196,00

NOVO

Experiência perfumada
essencial feminino
4 unidades de 4 ml cada
1 Essencial feminino
1 Essencial exclusivo feminino
1 Essencial oud feminino
1 Essencial supreme feminino
(96738) 04 pts

R$ 32,90

Desodorante hidratante
perfumado corporal essencial
exclusivo 200 g
Embalagem de vidro.
Hidratação por 48 horas.
(86020) 11 pts

R$ 84,90

REFIL (86932) 08 pts

R$ 64,90
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

V1V2

Deo parfum essencial
supreme feminino 100 ml

Deo parfum essencial
oud feminino 100 ml

Fragrância floral intensa.
Sofisticado buquê
de jasmim e violeta.

Floral intenso. O encontro
da flor de ylang com a
sensualidade e o calor do
ishpink, a canela amazônica.

Fragrância amadeirada intensa.
A preciosa madeira oud, o ouro líquido
da perfumaria, combinada com o calor
da copaíba e intensas facetas florais.

(95563) 25 pts

(76425) 25 pts

R$ 196,00

R$ 196,00

(76421) 25 pts

R$ 196,00

Desodorante hidratante
perfumado corporal
essencial 200 g

Desodorante hidratante
perfumado corporal
essencial supreme 200 g

Desodorante hidratante
perfumado corporal
essencial oud 200 g

Embalagem de vidro.
Hidratação por 48 horas.

Embalagem de vidro.
Hidratação por 48 horas.

Embalagem de vidro.
Hidratação por 48 horas.

(86019) 11 pts

(74742) 11 pts

(74014) 11 pts

R$ 84,90

R$ 84,90

R$ 84,90

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS
V1V2

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

Perfumaria feminina

Deo parfum
essencial feminino 100 ml

43

Luna

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Viva a vida
sem vergonha

44

Pathy
Dejesus,
atriz e DJ.
Primeira modelo
negra a desfilar
no São Paulo
Fashion Week.
V1V2

Presente natura luna
1 Desodorante colônia
feminino 75 ml
1 Desodorante colônia
feminino 25 ml exclusivo
1 Sabonete líquido para o
corpo 125 ml exclusivo
1 Caixa especial
presenteável

129,90
economize
R$ 66,80
Enquanto durarem
os estoques

Um presente com um ritual
completo da fragrância
chipre moderada de Luna.

V1V2

Perfumaria feminina

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

(98132) 16 pts

de R$ 196,70

45

Luna

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Viva a vida
sem vergonha

46

Deo parfum luna
intenso feminino 50 ml
Chipre intenso.
Combinação do mais
puro patchouli com
notas aveludadas e
sensuais de pêssego
e adocicadas de vanila.
(86935) 18 pts

R$ 144,90

Desodorante hidratante
corporal perfumado luna
intenso 200 g

Desodorante colônia
luna absoluta
feminino 75 ml

Desodorante colônia
luna radiante
feminino 75 ml

Embalagem de vidro.
Hidratação por 48 horas.

REFIL (70243) 08 pts

Chipre moderado.
A combinação da singular
personalidade sedutora
e intensa da orquídeanegra com o adocicado
do cacau, ingrediente da
biodiversidade brasileira.

Chipre moderado. Notas
cítricas intensas se
unem a flores douradas
trazendo luminosidade
para o acorde chipre de
Luna em uma fragrância
sensual e vibrante.

R$ 64,90

(56417) 16 pts

(02550) 16 pts

R$ 129,90

R$ 129,90

(70242) 11 pts

R$ 84,90

Favorito
da Natura

Desodorante colônia
luna feminino 75 ml
Chipre moderado. Mistura
de um fundo amadeirado
com frutas vermelhas
e um toque floral.
(44452) 16 pts

R$ 129,90

Desodorante
hidratante corporal
perfumado luna 200 g

Deo corporal
luna 100 ml
Chipre moderado.

Hidratação por 24 horas.

(69200) 04 pts

(93086) 07 pts

R$ 34,40

R$ 54,90

REFIL (89259) 03 pts

R$ 27,60

V1V2

Novo Luna Valentia
Celebre a coragem das mulheres.

NOVO
Deo parfum luna
valentia feminino 50 ml

Inspirado na
liberdade de
quem traça
os próprios
caminhos.

Chipre intenso. Uma
combinação única e
surpreendente da inédita
flor da metamorfose com a
potência do patchouli e a
preciosa priprioca, ingrediente
da biodiversidade brasileira.
(10416) 18 pts

Luna
Valentia

Luna
Intenso
DEO PARFUM

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

Luna
V1V2

Luna
Radiante

Luna
Absoluta

Perfumaria feminina

R$ 144,90

47

Ilía

a sua beleza

Forte e feminina

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Una

Natura una
deo parfum feminino 75 ml
Adocicado intenso. Notas
de praliné, ganache e
nuances florais.
(02446) 27 pts

É pra presente

Favorito
da Natura

48

Deo parfum
ilía feminino 50 ml

Natura una artisan
deo parfum feminino 75 ml
Chipre intenso. Flores misteriosas
e madeiras quentes com um
toque de vanila e cassis.

Floral intenso. Combinação
de flores brancas com um
complexo adocicado e
notas levemente frutadas.

(02458) 27 pts

(54522) 16 pts

R$ 214,00

R$ 129,90

leve

moderado

intenso

DEO PARFUM

Una

Una
Artisan
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

R$ 214,00

Presente natura
ilía secreto

de R$ 214,80

1 Deo parfum
,90
feminino 50 ml
1 Óleo desodorante
corporal perfumado
economize
150 ml exclusivo
R$ 74,90
1 Caixa especial
Enquanto durarem
presenteável

139

os estoques

Um presente com o floral intenso
de Ilía Secreto potencializado pelo
óleo na mesma fragrância para uma
vivência completa de mistério, força
e sofisticação.

Promoção

(98131) 18 pts

Deo parfum ilía flor de
laranjeira feminino 50 ml

(21864) 16 pts R$

leve

Deo parfum ilía
secreto feminino 50 ml

Elegância e feminilidade.
A intensidade e o protagonismo
da flor de laranjeira. Sua vibrante
saída cítrica é aos poucos
envolvida pelo corpo floral, que
traz modernidade e luminosidade
à fragrância. Notas de madeiras
cremosas reforçam sua
faceta mais sofisticada e
marcante, conferindo ousadia.

Floral intenso.
A cremosidade das flores
brancas contrastada
com notas adocicadas
de fava-tonca e
um toque de café arábica.
(83314) 16 pts

R$ 129,90

129,90

moderado

intenso
DEO PARFUM

Ilía
V1V2

Ilía Flor de
Laranjeira

Ilía
Secreto

Perfumaria feminina

NOVO

49

Ekos

Milena Mira

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Somos todos
uma natureza só

50

Conecte-se com a energia
da Amazônia por meio da
experiência exclusiva
da meditação da
floresta de Ekos Alma.
Escaneie o QR Code
para acessar ou baixe o
app de meditação Natura.

Fragrância única
Ekos Alma é produzido em
conceito de safra a partir de um
processo artesanal exclusivo
da Casa de Perfumaria do Brasil.
O óleo da priprioca é envelhecido
em madeira amazônica por 12
meses, trazendo características
olfativas únicas a cada safra.

Ou acesse
www.natura.com.br/ekos/alma

V1V2

Ekos Alma
Uma leitura profunda da Amazônia.

Um presente para
impressionar com
Ekos Alma, fragrância
amadeirada intensa com
a intensidade e a potência
da priprioca e do cumaru
com a inebriante copaíba
e o breu-branco.

Presente natura
ekos alma
1 Deo parfum 50 ml exclusivo
1 Sacola de presente PP
(98136) 32 pts

de R$ 250,00

200,00
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

economize
R$ 50,00

V1V2

PRIPRIOCA

BREU-BRANCO

CUMARU

COPAÍBA

Potente raiz da
Amazônia que
proporciona
um resgate de
suas origens.

Resina sagrada
que chega para
fazer você
se conectar
com algo maior.

Semente símbolo
do potencial
da vida que
convida você
a se expandir.

Bálsamo curativo
da Amazônia
que inspira você
a abandonar as
velhas questões.

Perfumaria feminina
Perfumaria
masculinae emasculina
feminina

Promoção
Promoção

Enquanto durarem
os estoques

51

Biografia

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Escreva sua história

Desodorante colônia
biografia feminino 100 ml
Floral moderado. Equilíbrio perfeito
entre um buquê floral refrescante,
notas frutadas de pêssego e cassis e
um leve toque amadeirado.
(71600) 16 pts

R$ 129,90

Desodorante colônia
biografia assinatura feminino 100 ml
Floral adocicado. Toque de mandarina
e amêndoas douradas se mistura com
um buquê floral envolvido pela doçura
da vanila e do cumaru.
(71602) 16 pts

R$ 129,90
Jaqueline Cantelli

52

V1V2

Presente natura
biografia

de R$ 159,90

1 Desodorante colônia
,90
feminino 100 ml
1 Caixa de sabonetes
em barra puro vegetal
economize
3 unidades de 90 g cada
R$ 60,00
(1 biografia, 1 biografia
inspire, 1 biografia
Enquanto durarem
os estoques
assinatura) exclusiva
1 Sacola de presente PP

99

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

(98117) 13 pts

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

Biografia
V1V2

Biografia
Assinatura

Perfumaria feminina

Um presente na fragrância
floral amadeirada de
Biografia para presentear
mulheres que são
protagonistas de suas
próprias histórias.

53

Kriska

54

Desodorante colônia
kriska shock feminino 100 ml*

Desodorante colônia
kriska feminino 100 ml*

Desodorante colônia kriska
drama feminino 100 ml*

Adocicado moderado.
Algodão-doce, caramelo e
um toque de pimenta-rosa.

Adocicado moderado.
Notas de baunilha com
uma combinação
marcante de madeiras.

Adocicado moderado.
Açúcar derretido com avelã
torrada, fava de baunilha
e notas amadeiradas.

(41795) 13 pts

(68943) 13 pts

R$ 99,90

R$ 99,90

(68944) 13 pts

R$ 99,90

leve

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o
ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Por dias mais femininos

intenso

moderado

DEO COLÔNIA

Kriska
Shock

Kriska

Kriska
Drama
V1V2

Um presente para
despertar toda a
feminilidade com o
adocicado moderado
com baunilha de Kriska
Drama em um presente
surpreendente e
autêntico.

Presente natura kriska
drama
1 Desodorante colônia
feminino 100 ml
1 Desodorante
hidratante corporal
perfumado 125 ml exclusivo
1 Sabonete líquido para o
corpo 125 ml exclusivo
1 Sacola de presente PP

de R$ 152,70

99,90

Promoção

(98133) 13 pts

economize
R$ 52,80

Hoje
NOVO

Desodorante colônia
hoje feminino 100 ml
Combinação delicada de notas de rosa e
lavanda com a surpresa boa de um toque
cítrico de bergamota. Uma fragrância única
que traduz seu presente. Hoje é para você.
(13691) 14 pts

V1V2

R$ 109,90

Perfumaria feminina

Enquanto durarem
os estoques

55

Ellen Santiago

Kaiak

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

A vida pede
a potência
do frescor

Confira o Presente Natura
Kaiak Coleção Miniaturas
da Perfumaria na página 22.

De R$ 134,70

É pra presente

Por R$ 109,90
leve

Kaiak

Desodorante colônia
kaiak feminino 100 ml*
Cítrico moderado. A vida pede a
potência do frescor. Um frescor
vibrante em uma tarde de sol.
Deslumbrante explosão cítrica
de bergamota e laranja
com notas femininas de jasmim.
(13120) 16 pts

56

moderado

intenso

DEO COLÔNIA

R$ 124,90

Kaiak
Aventura

NOVO

Kaiak
Aero

Kaiak
Oceano

Desodorante colônia
kaiak oceano feminino 100 ml
Floral moderado. A vida pede um
mergulho profundo. A emoção de
desbravar os jardins de corais submersos
no fundo do mar. Um floral aquoso com
notas frescas de algas e nuances frutadas
unem-se à densidade do âmbar-marinho.
(96711) 16 pts

R$ 124,90
V1V2

Presente natura
kaiak aventura

de R$ 190,20

1 Desodorante colônia
,90
feminino 100 ml
1 Deo corporal
feminino 100 ml
economize
exclusivo
R$ 70,30
1 Desodorante hidratante
para corpo 125 ml
Enquanto durarem
os estoques
exclusivo
1 Sacola de presente P

119

Sinta a fragrância e c
confira
o Presente Natura Kaiak
Aventura com Bolsa
Nécessaire nas páginas 16 e 17.

De R$ 270,20

(98135) 15 pts

Desodorante colônia
kaiak aventura feminino 100 ml*

Desodorante colônia
kaiak aero feminino 100 ml

Floral moderado. A vida pede
a agitação das corredeiras.
A combinação perfeita entre água, sol e
mata. Notas aquosas e verdes se unem
à vibração floral do muguet e do jasmim
com o calor aconchegante do musc.

Aromático moderado. A vida pede
a força da ventania. O encontro
do vento com a água do mar.
Combinação do inédito acorde tônico
com a lavanda e a peônia traz uma
explosão de frescor e feminilidade.

(68028) 16 pts
V1V2

R$ 124,90

(90021) 16 pts

R$ 124,90

Perfumaria feminina

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de
Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.
* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

Por R$ 179,90

A fragrância floral
de Kaiak Aventura
em um presente
prático e versátil com
perfumação, hidratação
e cuidado para quem
quer se reconectar.

57

Águas
Transborde-se
Válvula
Desodorante colônia águas
feminino 170 ml

R$ 69,90

(02271) 01 pt

R$ 11,90

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

09 pts

Vendida separadamente.
Embalagem de 170 ml.

58

NOVO

jabuticaba

lavanda

A alegria da jabuticaba se une à
combinação de notas florais e do cedro
com um toque do poejo, ingrediente da
biodiversidade brasileira.

A leveza da lavanda se une a uma
combinação de notas florais envolvida pelo
conforto do musc com um toque do poejo,
ingrediente da biodiversidade brasileira.

(95643)

(95644)

flor de laranjeira

violeta

A luminosa flor de laranjeira se une a uma
combinação de notas cítricas e florais
brancos com um toque de capim-limão,
ingrediente da biodiversidade brasileira.

A delicadeza da violeta se une a uma
combinação de notas amadeiradas envolvida
pelo musc e um toque da pataqueira,
ingrediente da biodiversidade brasileira.

(95638)

(95642)
V1V2

Lançamento Águas Lírio

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

A exuberância do lírio se une a uma
combinação de notas florais com
o frescor das notas cítricas e um
toque de estoraque, ingrediente da
biodiversidade amazônica.

LANÇAMENTO

Presente natura
águas lírio
1 Desodorante colônia
feminino 170 ml
1 Sacola de presente PP

de R$ 69,90

59,90

Promoção

(98127) 09 pts

Sinta a fragrância e
confira o Presente Natura
Águas Lírio Ritual de
Cuidados na página 21.

De R$ 97,80

Por R$ 69,90

V1V2

Perfumaria feminina

Enquanto durarem
os estoques

59

Desodorante colônia
frescor feminino 150 ml

Ekos Frescor
Somos todos
uma natureza só

11 pts

R$ 84,90

NOVOS

REFIL 09 pts

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

R$ 67,90

estoraque
Aromático leve. Uma
combinação do frescor verde
aromático do estoraque com
toques florais.
(18393)

maracujá
O azedinho doce do maracujá
com o conforto do musc.
Refrescância para seus dias.
(73564)

REFIL (73569)

É pra presente

Ekos Somos todos uma natureza só

60

Desodorante colônia
flores flutuantes
feminino 100 ml

Desodorante colônia
flor do luar
feminino 100 ml

Desodorante colônia
magia da floresta
feminino 100 ml

Floral moderado. A combinação
das delicadas pétalas de flores
frescas que flutuam sobre as
águas com notas amadeiradas.

Floral moderado. Misterioso
buquê floral de orquídea
chocolate com nuances
amadeiradas e adocicadas.

Amadeirado moderado.
A força das notas
amadeiradas com a brisa
quente das notas balsâmicas.

(70990) 12 pts

(58415) 12 pts

(85157) 12 pts

R$ 94,90

R$ 94,90

R$ 94,90

leve

intenso

moderado

DEO COLÔNIA

Ekos Flores
Flutuantes

Ekos Flor
do Luar

Ekos Magia
da Floresta
V1V2

castanha
Notas amendoadas da castanha
combinadas com o toque fresco das notas
cítricas. Aconchego para seus dias.
(73562)

REFIL (73567)

pitanga
Folhas de pitanga com notas
de frutas frescas. Vibração
e frescor para seus dias.
(73563)

REFIL (73568)

açaí
Notas de açaí combinadas com
notas verdes e frescas e um leve
toque floral. Energia para seus dias.
(73565)

REFIL (73570)

Tododia Frescor e bem-estar
Body splash
desodorante
colônia 200 ml

NOVO

07 pts

válvula
spray

V1V2

macadâmia

flor de lis

Marcante e
envolvente com
toque cítrico.

Leve e
delicada com
notas florais.

(72195)

(72196)

amora vermelha
e jabuticaba

algodão

tâmara e canela

Alegre e exuberante
com notas frutais.

Suave e
confortável com
notas florais.

Atraente e
marcante com
notas amadeiradas.

(88075)

(72221)

(02795)

Perfumaria feminina

R$ 54,90

61

Humor

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Espalhe seu humor

62

Desodorante colônia humor
a dois masculino 75 ml

Desodorante colônia
química de humor masculino 75 ml

Desodorante colônia paz
e humor masculino 75 ml

Amadeirado moderado.
Mistura das notas
de bergamota e pimenta.

Amadeirado moderado. Mistura
irreverente de madeiras que
combina notas de romã com o
contraste da piper, pimenta da
biodiversidade brasileira.

Aromático moderado.
A energia dos cítricos se mescla
a notas aromáticas e vanila.

(86725) 14 pts

R$ 109,90

(70996) 14 pts

R$ 109,90

(86728) 14 pts

R$ 109,90

Sinta a fragrância e confira
o Presente Natura Humor
na página 13.

De R$ 205,80

Por R$ 134,90
V1V2

Desodorante colônia
humor próprio feminino 75 ml

Desodorante colônia
química de humor feminino 75 ml

Desodorante colônia meu
primeiro humor feminino 75 ml

Adocicado moderado.
Cereja em calda mesclada com
notas florais e fundo de âmbar.

Frutal moderado. Mistura
irreverente que combina notas de
romã, fruta explosiva e afrodisíaca,
com o contraste da piper, pimenta
da biodiversidade brasileira.

Frutal moderado. O encontro
das notas cítricas com
um irresistível frozen de pera.

R$ 109,90

(70995) 14 pts

Deo corporal meu primeiro
humor feminino 100 ml
Frutal moderado.
(56744) 04 pts

V1V2

R$ 34,40

R$ 109,90

(86723) 14 pts

R$ 109,90

Desodorante hidratante
corporal perfumado meu
primeiro humor 125 ml
Hidratante corporal que
mantém sua pele perfumada
e hidratada por mais tempo.

REFIL (56766) 03 pts

(83302) 04 pts

R$ 27,60

R$ 32,90

Perfumaria masculina e feminina

(86727) 14 pts

63

É pra presente

64
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Essencial

Essencial
é poder ser

Com uma trajetória inspiradora, ele se
tornou sensação das passarelas após
participar de um concurso de beleza em
Salvador. Por ter lutado e conquistado o
topo, tem o poder de inspirar muita gente.

MARCELO LIMA

V1V2

Essencial Supreme
Exalte toda a sua intensidade
e sensualidade.

Deo parfum
essencial supreme
masculino 100 ml
Fragrância amadeirada
intensa que combina
o patchouli com
a sensualidade
e o calor do ishpink,
a canela amazônica.
(95560) 25 pts

de R$ 196,00

129,90

Perfumaria masculina

R$ 66,10

Promoção

economize

V1V2

65

Essencial

ideal para
presentear
(96701)

Essencial é poder ser

Deo parfum essencial
masculino 100 ml

Um exclusivo amadeirado
intenso com copaíba e
uma combinação de especiarias.

Um clássico amadeirado intenso
que combina a potência das
madeiras profundas com notas herbais.

(76422) 25 pts

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

É pra presente
66

Deo parfum essencial
exclusivo masculino 100 ml

leve

R$ 196,00

(76420) 25 pts

moderado

R$ 196,00

intenso

DEO PARFUM

Essencial

Essencial
Exclusivo

Essencial
Supreme

Essencial
Oud
V1V2

Deo parfum essencial
oud masculino 100 ml
Fragrância amadeirada intensa. A preciosa
madeira oud, o ouro líquido da perfumaria,
combinada com o calor da copaíba
e um toque exótico de especiarias.
(76424) 25 pts

R$ 196,00

Confira o Presente Natura
Essencial masculino
na página 174.

Experiência Essencial

Experiência perfumada
essencial masculino

Experimente as
quatro fragrâncias de
Essencial masculino e
descubra sua favorita!

4 unidades de 4 ml cada
1 Essencial masculino
1 Essencial exclusivo masculino
1 Essencial oud masculino
1 Essencial supreme masculino
(96736) 04 pts

V1V2

R$ 32,90

Perfumaria masculina

Por R$ 219,90

67

Natura Homem

68

Presente natura
homem essence
1 Deo corporal
masculino 100 ml
1 Shampoo cabelo,
barba e corpo 80 ml
1 Caixa especial
presenteável

Os produtos vêm em
uma caixa presenteável
e moderna com
abertura diferenciada.

(09750) 08 pts

R$ 62,90
NOVO
Enquanto durarem
os estoques

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Celebre todas as
maneiras de ser homem

A fragrância amadeirada
de Natura Homem
Essence em produtos de
cuidados para o homem.

Óleo de
barbear 100 ml

Óleo para
barba 30 ml

Creme de
barbear 75 g

Óleo com espumação.
Ajuda a desenhar
a barba e hidrata
durante o barbear.

Hidratação imediata.
Possui textura
leve e oferece
brilho e maciez.

Facilita o deslizar
da lâmina e acalma
a pele. Hidrata
por até 8 horas.

(78930) 06 pts

(87264) 07 pts

(78906) 04 pts

R$ 49,90

R$ 59,90

R$ 35,90
V1V2

Deo parfum natura
homem essence 100 ml
Amadeirado intenso.
O coração das madeiras
mais nobres enriquecido
com notas ambaradas.
(59847) 19 pts

de R$ 149,90

109,90
economize

+

V1V2

Combo natura
homem essence

=

1 Deo parfum natura
homem essence 100 ml
1 Deo corporal
masculino 100 ml
1 Shampoo cabelo,
barba e corpo 80 ml
1 Caixa especial
presenteável

de R$ 212,80

154,80
economize
R$ 58,00
EXCLUSIVO
NESTE CICLO

(103326) 27 pts

Sabonete em
barra cremoso
e refrescante

Balm
pós-barba 75 ml

Espuma
de barbear 180 g

Caixa com
3 unidades de
110 g cada.

Com rápida absorção,
acalma a pele. Não
possui álcool na fórmula.

Proporciona mais
conforto ao barbear
e acalma a pele.

(78937) 03 pts

(78909) 06 pts

(78911) 06 pts

R$ 22,90

R$ 45,90

R$ 46,90

Perfumaria masculina

Aproveite o combo de Natura
Homem Essence para um ritual
de cuidados completo.

Promoção

R$ 40,00

69

Deo parfum natura homem verse 100 ml

Natura Homem
Celebre todas as maneiras de ser homem

(19852) 19 pts

Amadeirado intenso. Combinação de
notas licorosas com madeiras quentes.
(81951) 19 pts

R$ 149,90

R$ 149,90

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Deo parfum natura homem sagaz 100 ml

Um amadeirado intenso que combina o acorde
mineral que traz o reflexo espelhado de quem
se vê com a profundidade e a intensidade da
madeira vetiver e do breu-branco, ingrediente
da biodiversidade brasileira.

É pra presente

Deo parfum natura homem dom 100 ml

70

Amadeirado intenso. Fragrância marcante
que contrasta a essência da raiz da
priprioca, óleo da biodiversidade brasileira,
com um toque de baunilha negra.

Desodorante colônia natura homem 100 ml
Amadeirado moderado. Frescor das ervas
aromáticas com toque de madeiras quentes.
(53255) 17 pts

R$ 134,90

(71770) 19 pts

R$ 149,90

Creme para barbear
natura homem verse 75 g

Balm pós-barba
natura homem verse 75 ml

Deo corporal
natura homem 100 ml

Facilita o deslizar da
lâmina sem agredir a
a pele, garantindo
hidratação por até 8 horas.

Com rápida absorção,
acalma a pele, deixando-a
macia e hidratada
por até 12 horas.

Amadeirado moderado.

(19851) 04 pts

(19849) 06 pts

REFIL (57412) 03 pts

R$ 35,90

R$ 45,90

R$ 27,60

(57413) 04 pts

R$ 34,40

V1V2

Shampoo
anticaspa 300 ml

Shampoo
2 em 1 300 ml

Não resseca os fios.
(78931) 04 pts

Prático, deixa os fios
limpos e macios.

de R$ 29,90

(78904) 03 pts

23,90

R$ 27,90

de
economia

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

20%

Shampoo
antioleosidade 300 ml
Limpa profundamente
e reduz a oleosidade.
(78902) 03 pts

Pomada
modeladora 100 g

Hidratante
antissinais 40 g

Gel de limpeza
facial 115 g

Hidrata com
toque seco. Para
todas as idades.

Sabonete líquido
que limpa e controla
a oleosidade.

(87265) 06 pts

(78933) 11 pts

(78934) 06 pts

R$ 50,90

R$ 87,90

R$ 46,90

Efeito matte e fixação
média para um visual
natural. Não deixa
resíduos nos fios.

V1V2

Perfumaria masculina

R$ 27,90

71

Natura Homem

Confira o Presente Natura
Homem completo
na página 172.

Celebre todas as
maneiras de ser homem

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Por R$ 179,90

72

Deo parfum natura homem
emocion.e 100 ml

Deo parfum natura homem
cor.agio 100 ml

Intensidade do amadeirado sândalo
que reage com as notas inesperadas
de flores de cáctus e pataqueira,
óleo da biodiversidade brasileira.

Amadeirado intenso. É o arrepio
na pele das notas metálicas
de especiarias frias, do calor
da madeira copaíba e do cumaru.

(02190) 25 pts

R$ 194,00

(89834) 25 pts

Natura
Homem
Verse

Natura
Homem
Essence

Natura
Homem
Sagaz

R$ 194,00

Natura
Homem
Dom

Natura
Natura
Homem
Homem
Emocion.e Cor.agio

DEO PARFUM

leve

moderado

intenso

DEO COLÔNIA

Natura
Homem
V1V2

K
Sinta sua força

K deo parfum
masculino 100 ml
Aromático intenso. Notas
amadeiradas combinadas
com ervas e especiarias finas.
(57525) 23 pts

R$ 184,00

K max deo parfum
masculino 100 ml

(72468) 23 pts

R$ 184,00
Caio César Condi

leve

moderado

intenso
DEO PARFUM

K
V1V2

K Max

Perfumaria masculina

Aromático intenso. Uma
explosão aromática
intensificada pela pimentapreta e pelo poejo em contraste
com o calor da madeira escura
e misteriosa olíbano.

73

É pra presente

74

Pablo Morais

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.
* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Kaiak

A vida pede
a potência
do frescor

Deo corporal kaiak
masculino 100 ml

Aromático leve.

R$ 34,40

(56747) 04 pts

Desodorante
antitranspirante
roll-on kaiak
masculino 75 ml

REFIL (56948) 03 pts

(69653) 02 pts

R$ 27,60

R$ 18,90

V1V2

Favorito
da Natura

Desodorante colônia
kaiak masculino 100 ml*
Uma fragrância
hiperaquática.
Combinação icônica de
notas aromáticas, cítricas
e aquosas que trazem
juntas um potente frescor.
(22560) 16 pts

de R$ 124,90

84,90
economize

Sabonete em barra
puro vegetal kaiak
Caixa com 2 unidades de 90 g cada

V1V2

Shampoo
cabelo e corpo 100 ml

Sabonetes vegetais na fragrância
clássica de Kaiak.

Para sua praticidade, um
shampoo que pode ser
usado no corpo também.

(72025) 02 pts

(73853) 02 pts

R$ 20,00

R$ 20,90

Perfumaria masculina
Perfumaria

Promoção
Promoção

R$ 40,00

75

Kaiak

Por R$ 209,90

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Confira o Presente
Natura Kaiak masculino
na página 174.

Desodorante colônia kaiak
aventura masculino 100 ml*

Desodorante colônia kaiak
aero masculino 100 ml

A vida pede a agitação das corredeiras.
A combinação perfeita entre água, sol
e mata. Frescor cítrico e vibrante da
bergamota combinado com notas de musc
e madeiras cremosas como o sândalo.

A vida pede a força da ventania. O encontro
do vento com a água do mar. Uma fragrância
moderna que revela a explosão refrescante
das notas tônicas com a potência das notas
verdes, como zimbro e ruibarbo.

(22557) 16 pts

(69124) 16 pts

R$ 124,90

Desodorante colônia kaiak
pulso masculino 100 ml

Desodorante colônia kaiak
urbe masculino 100 ml*

A vida pede energia pulsante. Um
frescor energético e impactante.
Notas aquosas, ervas, especiarias
frescas, sândalo e cedro pulsam na
composição desta fragrância.

A vida pede dinamismo. O contraste
inusitado entre o frescor aquoso e
o calor da copaíba. Uma fragrância
inquieta para impulsionar quem vive
na agitação das ruas.

(25227) 16 pts

76

R$ 124,90

R$ 124,90

(34075) 16 pts

R$ 124,90
V1V2

Kaiak Oceano
A vida pede um
mergulho profundo
Desodorante colônia kaiak
oceano masculino 100 ml
A emoção única de desbravar
a imensidão azul. Notas
frescas das algas marinhas
unem-se à densidade do âmbarmarinho e das madeiras escuras.

Você sabia?

(96493) 16 pts

R$ 124,90

Kaiak Oceano não utiliza
plástico filme para revestir
a caixa da embalagem.
Esse material, que
demora anos para se
decompor, deixa de existir
em nossas embalagens.

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

Kaiak
V1V2

Kaiak
Kaiak
Aventura Pulso

Kaiak
Aero

Kaiak
Urbe

Kaiak
Oceano

Perfumaria masculina

* Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível. ** Retirado do litoral brasileiro e de aterros.

Parte da embalagem
utiliza plástico retirado
do litoral**. Assim,
contribuímos para
evitar que esse material
chegue ao oceano.

77

Hoje

Combinação equilibrada
da madeira cedro com
toque da especiaria
cardamomo. Uma
fragrância única que
traduz seu presente.
(13692) 14 pts

R$ 109,90

NOVO

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Desodorante colônia
hoje masculino 100 ml

Piero Rechia

78

V1V2

Biografia
Escreva sua história

Desodorante colônia biografia
masculino 100 ml

Desodorante colônia biografia
assinatura masculino 100 ml

Amadeirado moderado. Notas frescas
e herbais ganham corpo com madeiras
como cedro, sândalo e vetiver
e terminam com uma inesperada
sofisticação vinda do âmbar.

Aromático amadeirado. Traz a
sofisticação do musgo de carvalho
com o frescor do palo santo e do
alecrim envolvidos pelo breu-branco,
ingrediente da biodiversidade brasileira.

leve

R$ 129,90

moderado

(71603) 16 pts

R$ 129,90

intenso
DEO COLÔNIA

Biografia
V1V2

Biografia
Assinatura

Perfumaria masculina

(71601) 16 pts

79

Sr. N

Você sabia?

Desodorante colônia
sr. n 100 ml

Espuma de
barbear 200 ml

Creme de barbear
espumante 80 g

Cítrico moderado.
Toque de madeiras com
o frescor do limão.

Proporciona mais
conforto ao barbear
e acalma a pele.

Previne irritações
e facilita o deslizar
da lâmina na pele.

(30410) 12 pts

(85401) 06 pts

(85400) 04 pts

R$ 96,90

R$ 44,90

R$ 29,90

Gel após barba 75 g
Ajuda a suavizar,
diminuir irritações
e recuperar a pele.
(85389) 04 pts

R$ 34,50

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Sr. N é a primeira linha de
cuidados masculinos da
Natura e mantém a tradição
do barbear desde 1979.

80

V1V2

Sintonia

Desodorante colônia
sintonia impacto
masculino 100 ml

Desodorante colônia
sintonia clássico
masculino 100 ml

Amadeirado intenso.
O toque da madeira
cedro em sintonia com o
breu-branco se conecta
com sua pele para atrair
pessoas ligadas na
mesma frequência.

Amadeirado moderado.
Fragrância original
que expressa sua
personalidade, já que
tem a nota amadeirada
do sândalo em sintonia
com o cedro e o absinto.

(71773) 17 pts

(71766) 17 pts

R$ 134,90

R$ 134,90

leve

moderado

intenso
DEO COLÔNIA

Sintonia

V1V2

Sintonia
Impacto

Perfumaria masculina

Conectado do seu jeito

81

82

Maquiagem e Rosto
E se, neste ano, em vez de sermos cuidados, a gente cuidar e
deixar nossas mães mais felizes? Um momento na frente do
espelho, reconectando-se com sua beleza e sua autoestima,
pode ser um presente cheio de significado para celebrar
quem sempre cuidou da gente.
Dia das Mães Natura.
Em cada presente, um mundo de afeto

83

Una

É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

a sua beleza

Camila Moraes usa Iluminador
Marmorizado Corpo e Rosto,
Corretivo Cobertura Extrema
castanho 20, Primer Blur, Base
Fluída HD bege médio, Blush
Intense Me coral perolado,
Máscara para Cílios 2 em 1

84

Una a

radiância
do iluminador
com a luz que é só sua
V1V2

Novo
Iluminador Marmorizado
Corpo e Rosto

seco

LANÇAMENTO

REFIL Iluminador
marmorizado corpo
e rosto 3,5 g

É universal: se adapta
a todos os tons de pele.

Possui micropartículas
douradas que se mesclam à
pele e garantem luminosidade
instantânea e sofisticada. Seu
uso é para a pele do rosto ou
do corpo, de forma seca ou
molhada, potencializando a
intensidade do brilho. Produto
altamente pigmentado,
de longa duração.

Produto
100% vegano

(24865) 06 pts

REFIL

de R$ 44,90

35,90

Estojo vendido
separadamente.
O refil não
acompanha.

20%

de
economia

Dica

molhado

Tecnologia
de partículas

Promoção

Este iluminador
pode ser usado
seco ou molhado.

Pincel PRO blush
(55100) 07 pts

Estojo de maquiagem
rosa metalizado
C 82 x L 20 x A 83 mm
Estojo para pó, blush,
iluminador ou sombra.
Vem com espelho. O
refil não acompanha.
(71663) 05 pts

R$ 39,90
V1V2

R$ 53,90
Maquiagem Una

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Micropérolas douradas
que proporcionam
luminosidade
instantânea à pele.

85

Rosto

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

Todas as
bases de
Una têm:
Proteção contra a luz azul
Protegem a pele contra os
danos causados pela luz azul.

Tratamento contínuo
Dão continuidade aos
tratamentos de Chronos.

Efeito antioxidante
Combatem os radicais livres e
previnem o envelhecimento precoce.

Testes rigorosos
Benefícios e tratamento reais
comprovados por altos protocolos
de eficácia. Dermatológica e
oftalmologicamente testadas.

Combinação tecnológica
de tecnologia de partículas
+ ingredientes da ciência dermatológica
+ ativos da biodiversidade brasileira.

cobertura

intensa
Para todos os tipos de pele

cobertura

Base matte gold FPS 25 30 ml*

Base matte FPS 15 30 ml

Acabamento matte e gold com
toque aveludado que deixa a pele
macia. 24 horas de cobertura
intensa com o equilíbrio perfeito
entre efeitos matte e luminoso.

Confere efeito matte e controle de
brilho imediatamente e ao longo
do dia. Com o uso contínuo, reduz
a produção de oleosidade da pele.
Tem longa duração. Produto vegano.

13 pts

08 pts

R$ 105,90

É pra presente

média
Para pele normal a oleosa

R$ 66,90

NOVOS

claro 20
(70376)

cores castanho 8, castanho 10,
escuro 2, escuro 8 e escuro 10

claro 24
(70378)

médio 22

claro 2

claro 6

médio 2

(70380)

(70967)

(70969)

(70970)

médio 6

médio 8

castanho 2

(70972)

(70973)

(70975)

médio 24
(70381)

médio 26
(70382)

castanho 20
(70383)

castanho 6 castanho 8 castanho 10

castanho 22

(70977)

(18555)

(18557)

escuro 2

escuro 6

escuro 8

escuro 10

(18558)

(70948)

(18560)

(18570)

(70384)

escuro 20
(70385)

86

Camila Moraes usa Iluminador
Marmorizado Corpo e Rosto,
Corretivo Cobertura Extrema
castanho 20, Base Fluída HD
bege médio, Máscara para
Cílios 2 em 1 e Batom Matte
Intransferível rosê 2-M

V1V2

intensa
Para todos os tipos de pele

Base Fluída HD

cobertura

Una ação antissinais
à cobertura e definição.

Base fluída HD FPS 15

bege
translúcido
(92605)

de R$ 106,50

30 ml

84,90

begeclaro

Alta cobertura,
acabamento natural, ação
antissinais e alta definição
por até 24 horas.

economize

bege
rosado

13 pts

R$ 21,60

(92600)

(92569)

bege
médio
(92606)

bege
castanho
(92574)

marromclaro
(92601)

Dica de expert

marrom
médio

Base mousse FPS 15 20 g
Por ter alta cobertura, dispensa o uso
de corretivo. Por matificar, dispensa
o uso de pó. Promove efeito matte e
toque aveludado por até 12 horas.
12 pts

marromescuro
(92594)

leve a alta
Para todos os tipos de pele,
exceto acneica

cobertura

Base sérum nude me FPS 18 30 ml
24 horas de leveza, vitalidade e acabamento
natural. Garante a sensação de conforto e
leveza. Longa duração. Não marca poros nem
linhas de expressão e não deixa a pele oleosa.
16 pts

R$ 92,80

Promoção

intensa
Para todos os tipos de pele

cobertura

(92593)

R$ 122,50
claro 20
(82164)

claro 20

claro 24

claro 24

(92581)

(92558)

(82166)

médio 22
(82156)

médio 22

médio 24

(92539)

(92564)

médio 26

castanho 20

(82159)

(92578)

(92579)

castanho 20

médio 24
(82163)

médio 26

(82162)

castanho 22 escuro 20
(92580)

(92541)

castanho 22
(82155)

escuro 20
(82161)

V1V2

Maquiagem Una

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Garante
ultrapigmentação, fixação e longa duração, além de conferir efeito natural e alta adaptabilidade de tons.

Para uma cobertura mais
natural, use o Pincel PRO
Duo Fibras. Para uma
cobertura mais alta, use o
Pincel PRO Base Cremosa.
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REFIL Blush intense me 6 g

REFIL Pó compacto nude me 10 g

Longa duração com coloração uniforme,
delicada e sofisticada nas versões
acetinada e matte. Produto vegano.

Textura ultrafina com alta fixação e
longa duração. Prolonga a duração
da maquiagem. Resistente à água.
Produto vegano.

06 pts

R$ 51,90

06 pts

R$ 51,90

uva
matte

rosê
perolado

claro

médio

(72020)

(92556)

(92591)

(92598)

rosê
matte

bronze
perolado

coral
perolado

castanho

escuro

(92602)

(92608)

(92584)

(92576)

(92595)

Primer blur 30 ml

Pó solto translúcido 9,5 g

Sua fórmula aveludada
forma um filme sobre a
pele, uniformizando a
textura e disfarçando
poros e sinais.
Prolonga a duração
da maquiagem.
Produto vegano.

Neutraliza o brilho da pele, garantindo
efeito matte e minimizando
imperfeições. Possui fórmula à base
de água, que garante a sensação de
pele fresca sempre que aplicado.
(84588) 13 pts

* Tecnologia de pigmentos que, combinada com o uso da base, protege a pele dos danos causados pela luz azul, além de disfarçar imperfeições e sinais de cansaço.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

Rosto

R$ 99,90

(59313) 09 pts

R$ 68,90

Efeito cooling
Fórmula com alto teor
de água para um efeito
leve e refrescante.

Pincéis PRO Cerdas sintéticas. Produtos veganos.
Pincel PRO
base líquida

Pincel PRO
duo fibras

Pincel PRO
pó compacto

Pincel PRO
base cremosa

Pincel PRO
corretivo

(55104) 06 pts

(58406) 07 pts

(55105) 07 pts

(55102) 07 pts

(55106) 05 pts

R$ 48,90

R$ 59,90

R$ 59,90

R$ 55,90

R$ 39,90

V1V2

Novo
Corretivo Cobertura
Extrema 24h
Una longa duração
à neutralização de sinais
de imperfeição.

Produto
100% vegano

Corretivo cobertura
extrema 24h 8 ml

Contém vitamina E,
com ação antioxidante,
que combate radicais
livres, prevenindo o
envelhecimento precoce.

Efeito matte de alta
cobertura por até 24 horas.
A combinação da textura
cremosa com a maciez do
aplicador garante uso fácil e
preciso. Resistente à água
e ao suor.
05 pts

R$ 39,90
NOVO

claro 20

Tecnologia
de partículas*

PELE
CLARA

V1V2

PELE
CASTANHA

PELE
MÉDIA

PELE
ESCURA

claro 20

claro 24

médio 22

médio 24

médio 26

castanho 20

castanho 22

escuro 20

(41638)

(41640)

(41639)

(41641)

(42500)

(42501)

(42502)

(43145)

Maquiagem Una

claro 24
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Caneta delineadora para olhos 1 ml

Lápis retrátil para olhos 280 mg

Formato caneta que facilita a aplicação e
garante um traço fino e preciso. Secagem
rápida e baixa transferência. Produto vegano.

Fácil de aplicar, desliza suavemente e
garante um traço uniforme. Ultrapigmentação
e fixação. Longa duração. Produto vegano.

(34262) 07 pts

R$ 58,90

06 pts

R$ 49,90

preto

marrom

(27371)

(27703)

Maxxi palette de sombras 12 tons 11,28 g
Garante ultrapigmentação e alta fixação.
Combina tons matte e perolizados. Produto vegano.
18 pts

R$ 139,90
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante
o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

Olhos

Apontador duplo
para maquiagem
(72978) 03 pts

R$ 27,90
intensa (70723)

Vem com uma pazinha
para limpar a lâmina.
Para usá-la, desmonte
a estrutura transparente
e puxe-a.

nude (70722)
Lápis kajal para olhos 1,14 g
Possui longa duração de até 24
horas e textura macia que promove
alto deslizamento. Produto vegano.
06 pts

R$ 49,90

preto
(70720)

marrom
(70721)

Possui esponja na ponta para
delineados esfumados.

Todo presente merece
um lápis para olhos
Na compra de qualquer presente
deste ciclo, você tem mais de
20% de economia na compra de
1 Lápis Kajal para Olhos preto.
Veja os presentes entre as páginas 8 e 37
e as páginas 172 e 174.

mais de

20

%

de

Lápis Kajal
para Olhos
preto, de Una.

economia

Nesta promoção, o Lápis Kajal
sai por R$ 37,90.

V1V2

Delineador
Matte Peel Off
Una o realce do olhar
à vontade de ousar.

Aplicador extrafino
de fibra que
garante aplicação
precisa e suave,
permitindo
desenhar
traços finos ou
dramáticos.

Delineador matte
peel off 3 ml
Cor preta. Acabamento
matte. Facilmente removível
como um adesivo quando
umedecido com água. Longa
duração. Ultrapigmentado.
Produto vegano.
(95757) 07 pts

de R$ 59,90

47,90
20%

de
economia

Tecnologia
de partículas

Ana Rotilli usa Base Fluída HD bege
translúcido, Blush Intense Me rosê
perolado, Delineador Matte Peel
Off, Pó Compacto Nude Me claro e
Máscara para Cílios Sublime lavável

Máscara para cílios
volume impactante
9 ml*
Aplicação precisa e
fórmula tecnológica
enriquecida com
vitaminas E e
D-Panthenol. Alcança
e define 100% dos
cílios. Longa duração.
08 pts
lavável (69203)
à prova d’água (69204)

R$ 63,90
V1V2

volume e
alongamento
intensos
Máscara para
cílios 2 em 1 10 ml
Possui duplo
sistema aplicador
e fórmula cremosa,
que garante volume
e alongamento.
Longa duração.
Lavável.
(40619) 10 pts

R$ 79,90

alongamento
máximo
Máscara para
cílios alongamento
máximo preta 8 ml
O máximo de curvatura
e alongamento.
Cílios 3 vezes
mais alongados.
Longa duração.
08 pts
lavável
(69205)
à prova d'água
(69206)

R$ 63,90

Maquiagem Una

volume
impactante

Pigmento intenso preto
de origem vegetal
que garante cor
extraordinária ao traço.

Promoção

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

91

De R$ 130,70

Por R$ 119,90

Sofia usa Base Fluída HD
bege-claro, Máscara para
Cílios Sublime lavável e Batom
Acetinado em Óleo nude

Delineador para olhos
matte peel off 3 ml
Cor vermelha. Acabamento
matte. Facilmente removível
como um adesivo quando
umedecido com água. Longa
duração. Ultrapigmentado.

Produto
100% vegano

Com aplicador
extrafino de fibra,
garante aplicação
precisa e suave.

(07745) 07 pts

R$ 59,90
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

92

Confira os Presentes Natura
Una Look na página 32.

Volume e
alta definição
Aumenta o volume dos
cílios em até 20 vezes.

sublime
Máscara para cílios
sublime 8 ml
Cílios 20 vezes mais
volumosos. A combinação
exclusiva do pincel HD com
a fórmula ultrapigmentada.
Longa duração.
10 pts
lavável (69201)

O pincel HD foi
desenvolvido para
entregar máxima
precisão: suas
cerdas bem curtas e
espaçadas agarram
os cílios e depositam
em cada um a
quantidade ideal de
pigmentos, dando
aos fios até 20 vezes
mais volume.

à prova d’água (69202)

de R$ 79,90

63,90
economize
R$ 16,00

Promoção

EXCLUSIVO
NESTE CICLO

REFIL Palette de sombras multifuncional 7,2 g

Pode ser
usada como
sombra
e blush.

Opções matte e perolizadas que combinam com
todos os tons de pele. Quatro cores e infinitas
possibilidades em um só produto. Dermatológica
e oftalmologicamente testada.
(07097) 07 pts

R$ 59,90

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

Pincel PRO olhos delineador
(55108) 04 pts

V1V2

R$ 29,90

Pincel PRO olhos esfumador
(55103) 04 pts

R$ 29,90

Maquiagem Una

Produto
100% vegano

Estojo vendido
separadamente.

93

Confira os Presentes
Natura Una Boca e
Mãos na página 33.

De R$ 69,80

Por R$ 59,90

União tecnológica de cor
e cuidado com os lábios
em um só produto.

vermelho
energia

Batom marmorizado 3,5 g
vermelho
intensidade

Acabamento cremoso.
Alta pigmentação e
hidratação por 24 horas.
Uma delicada mistura
entre cor e balm.
Dermatologicamente
testado.

Hidratação
24 horas.

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem
os estoques. Atenção! A cor do batom pode variar de acordo com a forma de aplicação do produto e com o tom de pele e lábios de cada pessoa. * Fórmula livre de formaldeído,
tolueno, dibutilftalato, resina de formaldeído, cânfora, parabenos, fosfato de trifenilo (TPHP), tosilamida de etilo e xileno.

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

Batom Marmorizado

Produto
100% vegano

06 pts

R$ 49,90
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

vinho
entusiasmo

Efeito único em um acabamento
intenso e uniforme.

Ativos da ciência
dermatológica

vermelho
intensidade

vermelho
energia

vinho
entusiasmo

(07101)

(07096)

(07100)

Possui manteiga de karité, rica
em ômega 9, que condiciona
e hidrata profundamente,
proporcionando um alto
deslize e facilitando a
aplicação nos lábios.

É pra presente

Possui delicados
pontos de brilho.
Natura esmalte para unhas
8 ml*
Máximo brilho e cobertura
total e uniforme com secagem
imediata e longa duração.
Com pincel inovador e cerdas
arredondadas, proporciona
uma aplicação precisa e
uniforme. Cores intensas e
vibrantes. Produto vegano.

cor
bem-estar
(07098)

02 pts

R$ 20,90
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

cor sua
verdade
(07109)

cor
entrega
(07107)

94

V1V2

Natura Esmaltes
A máxima performance
de um esmalte com
fórmula vegana,
hipoalergênica e 9 Free*.

Produto
100% vegano

cor
mar

cor
flores

cor
outono

cor
castanha

(69411)

(69416)

(93797)

(69420)

cor-derosa

cor
açaí

cor terra cor
clássico pitanga

(93788)

(69418)

(93795)

(69417)

Natura esmalte para
unhas 8 ml*
Fórmula hipoalergênica,
vegana e 9 Free*.
Máximo brilho, cobertura
alta e uniforme com
uma camada, secagem
rápida, longa duração e
com pincel inovador que
facilita a aplicação.
02 pts

de R$ 20,90

(93849)

cor
cor
algodão una no 1
(69422)

(74812)

(69421)

15,90
mais de

20%

de
economia

cor
castanha

Promoção

(93789)

cor
tucano

(96007)

Natura esmalte
para unhas
extrabrilho 8 ml*

Natura base
fortalecedora
para unhas 8 ml*

(00714) 02 pts

(69412) 02 pts

R$ 20,90

de R$ 20,90

15,90
mais de

20%
V1V2

de
economia

Maquiagem Una

cor pedra cor
cor de
rubi
pimenta urbana
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Possui partículas de
origem natural, que
promovem alto deslize e
acabamento acetinado.

Ana Bella usa Base
Matte castanho 8, Blush
Intense Me bronze
perolado, Máscara para
Cílios Volume Impactante
à prova d’água e Batom
Acetinado em Óleo vinho

Ingredientes da
biodiversidade
brasileira e da
ciência dermatológica
Formulado com manteiga de
murumuru e infusão com
óleos de girassol e noz-pecã,
que auxiliam na recuperação
e hidratação dos lábios.

Batom matte intransferível
8 ml
Duração de até 12 horas. Não
transfere a cor, não borra
e não mancha. Possui alta
cobertura e hidrata ao longo
do dia. Produto vegano.
06 pts

R$ 51,90

rosê 6-M

rosê 2-M

coral 6-M

(54394)

(54382)

(08715)

violeta 6-M nude 6-M

rosa 2-M

vermelho 6-M

(54355)

(54406)

(08838)

(08601)

rouge 6-M

nude 2-M

coral 2-M

vinho 6-M

(54378)

(54403)

(08978)

(08914)

NOVOS

cores coral 2-M,
coral 6-M, rosa 2-M,
vermelho 6-M e
vinho 6-M

rosê 2-M
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

96

Tecnologia
de partículas

Batom Acetinado
em Óleo

Batom acetinado
em óleo 7 ml

Una a intensidade da cor com
os benefícios dos óleos naturais.

Fórmula inédita
enriquecida com infusão
de óleos e manteiga de
murumuru, que auxiliam
na recuperação da
barreira de hidratação
dos lábios. Um batom
de tratamento com
hidratação imediata e
por até 24 horas.
07 pts

de R$ 56,90

44,90
mais de

20%

de
economia

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

rosê

rosa

violeta

vinho

marrom

vermelho

(93844)

(93841)

(93842)

(93840)

(93843)

(93839)

Promoção

nude
(93845)

Batom matte powder 3,4 g
rosê 4-M

violeta 6-M rouge 2-M

(95774)

(95780)

(95777)

marrom 4-M marrom 2-M rouge 6-M
(95776)

(95778)

(95775)

laranja no 1

nude 4-M

vinho 4-M

(00963)

(95773)

(95782)

06 pts

R$ 49,90
laranja no 1

V1V2

Maquiagem Una

Acabamento aveludado, não
craquela nos lábios, deslize
confortável, disfarça marcas
e linhas finas, sensação
de hidratação e de não
deixar os lábios ressecados.
Produto vegano.
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É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

Boca

98

Eloise Yamashita usa Primer Blur,
Base Mousse claro 24, Corretivo
Cobertura Extrema claro 20,
Blush Intense Me rosê matte,
Caneta Delineadora para Olhos,
Lápis PRO Labial rosê e Batom CC
Hidratante marrom 2-C

Lápis PRO labial 1,14 g
L
P
Possui textura
ultracremosa. Confere
u
alta pigmentação,
definição e efeito
matte quando usado
como batom.
06 pts

R$ 49,90

nude
(92551)

rouge
(92573)

Batom CC
Hidratante

rosê
(92567)

rouge

Una ação antissinais a lábios
mais firmes e volumosos.

Pincel PRO
lábios
(55107) 03 pts

R$ 27,90

Tecnologia
de partículas
Contém partículas
difusoras de luz que
disfarçam as linhas
finas dos lábios.

Ativos da
biodiversidade
brasileira
Possui manteiga de cacau
bioativa, que estimula a
produção de colágeno, e
ceramidas de passiflora,
que restauram, recuperam
e hidratam os lábios.

V1V2

Batom CC hidratante
FPS 25 3,8 g*

Cor, tratamento
e 10 benefícios

(93505)

06 pts

• Alta cobertura.
• Alta fixação.
• Aumenta o volume.
• Recupera a firmeza dos lábios.*
• Reduz linhas.*
• Uniformiza a textura dos lábios.*
• Hidrata por 24 horas.
• Recupera a maciez.
• Ação antissinais com proteção
UVA e FPS 25.
• Acabamento cremoso.

violeta
6-C

de R$ 48,90

38,90
20%

de
economia

marrom
2-C
(27247)

marrom
8-C
(27251)

LANÇAMENTO

cores marrom 2-C,
marrom 8-C, rosa 6-C,
roxo 6-C, vermelho 4-C
e violeta 6-C
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

cores rosê 2-C, rouge 2-C,
terracota 2-C e violeta 4-C

roxo
6-C
(08226)

rosa
6-C
(08296)

vermelho
4-C

V1V2

violeta
4-C
(92530)

terracota
2-C

nude
10-C
violeta
4-C

(92526)

Promoção

(92522)

nude
2-C
(92536)

rosê
4-C
(92520)

marrom
2-C

Mais firmeza e volume

rosê
2-C
(93506)

rouge
8-C

Ingredientes da ciência
dermatológica
Contém ingredientes de origem
natural (gergelim, cacau e ceramidas
de maracujá), que combatem o
envelhecimento e contribuem para a
firmeza, o volume e a nutrição dos lábios.

(92529)

Com o uso contínuo,
proporciona aumento de
volume e firmeza aos lábios.

rouge
2-C
(93504)

Maquiagem Una

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas
para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Benefícios obtidos com o uso contínuo do produto.

(08297)
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Faces

É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

Tá na cara que cresceu.
Tá na cara que é pra todes

100

Novo
Gabriela usa Batom Color Hidra
rosa 215 e coral 805, Multimáscara
Tint para Cílios à Prova d'Água,
Lápis Kajal Cor Intensa preto
e Blush Color rosa 69
V1V2

Cor na medida certa!

Blush color 3 g
Textura suave. Diferentes
acabamentos e controle
da construção da cor.

Textura suave que
permite construir a cor
na intensidade que você quiser.

04 pts

de R$ 29,90

19,90
mais de

30%

de
economia

NOVO

Os queridinhos
de Aquarela
agora em Faces
rosa
69

(09456)

bronze
47

Diferentes
acabamentos

Promoção

coral
85

(09483)

Textura suave

vinho
28
Confira os Presentes
Natura Faces Look
na página 35.

De R$ 86,30

Por R$ 59,90
V1V2

(09432)

Maquiagem Faces

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

(09481)

101

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

Traçado marcado ou
esfumado em instantes!

Lápis kajal
cor intensa 1,3 g
Esfumado "mara" em
instantes! Textura
cremosa e cor intensa
na primeira aplicação.
04 pts

R$ 29,90
NOVO

marrom
(10045)

Mayara usa Batom
Color Hidra
vinho 540, Blush
Color coral 85,
Supermáscara Tint
para Cílios e
Pó Compacto claro 20

preto
(09981)

OM

REF

I
L
BOLSO

EU

R

O

S

A

06 pts

C
RA AJUD

102

Acabamento matte com textura
fina e fórmula oil free. Disfarça
as imperfeições e o brilho causado
pela oleosidade. Possui refil
para ajudar o planeta e seu bolso.
Vem com espelhinho para retocar
a make a qualquer momento.

PA

É pra presente

Pó compacto matte 6,5 g

P L A N E TA

E

claro 20

R$ 49,90

REFIL
05 pts

R$ 39,90

NOVO

escuro 20

castanho 22

castanho 20

médio 26

médio 24

médio 22

claro 24

claro 20

(08889)

(08888)

(08885)

(08884)

(08883)

(08882)

(08848)

(08847)

REFIL

REFIL

REFIL

REFIL

REFIL

REFIL

REFIL

REFIL

(09431)

(09304)

(09149)

(09125)

(09045)

(09025)

(09009)

(08992)

V1V2

Lábios super-hidratados
o dia todo

Batom color hidra
FPS 8 3,5 g

coral
805
(03379)

Cor intensa, textura
ultracremosa e fórmula
com manteiga de cacau
para lábios hidratados
e macios por até 24 horas.

vermelho
145
(06423)

03 pts
marrom
470
(06422)

R$ 24,90
NOVO

rosa
215
(97044)

Os queridinhos
de Aquarela
agora em Faces

vinho
540
roxo
603
(04953)

vinho
540
(06319)

rosa
230
(04721)

vinho
520
(06263)

12 ml

Multimáscara tint para cílios
à prova d'água 7 ml

Proporciona efeito extensão de cílios,
longa duração e cor ultrapreta. Confere
cílios separados instantaneamente,
seca rápido, não borra, não empelota
e é fácil de remover.

3 vezes mais volume e 3 vezes mais
alongamento. Confere cor ultrapreta,
secagem rápida e longa duração por
até 24 horas. À prova de água, suor,
calor e umidade.
(09833) 05 pts

NOVO

03 pts

R$ 37,90

R$ 23,50

NOVO

NOVO
A D ’Á
OV

S

EFE

E
AD

G

M
R E U

A DURA
ÇÃ
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R

O

DE

,C
A LO

O

LO N

N

I

EXTE

SUO

TO

A
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R

V1V2

Superpigmentado. Textura
macia e cor intensa na
primeira aplicação.

preto

marrom

(09910)

(09921)

Maquiagem Faces

R$ 37,90

Lápis olhos 1,3 g

ID

(09832) 05 pts

SÃ

Atenção! A cor do batom pode variar de acordo com a forma de
aplicação do produto e com o tom de pele e lábios de cada pessoa.

Supermáscara tint para cílios

103

ideal para
maquiagem
(96700)

É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

A preguiça passa longe
com a coleção Sport Mania!
Para você dar aquele tapa
no "visú" e não perder
a compostura na hora
de se exercitar.

104

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

Lydia usa Batom Matte
metropolitan red, Balm
Hidratante (nas bochechas),
Pó Translúcido e Máscara Incolor

Batom cremoso 3,5 g

Batom matte 3,5 g

Fórmula extracremosa com mais cobertura e menos transferência.

Cores vibrantes com efeito opaco.

02 pts

R$ 16,90

02 pts

R$ 16,90

vinho
rocks

rock n
red

laranja
acid

rosa
candy

purple
rain

queen
of red

(91087)

(91096)

(03706)

(67645)

(93026)

(87468)

cereja
drama

under
red

rosa
kiss me

marsala

vinho
in love

naked
nude

(91092)

(91844)

(91093)

(93024)

(87469)

cereja
drama

broken
brown

hey
honey

perfect
pink

red
square

(91095)

(91845)

(93028)

(93029)

nude
fresh

cobre
sunset

cookie
nude

boca

(91089)

(91090)

(77992)

(77989)

marsala

(90905)
V1V2

Balm hidratante FPS 10 3,5 g
Hidrata e protege o dia todo,
deixando os lábios com uma cor
saudável. Pode ser usado também
nas bochechas como blush.

Máscara incolor 7 ml

de R$ 16,90

Cílios e sobrancelhas
naturalmente definidos.

,90

12

(96012) 03 pts

de R$ 22,90

15,90
Minipincel pó
e blush
coral
avenue

Para quem gosta
de eficácia e
praticidade na hora
de se maquiar.

(73473)

(77059) 02 pts

R$ 15,90

nude zen
(73474)

urbano
brown
(73475)

Batom matte 3,5 g
metropolitan
red

Pó translúcido
5,5 g

(73476)

Reduz o brilho e a oleosidade
imediatamente. Efeito matte.
Ideal para todos os tons de pele.

Cores vibrantes com
acabamento opaco
e efeito matte.
02 pts

(73846) 04 pts

12,50

de R$ 32,90

22,90

Promoção

de R$ 16,90

Batom líquido matte 3,5 ml
Efeito opaco e cobertura
cover-up. A cada aplicação,
uma nova intensidade de cor.

lilás
psicho

02 pts

R$ 19,90

rosa
hero

violeta
vinil

laranja
spirit

wild
red

vinho
lilás
obsession psicho

over
pink

vermelho
fire

nude
desire

pink
lemonade

(69346)

(87473)

(69345)

(87474)

(80643)

(80632)

(69344)

(87472)

(69351)

V1V2

(80637)

Maquiagem Faces

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

(73477) 02 pts
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É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

É 2 em 1!

106

Preenche e
define, tudo junto!
Sua expressão,
da forma que
você quiser, em
um único produto.
Lápis duo brow 2U 1 g
Um olhão é tudo!
Lápis para olhos
e sobrancelhas.
(89381) 02 pts

de R$ 19,90

14,90
25%

de
economia

Use o lado
preto nos olhos.

Vitória usa Batom Matte perfect pink,
Balm Hidratante (nas bochechas),
Pó Compacto castanho 22, Lápis Duo
Brow 2U e Máscara Megafantástica

Caneta delineadora preta 1 ml
Aplicação prática e fácil. Possui ponta chanfrada
que permite traços finos, grossos ou geométricos.

Use o lado marrom
nas sobrancelhas.

(65830) 03 pts

R$ 28,50

V1V2

Vem com tudo!
Para finalizar o look
e manter a pele
sequinha por horas.

Pó compacto 5,5 g
Efeito matte que
uniformiza a pele
e disfarça o brilho
causado pela
oleosidade.

claro
20
(90190)

04 pts

de R$ 32,90

24,50
25%

de
economia

médio
22
(90192)

castanho
22

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua)
Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021
ou enquanto durarem os estoques.

Promoção

(90194)

escuro
27

Máscara megafantástica 7 ml

Máscara volume fever 7 ml

Para mandar seus cílios lá para cima.

Volume “mara” desde a primeira aplicação.

(67666) 03 pts

V1V2

R$ 22,90

(86642) 03 pts

R$ 22,90

Maquiagem Faces

(90196)

107

108

Base líquida
checkmatte
FPS 8 20 ml
Efeito matte.
Cobertura média
e disfarce de poros.
Pele sequinha
e natural.
04 pts

R$ 28,90

claro 20
(69180)

médio 22
(69182)

castanho 22
(69184)

escuro 27
(69185)

Holo tint 10 ml
Para iluminar o
rosto, a boca e
os olhos.
(87280) 02 pts

R$ 19,90

Use sozinho
ou em cima
do batom
e da sombra
para dar
aquele efeito
holográfico.

Isabela usa Neutralizador
de Espinhas, Máscara
Megafantástica e Caneta
Delineadora Preta

1. Demaquila

2. Limpa

Demaquilante
líquido 120 ml

Sabonete gel
para o rosto 120 g

Remove impurezas,
oleosidade e
maquiagem comum*.

Remove as
impurezas e retira
a maquiagem.
Recomendado a
partir de 12 anos.

(84996) 04 pts

R$ 28,90
NOVO

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para
o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.
* Não remove maquiagem à prova d'água.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 1,90 = Sacola Míni

ideal para
maquiagem
(96700)

Rosto

(90175) 03 pts

R$ 27,90

V1V2

PASSOU ,
SALVOU!
Não perca nem um momento
do seu dia se preocupando
com espinhas!

Neutralizador
de espinhas 10 g
Possui ação secativa que
ajuda no tratamento de
espinhas de maneira rápida
e eficiente. Recomendado
a partir de 14 anos.
(90176) 03 pts

de R$ 27,90

20,90

Como usar?
Siga as dicas:

25%

de
economia

Promoção

1. Aplique uma camada
pontual sobre a espinha.
2. Dê batidinhas até obter
uma boa cobertura.
3. Espere secar e pronto!

3. Renova

4. Hidrata

Máscara de poros

Hidratante facial
pele normal a
seca 50 ml

Hidratante facial
pele mista a oleosa

Pele radiante
com efeito natural.

Pele sequinha com
acabamento soft matte.

(91820) 03 pts

(91821) 03 pts

R$ 27,80

R$ 27,80

Reduz a aparência dos
poros e a oleosidade
e prepara a pele para
aproveitar o melhor
da rua. Recomendada
a partir de 18 anos.
(85003) 04 pts

R$ 29,80

V1V2

NOVO

50 ml

NOVO

Maquiagem Faces

50 ml

109

É pra presente
Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

110
Julia Konrad, 30

Como combinar o tratamento:

LIMPEZA
Escolha o produto
de acordo com
seu tipo de pele.

SUPERCONCENTRADO
Escolha o produto
de acordo com
as necessidades
da sua pele.

ANTISSINAIS
Escolha o produto de
acordo com sua idade
e o momento de uso.

DIA

NOITE

e/ou

PROTEÇÃO SOLAR
Escolha o produto
de acordo com
a necessidade
da sua pele.

DIA

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo
6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Resultados obtidos em eficácia clínica instrumental quando comparado com cremes hidratantes básicos.

ideal para
presentear
(96701)

Chronos
Refaça o pacto
com sua beleza

Superconcentrado Chronos
Acqua Biohidratante Renovador
Fórmula Acqua, que promove recarga imediata
e estimula a pele a se auto-hidratar de forma inteligente.
Indicado a partir dos 18 anos.

Pele desidratada
Ativa a hidratação inteligente.
Para todos os tipos de pele.

POR ATÉ
24 HORAS*

Chronos acqua
biohidratante
renovador 40 g
(91849) 17 pts

R$ 134,50

REFIL
Chronos acqua
biohidratante
renovador 40 g

Promoção

PELE
5X MAIS
HIDRATADA

Rende 80 aplicações.
(91819) 14 pts

REFIL

de R$ 107,60

72,60

NATUREZA
Fevillea

economize
R$ 35,00

CIÊNCIA
Prebiótico
Ácido hialurônico-BT

7 dias
Imediatamente
O ácido hialurônico-BT promove
uma recarga instantânea
e aumenta em até 84%
os níveis de água da pele.
V1V2

Pele macia e
hidratada, livre
dos sinais de
ressecamento.

Ativa os cinco mecanismos
de auto-hidratação da pele
e, com a fevillea, estimula a
produção de ácido hialurônico.

Com prebiótico que
promove uma pele
reequilibrada e fortalecida,
mantém o equilíbrio
da microbiota e fortalece
a barreira cutânea.

Rosto Chronos

30 dias
15 dias

111

Superconcentrados

Clareia áreas escurecidas

Produtos específicos para cada
região do rosto. Indicados para todas
as necessidades e tipos de pele.

Possui ação clareadora em diferentes
tipos de áreas escurecidas em todos
os estágios.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Produtos indicados a partir dos 18 anos.

112

NOITE
Firmeza do rosto
Intensifica a produção de
colágeno em até 8 vezes.*

Sérum intensivo
multiclareador 30 g
Clareia e previne a
formação de novas
áreas escurecidas.
(80060) 17 pts

EFEITO
LIFTING

R$ 134,50

IMEDIATO

Chronos sérum
intensivo
pró-firmeza 30 ml

Reduz as imperfeições,
a oleosidade e a
aparência dos poros
Reduz o brilho, a oleosidade
da pele e a aparência dos poros.

Rende 60 aplicações.
(59367) 17 pts
RENDE

R$ 134,50

60

NOITE

APLICAÇÕES

Sérum noturno
antioleosidade
e poros 30 ml

Antipoluição e anti-stress
Tecnologia exclusiva para deixar a pele revitalizada
e radiante todos os dias.

Recupera o equilíbrio
e corrige as imperfeições
da pele oleosa. Toque
ultrasseco.
(69723) 19 pts

R$ 149,90
Chronos
concentrado
revitalizante 30 ml

Reduz as imperfeições,
a oleosidade e a
aparência dos poros

Textura ultraleve,
toque seco e
aveludado.

Redução imediata da oleosidade
e da aparência dos poros.

(66926) 17 pts

R$ 134,50

1 A 2 VEZES
NA SEMANA

Máscara
de argila
purificante 70 g
NATUREZA
Sapucainha
CIÊNCIA
Polifenóis

Rende 30
aplicações.
(69724) 19 pts

R$ 149,90
V1V2

Aproveite o menor preço do ano e
economize R$ 50,00 no superconcentrado
para a região dos olhos

Chronos elixir redutor
de rugas 15 ml
Rende 100 aplicações.
(59373) 17 pts

Região dos olhos

de R$ 134,50

84,50
economize

EFICÁCIA
COM APENAS

1 GOTA

Com o aplicador
conta-gotas,
coloque uma
única gota na
ponta do dedo
e espalhe na
região dos olhos.

R$ 50,00

Menor preço
do ano!

Imediatamente

Promoção

Ilumina o olhar e
melhora a firmeza
das pálpebras.**

7 dias
Suaviza rugas e
recupera a firmeza
das pálpebras.

15 dias
Reduz a
quantidade
de linhas de
expressão.

30 dias
Reduz a
profundidade
das linhas
de expressão.

V1V2

NATUREZA
Concentrado de jambu
Relaxa as microtensões
das fibras de colágeno e
elastina, que dão origem
às rugas e às linhas
de expressão.
CIÊNCIA
Ácido hialurônico
Estimula o preenchimento
da pele – ativo preferido
dos dermatologistas.

Rosto Chronos

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem
os estoques. * Comprovação in vitro. ** 86% das mulheres apresentaram redução na intensidade das pálpebras caídas imediatamente após a aplicação do produto.

Reduz pés de galinha e recupera
a firmeza das pálpebras.**

113

Proteção solar
Uma linha completa que protege contra os raios
UVA/UVB e trata cada necessidade da pele.
As fórmulas possuem toque seco e rápida absorção.

114

Proteção solar clareadora para
peles com áreas escurecidas

Proteção solar
antipoluição e anti-stress

Protege do sol, uniformiza o
tom e previne o aparecimento
de novas marcas.

Protege do sol, bloqueia os danos
e desacelera o envelhecimento.
Para todos os tipos de pele.

Protetor clareador
FPS 70 / FPUVA 25 50 ml

FPS 70
FPUVA 25

Uniformiza e protege.

Fluido multiprotetor
FPS 50 / FPUVA 18 50 ml*

FPS 50
FPUVA 18

Forma um escudo invisível
na pele e previne o
envelhecimento precoce.
Textura ultraleve com
acabamento matte
aveludado.

11 pts

R$ 89,90
claro
médio

(68542) 11 pts

(89247)

R$ 84,50

médio
escuro
(69049)

Proteção solar para pele oleosa
e com tendência à acne

Proteção solar clareadora
para mãos e áreas expostas

Protege do sol e reduz
a oleosidade e os poros.

Protege do sol, uniformiza
o tom e previne o aparecimento
de novas marcas.

Protetor antioleosidade
redutor de poros
FPS 30 / FPUVA 10

FPS 30
FPUVA 10

incolor
(69725)

50 ml
Efeito matte. Reduz
visivelmente o tamanho
e a aparência de poros
imediatamente e controla
a oleosidade da pele
por até 12 horas.

claro
médio

09 pts

(69727)

R$ 74,30

(69726)

médio
escuro

FPS 30
FPUVA 10

Creme clareador
colo e mãos
FPS 30 / FPUVA 10 70 ml
Reduz a aparência de
marcas escurecidas,
protege contra o
aparecimento de novas
e previne sinais de
envelhecimento.
(80062) 08 pts

R$ 62,30

V1V2

* Uso externo. Não aplicar em crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e contate o Snac.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Produtos indicados a partir dos 18 anos.

Tratamentos antissinais
Do que sua pele precisa
em cada fase da vida?
RENDEM

80

APLICAÇÕES

Sônia Castro, 77

30

DIA
REFIL (57995)

Renovação
e energia
Gel creme antissinais
renovação e energia 30+ 40 g

NOITE
(58004)

REFIL (57997)

R$ 109,80
REFIL 11 pts R$ 86,90

45

Firmeza
e radiância
Gel creme antissinais
firmeza e radiância 45+ 40 g

R$ 109,80
REFIL 11 pts R$ 86,90

14 pts

V1V2

DIA
fps 30 / fpuva 10
(57985)

Preenchimento
e revitalização

REFIL (57993)

Creme antissinais
preenchimento e
revitalização 60+ 40 g

(57986)

NOITE
REFIL (58003)

R$ 109,80
REFIL 11 pts R$ 86,90

14 pts

+ que

60

+ que

fps 30 / fpuva 10
(57996)

14 pts

DIA

70

+ que

fps 30 / fpuva 10
(58006)

REFIL (57998)

NOITE
(58002)

REFIL (57992)

Defesa
e restauração
Creme antissinais defesa
e restauração 70+ 40 g

R$ 109,80
REFIL 11 pts R$ 86,90

14 pts

DIA
fps 30 / fpuva 10
(57994)

REFIL (57987)

NOITE
(57999)

REFIL (58005)

Rosto Chronos

+ que

115

Pele limpa e preparada
Fórmula com sensoriais exclusivos que eliminam impurezas, cuidam
da pele e potencializam os resultados da rotina de tratamento.

116

Pele oleosa, com tendência à acne
Pe

Pele normal a seca

NATUREZA
Candeia

NATUREZA
Celldetox

CIÊNCIA
Ácido salicílico
PCA de zinco

CIÊNCIA
Vitamina E

REFIL Solução purificante
antioleosidade 150 ml

REFIL Tônico detox
hidratante 150 ml

Minimiza a aparência
e controla a espessura
dos poros.

Elimina as toxinas,
hidrata e acalma
a pele.

(69722) 08 pts

(59371) 07 pts

REFIL

REFIL

de R$ 63,20

de R$ 55,90

44,20

38,90

economize

economize

R$ 19,00

R$ 17,00

Solução purificante
antioleosidade 150 ml

Tônico detox
hidratante 150 ml

(69721) 10 pts

(59375) 09 pts

R$ 79,00

R$ 69,90

Pele oleosa, com tendência à acne

Pele normal a seca

Limpeza purificante
antioleosidade 130 g

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Produtos indicados a partir dos 18 anos.

Sabonete creme limpeza
hidratante 115 ml

Limpa sem agredir a pele. Desobstrui
os poros e reduz a oleosidade.

Limpa e hidrata por até 6 horas.

(69720) 08 pts

(59374) 08 pts

R$ 62,80

R$ 63,20
V1V2

Todos os tipos de pele

TECNOLOGIA BIFÁSICA:
Alta performance
na remoção de
maquiagem comum
e à prova d’água.

NATUREZA
Microesfera de bambu
CIÊNCIA
Ácido glicólico

REFIL Demaquilante
bifásico 150 ml

Esfoliante
antissinais 50 g

Remove até 99%
da maquiagem
à prova d’água.

Efeito peeling:
uniformiza a textura
da pele e suaviza as
linhas de expressão.

(61255) 06 pts

(59364) 07 pts

REFIL

de R$ 47,60

de R$ 59,50

32,60

50,50

mais de

30%

15%

de
economia

de
economia

Promoção

Demaquilante
bifásico 150 ml
(61263) 07 pts

R$ 59,50

Todos os tipos de pele
Espuma limpeza suave 150 ml

(59363) 09 pts

R$ 69,90

V1V2

Limpa, demaquila e hidrata por até 8 horas.
(69059) 07 pts

R$ 59,50
REFIL

REFIL (59372) 07 pts

(69058) 06 pts

R$ 55,90

R$ 47,60

Rosto Chronos

Espuma altamente cremosa
que limpa a pele suavemente.

Água micelar purificante 150 ml
SEM
ENXÁGUE
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Mariana Queiroz
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Cuidados diários
E se, neste ano, em vez de sermos cuidados, a gente cuidar
e deixar nossas mães mais felizes? Um mimo, um ritual
de cuidado, um banho prazeroso, momentos de reconexão
com o corpo, pequenos gestos de afeto que se transformam
nos melhores presentes para cuidar de quem sempre
cuidou da gente.
Dia das Mães Natura. Em cada presente, um mundo de afeto
119

Tododia

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Vista sua pele.
Viva seu corpo

120

Só uma fórmula
inteligente dá a
você a liberdade
de escolher a
fragrância que
mais combina
com seu momento.

Camila Argenton

Cuidado e
conforto
Fragrâncias
que promovem
a sensação
de cuidado e
aconchego.

Creme desodorante
nutritivo para o corpo
flor de lis 200 ml

Delicada e
envolvente

Creme desodorante nutritivo
para o corpo ameixa e flor
de cerejeira 200 ml

Textura cremosa
que seca rapidinho.
Fácil de espalhar.

Fragrâncias
encantadoras
que ressaltam o
lado feminino.

Textura cremosa que seca
rapidinho. Fácil de espalhar.

(23078) 04 pts

R$ 33,90

(23148) 04 pts

R$ 33,90
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS
V1V2

Oportunidades imperdíveis!
Economize na compra do Creme
Desodorante Nutritivo para o Corpo.
Cuidado e conforto

Delicada e envolvente

Fragrâncias que promovem a
sensação de cuidado e aconchego.

Fragrâncias encantadoras que
ressaltam o lado feminino.

Creme desodorante
nutritivo para o corpo
flor de lis 400 ml

Creme desodorante
nutritivo para o corpo
ameixa e flor de
cerejeira 400 ml

de R$ 49,90

31,90

Fragrância leve e
delicada com notas
florais aquosas.

economize

(02826) 06 pts

R$ 18,00
REFIL (02827) 04 pts

R$ 34,90

Fragrância exuberante
e feminina com notas
frutais e adocicadas.
(02822) 06 pts

de R$ 49,90

31,90
economize
R$ 18,00
REFIL (02823) 04 pts

R$ 34,90

Confira o Presente Natura
Tododia Ritual Spa
Flor de Lis na página 28.

De R$ 52,70

Por R$ 44,90
V1V2

Cuidados diários Tododia

Produto
100% vegano

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

ÚLTIMO
CICLO DE
VENDAS

121

Cremes para o corpo
A fórmula inteligente de Tododia se adapta
ao que sua pele precisa. É só escolher sua
fragrância favorita, também na versão de 200 ml,
para você experimentar e levar aonde for.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Fragrância
encantadora
que ressalta o
lado feminino.

122

Creme desodorante
nutritivo para o
corpo 400 ml
Textura cremosa
que seca rapidinho.
Fácil de espalhar.
06 pts

R$ 49,90
REFIL
04 pts

R$ 34,90
algodão
(02816)

Creme desodorante
nutritivo para o
corpo 200 ml
Textura cremosa
que seca rapidinho.
Fácil de espalhar.
04 pts

algodão

R$ 33,90

(23037)

noz pecã
e cacau
Fragrâncias
que despertam
cuidado e
conforto.

(23082)

macadâmia
(23081)

Favorito
da Natura
macadâmia
(02814)

V1V2

Fragrância
intensa e
marcante que
se revela única
e surpreende.

tâmara e
canela
(23153)
NOVO

tâmara e
canela
(02786)

REFIL
(02791)

Fragrância
delicada e
envolvente.

(02820)

amora
vermelha
e jabuticaba
(88103)

REFIL
(87516)

amora
vermelha e
jabuticaba
(23154)

V1V2

Cuidados diários Tododia

noz pecã
e cacau

Produto
100% vegano

NOVO

123

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Nadia Petra

124

Confira o Presente Natura
Tododia Algodão com
nécessaire na página 18.

Sinta a fragrância e confira
o Presente Natura Tododia
Algodão na página 19.

De R$ 205,70

De R$ 125,70

Por R$ 144,90

Por R$ 84,90

V1V2

Compre mais, pague menos
Combine como preferir entre os refis de
Noz Pecã e Cacau, Algodão e Macadâmia.
macadâmia
Favorito
da Natura

A cremosidade
da macadâmia
com notas florais.
(02815)

algodão
A suavidade do algodão
com notas florais.

noz pecã
e cacau

Textura cremosa que seca rapidinho.
Fácil de espalhar.
04 pts

Combina a delicadeza
das flores com notas
de noz-pecã e cacau.
(02821)

de R$ 34,90
2 REFIS

27,90
86%

V1V2

Menos
plástico
que a
embalagem
original

Produto
100% vegano

REFIL Creme desodorante
nutritivo para o corpo 400 ml

20%

de
economia

3 REFIS

20,90
40%

de
economia

NA COMPRA DE 3 REFIS,
VOCÊ PAGA APENAS R$ 62,70.

Cuidados diários Tododia

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Promoção

(02817)
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Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Sinta a fragrância e
confira o Presente Natura
Tododia Noz Pecã e Cacau
na página 31.

De R$ 26,20

Por R$ 19,90

Patrícia Jurado

É pra presente

Pele bem-cuidada

126

Texturas inovadoras para um cuidado especial.

Mousse
de banho
desodorante flor
de lis 200 ml
Fragrância leve.
Use depois do
sabonete. Com
enxágue.
(72183) 04 pts

R$ 32,90

BB cream multibenefícios
desodorante para o corpo
ameixa 120 ml
Fragrância frutal e adocicada.
Para todos os tons de pele.

pele clara
a média
(72184)

06 pts

R$ 49,90
ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

pele morena
a negra
(72185)

V1

Cremes para mãos e pés
Com nutrição prebiótica, protegem e hidratam na medida certa.

Mãos

FPS 20
Creme desodorante nutritivo para as mãos
noz pecã e cacau 50 ml
Protege dos raios UVA e UVB, prevenindo o
envelhecimento precoce. Fragrância envolvente
e delicada com notas florais e toque amadeirado.
(72179) 03 pts

R$ 23,90

Creme desodorante nutritivo para as
mãos algodão 50 ml
Fragrância suave e confortável com notas florais.
(72178) 03 pts

R$ 22,90

Creme desodorante nutritivo para
as mãos tâmara e canela 50 ml
Fragrância envolvente e sensual com
notas amadeiradas.
Produto
100% vegano

R$ 22,90

NOVO

Pés
Creme desodorante nutritivo para
os pés noz pecã e cacau 50 ml
Fragrância envolvente e delicada com
notas florais e toque amadeirado.
(72180) 03 pts

V1

R$ 22,90

Cuidados diários
Cuidados
diários Tododia
Tododia

(06386) 03 pts
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Higiene íntima
Limpeza e proteção que
acompanham você o dia todo.

Sinta a fragrância e
confira o Presente Natura
Tododia Tâmara e Canela
na página 14.

De R$ 81,00

128

Sabonete líquido íntimo
suave conforto 200 ml

Sabonete líquido íntimo
delicado frescor 200 ml

Lenço umedecido
suave conforto

Fórmula suave.

Fórmula refrescante.

(83641) 04 pts

(83638) 04 pts

Embalagem com 16 folhas.
Limpa e neutraliza o odor.

R$ 29,90

R$ 29,90

(83637) 02 pts

R$ 16,90

Sabonetes Líquidos em Gel
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Por R$ 64,90

Promovem a limpeza das mãos e do corpo
de maneira gentil, sem agredir a pele.

Sabonete líquido
em gel tâmara
e canela 290 g/300 ml

Sabonete líquido
em gel noz pecã
e cacau 290 g/300 ml

Sabonete líquido
em gel alecrim e sálvia

Fragrância envolvente
e sensual.

Fragrância delicada com
toque amadeirado.

Fragrância herbal
e refrescante.

(07740) 04 pts

(86180) 04 pts

(86013) 04 pts

R$ 30,90

R$ 30,90

R$ 30,90

290 g/300 ml

REFIL (07741) 03 pts

REFIL (86356) 03 pts

REFIL (86329) 03 pts

R$ 21,90

R$ 21,90

R$ 21,90

NOVO
V1V2

Receba 1 refil
na compra do Sabonete Líquido em Gel
Amora Vermelha e Jabuticaba.

Sabonete líquido
em gel amora
vermelha e jabuticaba
290 g/300 ml
Fórmula gentil que limpa
delicadamente e mantém
a pele protegida. Possui
textura em gel.
(05870) 04 pts

de R$ 52,80

30,90
economize
R$ 21,90
REFIL (05894) 03 pts

R$ 21,90

Fragrância alegre
e exuberante com
notas frutais e
adocicadas.

Sinta a fragrância e
confira o Presente Natura
Tododia Macadâmia
na página 20.

86%
Menos
plástico

R$ 26,90
V1V2

que a
embalagem
original

Cuidados diários Tododia

Produto
100% vegano

Promoção

=
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Sabonetes em Barra

Confira o Presente
Natura Tododia
Sabonetes Sortidos
Flores na página 23.

Fórmula 100% vegetal que
limpa delicadamente e ajuda
a remover vírus e bactérias.

De R$ 25,00

130

Sabonete em barra
puro vegetal sortido
Caixa com 5 unidades
(1 alecrim e sálvia,
1 noz pecã e cacau,
1 ameixa e flor de
cerejeira, 1 flor de lis
e 1 algodão) de
90 g cada.
(71671) 03 pts

R$ 25,00

Favorito
da Natura

tâmara
e canela

Sabonete em
barra puro vegetal

amora
vermelha e
jabuticaba

Caixa com
5 unidades de
90 g cada.

(87512)

(72147)

algodão

macadâmia

flor de lis

noz pecã
e cacau

(02830)

(02829)

(02828)

(02832)

alecrim
e sálvia

(07733)
NOVO

02 pts

R$ 20,90

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Por R$
$ 21,90
,

Ameixa e Flor de
Cerejeira com preço
especial. Aproveite!
Última oportunidade
nessa fragrância
exuberante e feminina.
Sabonete em barra
puro vegetal ameixa
e flor de cerejeira
Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.
(02833) 02 pts

de R$ 20,90

17,70
15%

de
economia

Sinta a fragrância e
confira o Presente Natura
Tododia Uva Rosa e Romã
na página 27.

De R$ 43,90

Por R$ 36,90
V1V2

Cuidados diários Tododia

Produto
100% vegano

Frutal leve.
Combina a
exuberância da
ameixa com a
feminilidade da
flor de cerejeira.

Promoção

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

131

Ekos

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Somos todos uma natureza só

132

Novo bioativo

tukumã
Combate os sinais do
envelhecimento e ajuda
a regenerar a Amazônia
Ação dupla e complementar: o óleo combate a
perda de ácido hialurônico da pele e a manteiga
estimula sua produção natural.

Produto
100% vegano

Frasco 100%
plástico verde

Sem testes
em animais
V1V2

Aproveite!
Compre a Polpa Desodorante
Hidratante Corporal com
20% de economia.

Polpa desodorante
hidratante corporal 400 ml
Hidrata e preenche as camadas
profundas da pele, deixando-a
renovada e uniforme.
(70359) 09 pts

de R$ 72,90

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções
com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.
* Benefícios comprovados por teste ex vivo para o bioativo.

57,90
20%

de
economia

REFIL

R$ 50,90
NOVO

Promoção

(70360) 06 pts

AÇÃO IMEDIATA
Protege, hidrata e combate a textura
irregular da superfície da pele.

Produto
100% vegano

RESULTADOS POTENCIALIZADOS
COM O USO CONTÍNUO

APÓS 14 DIAS

Texto juridico

Estimula a produção natural de ácido hialurônico,
contribuindo para o preenchimento natural da pele.

APÓS 30 DIAS
Intensifica a produção natural de
ácido hialurônico. Sua pele renovada e
preenchida até as camadas mais profundas.
V1V2

Cuidados diários Ekos

APÓS 3 DIAS
Inibe a perda de ácido hialurônico
e promove a renovação celular.*
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É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

134

Tukumã

Um potente antissinais
que repreenche a pele.

ANTI
sinais

O óleo combate a perda de
ácido hialurônico e a manteiga
estimula sua produção natural.

Repreenche
a pele

Ao utilizar a linha Ekos Tukumã,
você fortalece a renda de 702
famílias guardiãs da floresta.

Sabonete em barra
puro vegetal cremoso
e esfoliante
Caixa com 4 unidades
de 100 g cada.
(42109) 03 pts

R$ 26,50
NOVO

Polpa hidratante
para mãos 75 g
Possui textura cremosa
que forma um filme protetor,
combatendo os sinais
de envelhecimento
precoce das mãos.
(70358) 06 pts

R$ 44,90
NOVO
V1V2

Andiroba

Blinda e protege a pele
contra os danos do dia a dia.

ANTI
danos

O óleo bruto blinda contra
danos externos e ajuda a
recompor a barreira cutânea.

Recompõe a
barreira cutânea
NOVAS FÓRMULAS*

3x

mais
potente
com 3x
mais
bioativo
bruto

O óleo de andiroba tem vasta
utilização na Amazônia e fortalece
a renda de 2.122 famílias guardiãs
da floresta.

Polpa desodorante
hidratante corporal
400 ml
Restauração
intensa da pele.
(73212) 09 pts

R$ 69,90
REFIL
(73211) 06 pts

R$ 49,00

Produto
100% vegano

Recompõe a barreira
cutânea da pele, blindando-a
contra os danos diários. Ideal
para massagens, auxilia no
relaxamento das tensões.
(73214) 08 pts

R$ 60,90
NOVO

RESULTADOS
POTENCIALIZADOS
COM O USO
CONTÍNUO

V1V2

AÇÃO
IMEDIATA

APÓS
3 DIAS

APÓS
14 DIAS

APÓS
30 DIAS

Protege,
hidrata
e forma
um filme
protetor.

Protege
contra
agentes
externos.

Recompõe
a barreira
cutânea.

Pele
fortalecida.

Cuidados diários Ekos

* Com exceção do Fluido de Massagem para o Corpo.

Fluido de massagem
para o corpo 100 g
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Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Castanha

ANTI
RESSECA
MENTO
Realimenta a pele

Potente antirressecamento que
realimenta as camadas da pele.
Contém óleo bruto de castanha, rico
em ômegas 6 e 9, que combatem os
sinais do ressecamento.
As castanheiras ajudam na
manutenção da biodiversidade
da Amazônia, beneficiando
689 famílias guardiãs da floresta.

Leite hidratante
200 ml
Nutre profundamente a pele.
Use durante ou após o banho.
(69818) 09 pts

R$ 68,90

NOVAS FÓRMULAS*

Polpa hidratante
para mãos

Polpa esfoliante
hidratação
e renovação 200 g
Com esfoliantes naturais,
remove as células mortas.
(69825) 08 pts

de R$ 62,90
,90

43

economize

Favorito
da Natura

Nutrição e reparação
imediata com rápida absorção.
75 g (69819) 05 pts

R$ 42,90
40 g (69821) 03 pts

R$ 27,50

R$ 19,00

Polpa desodorante
hidratante para pés 75 g
Nutrição intensa.
Rápida absorção.
(69823) 05 pts

R$ 42,90
Sabonete líquido
para mãos 250 ml
Espuma cremosa que limpa
e hidrata suavemente por
até 24 horas.
(70402) 05 pts

R$ 43,90
REFIL (70389) 04 pts

É pra presente

R$ 34,00

136

Desodorante colônia
frescor feminino 150 ml
Notas amendoadas da
castanha combinadas com o
toque fresco das notas cítricas.
Aconchego para seus dias.
(73562) 11 pts

R$ 84,90
REFIL (73567) 09 pts

R$ 67,90
NOVO
V1V2

Aproveite!
Compre a Polpa
Desodorante
Hidratante Corporal
com 20%
de economia.
Polpa desodorante
hidratante corporal
400 ml
Possui textura cremosa
e aveludada que nutre
profundamente a pele.
(69824) 09 pts

55,90
20%

de
economia

REFIL
(69822) 06 pts

Produto
100% vegano

Promoção

R$ 49,00

RESULTADOS
POTENCIALIZADOS
COM O USO
CONTÍNUO

V1V2

AÇÃO
IMEDIATA

APÓS
3 DIAS

APÓS
14 DIAS

APÓS
30 DIAS

Protege,
hidrata e
combate
a textura
áspera.

Pele 41%
mais
protegida
e hidratada.

Realimenta
a pele.

Reverte os sinais intensos
de ressecamento da
pele. Pele restaurada,
protegida e nutrida
intensamente.

Cuidados diários Ekos

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Com exceção do Desodorante Colônia Frescor feminino.

de R$ 69,90

137

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Maracujá

ANTI
estresse
cutâneo
Reequilibra a pele
NOVAS FÓRMULAS*

É pra presente

Seu óleo bruto é rico
em ácidos graxos
essenciais que ajudam a
acalmar e hidratar a pele.
O óleo é obtido
das sementes que
seriam descartadas,
fortalecendo 876 famílias
guardiãs da floresta.

Confira o Presente
Natura Ekos Maracujá
na página 15.

De R$ 139,40

Por R$ 89,90

Aproveite!
Compre o Sabonete
Líquido Esfoliante
Corporal com 20%
de economia.

LANÇAMENTO

Sabonete líquido
esfoliante corporal 185 ml
Limpa suavemente e mantém
o pH natural da pele.
(70405) 04 pts

de R$ 35,90

28,70
20%

138

Potente antiestresse
cutâneo que
reequilibra a pele.

de
economia

REFIL
(70392) 03 pts

R$ 24,40

• Enriquecido com óleo
de maracujá, rico em
ácidos graxos essenciais.
• Mantém o pH natural da pele,
deixando-a limpa e perfumada.
• Fragrância relaxante com notas
frescas e delicadas.
• Limpa a pele suavemente
e provoca a sensação de
banho relaxante.
• Nova embalagem,
agora com refil.

Aplique no corpo
molhado, exceto
no rosto,
e enxágue.

V1V2

Receba 1 refil
Néctar desodorante
hidratante para o
corpo 400 ml

na compra do Conjunto
Ekos Maracujá.

Hidrata e acalma
a pele.

Conjunto ekos maracujá

(73176) 09 pts

R$ 69,90
REFIL
(73179) 06 pts

R$ 49,00

1 Sabonete líquido
esfoliante corporal 185 ml
+
1 REFIL Sabonete líquido
esfoliante corporal 185 ml
(103521) 08 pts

de R$ 60,30

35,90
economize
R$ 24,40

Desodorante colônia
frescor feminino 150 ml
O azedinho doce do
maracujá com o conforto
do musc. Refrescância
para seus dias.
(73564) 11 pts
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o
Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Com exceção do Desodorante Colônia Frescor feminino.

R$ 84,90
REFIL
(73569) 09 pts

R$ 67,90

Sabonete líquido
para mãos 250 ml
Limpeza delicada
com espuma
abundante.

Promoção

NOVO

(70401) 05 pts

R$ 34,00

Néctar hidratante
para mãos 75 g
Textura leve
e hidratação imediata.
(73172) 05 pts

R$ 42,90

V1V2

Cuidados diários Ekos

REFIL
(70388) 04 pts

Produto
100% vegano

R$ 43,90
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Murumuru

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

ANTI
quebra
Reconstrói
a fibra capilar

Proteção
dos fios

Potente para
reconstruir a
fibra capilar.
Feito com a manteiga
bruta, tem ação
antiqueda e deixa os
fios mais saudáveis.
Ao escolher a linha
Ekos Murumuru, você
fortalece 2.049 famílias
guardiãs da floresta.

Pré-shampoo 100 g
Forma um escudo
protetor, evitando a
quebra dos fios.
(73186) 04 pts

R$ 35,90

Redução
do frizz
e das
pontas
duplas

Creme para pentear
reconstrução do fio
150 ml
Pontas 75% mais
reparadas. Ajuda no
desembaraço, diminui
o frizz e trata as
pontas duplas.
(73180) 04 pts

R$ 35,90
Máscara de
reconstrução do fio
200 g
Trata profundamente
os danos e forma um
escudo protetor nos fios.

É pra presente

(73183) 06 pts
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R$ 48,00
Limpeza e
hidratação
Shampoo

Condicionador

300 ml

300 ml

(73198)
04 pts

(73182)
05 pts

R$ 31,90

R$ 36,90

REFIL

REFIL

(73185)
03 pts

(73184)
03 pts

R$ 22,60

R$ 25,90

Mariana Gonçalves e Jullio Reis
V1V2

Patauá

ANTI
enfraque
ciMENTO
Reforça os fios

Crescimento
e força

ACELERA O
CRESCIMENTO
EM ATÉ 3X*

Ação
antienfraquecimento,
pois reforça a
fibra capilar.
Seu óleo bruto deixa o
cabelo mais forte.
Ao escolher a linha
Ekos Patauá, é possível
contribuir para
fortalecer 606 famílias
guardiãs da floresta.
Tônico capilar 30 ml
Fortalece a estrutura
capilar e acelera
o crescimento dos
fios. Use em dias
alternados e lave o
cabelo no dia seguinte.
(73189) 06 pts

R$ 46,30

Proteção
e força o
dia todo

FIOS 4X
MAIS
FORTES

Força e
resistência

Óleo finalizador
100 ml
Fios leves e brilhantes.
Protege contra a ação
térmica do secador
e da chapinha.
(73193) 07 pts

R$ 56,50

Máscara
fortalecedora
200 g
Repara profundamente
os fios fracos e reduz
a quebra.

V1V2

Limpeza,
força e brilho
Shampoo

Condicionador

300 ml

300 ml

(73192)
04 pts

(73188)
05 pts

R$ 31,90

R$ 36,90

REFIL

REFIL

(73191)
03 pts

(73343)
03 pts

R$ 22,60

R$ 25,90

Produto
100% vegano

R$ 48,00

Cuidados diários Ekos

* Resultados comprovados por meio de estudo clínico
com o uso diário do Tônico Capilar após 45 dias de uso
versus fórmula sem ativo de patauá.

(73190) 06 pts

141

re
fresca
a pele

Protege, hidrata
e realça o tom
natural da pele.
Feito com óleo
essencial, deixa sua
pele macia, iluminada
e perfumada.

É pra presente

ANTI
flacidez
Retonifica
a pele

NOVAS FÓRMULAS*

NOVAS FÓRMULAS

Desodorante colônia
frescor feminino

Um potente antiflacidez
que mantém a pele com
mais firmeza e elasticidade.
A manteiga bruta ajuda a
estimular a produção de
colágeno e elastina.
Suas sementes ajudam
a gerar renda para 1.054
famílias guardiãs da floresta.

Aumenta a
elasticidade
e a firmeza.

150 ml
Folhas de pitanga com
notas de frutas frescas.
Vibração e frescor para
seus dias.
(73563) 11 pts

R$ 84,90
REFIL

Manteiga
reparadora para
o corpo e áreas
ressecadas 200 g
Textura leve e ultrahidratante para
reparação profunda.

(73568) 09 pts

(72981) 08 pts

R$ 67,90

R$ 62,90

NOVO

Sabonete líquido
para mãos 250 ml
Limpa a pele delicadamente.
(70403) 05 pts

R$ 43,90
REFIL
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Ucuuba

Manteiga
hidratante para
mãos e áreas
ressecadas 75 g
Reparação imediata
e prolongada.
Rápida absorção.

(70390) 04 pts

(72980) 05 pts

R$ 34,00

R$ 42,90

Confira o Presente
Natura Queridinhos
na página 173.

Confira o Presente
Natura Ekos Moça
na página 24.

De R$ 89,00

Por R$ 79,90

Por R$ 59,90

V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para
o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Com exceção do Desodorante Colônia Frescor feminino.

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Pitanga

Sabonetes

100%
cuidado vegetal

Feitos com óleos 100%
vegetais, os sabonetes
de Natura Ekos
hidratam, perfumam e
promovem a sensação
de bem-estar.

Sabonete em barra
puro vegetal esfoliante
Caixa com 4 unidades
(1 açaí, 1 andiroba,
1 maracujá e 1 pitanga)
de 100 g cada.
(72998) 03 pts

de R$ 26,50

Todos os sabonetes da Natura são
eficazes contra vírus, germes e bactérias.
São ricos em glicerina, que proporciona
maciez e equilíbrio para a pele.

Caixa com 4 unidades de 100 g cada.
03 pts

R$ 26,50

cremoso

cremoso e esfoliante

cremoso e esfoliante refrescante

1 andiroba, 1 castanha,
1 maracujá e 1 ucuuba.

1 açaí, 1 andiroba,
1 castanha e 1 maracujá.

1 andiroba, 1 buriti,
1 castanha e 1 pitanga.

(72985)

(72984)

(72997)

V1V2

Cuidados diários Ekos

Sabonete em barra puro vegetal

Produto
100% vegano

Promoção

23,80
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É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Natura
Lumina

144

Seu cabelo,
sua verdade

Cabelos Lisos
leveza e movimento
CURVATURA
1

a 2B

biotecnologia
pró-teia
ativo
antipoluição

SEM TESTES
EM ANIMAIS

EMBALAGEM
ECOLÓGICA

Nathalie Edenburg
Fios tratados com
Shampoo Purificante,
Condicionador Protetor e Spray
de Pentear Antipoluição

PRODUTO
100%
VEGANO

Novos finalizadores de Lumina

Cabelo livre de resíduos

Produtos com tecnologia avançada para
finalizar e ressaltar a beleza de todos os
tipos de cabelo.

limpeza profunda
PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO

Protetor térmico 150 ml

Essência 30 ml

Shampoo detox 300 ml

Protege do calor do
secador, da chapinha,
do difusor e do babyliss.

Neutraliza odores
e dá brilho. Possui
efeito antifrizz.

Limpa profundamente.
Prepara a fibra capilar e
potencializa a penetração
dos ativos de tratamento.
Possui fórmula transparente.

(89376) 07 pts

(02196) 07 pts

R$ 56,90

R$ 59,90

NOVO

NOVO

(86950) 04 pts

R$ 32,90

V1V2

Aproveite os refis de Shampoo e Condicionador e o
Spray de Pentear com 35% de economia neste ciclo!

Shampoo purificante
300 ml

Condicionador
protetor 300 ml

Remoção da oleosidade
da raiz sem ressecar
as pontas. Proteção
antioxidante. Efeito
antiopacidade.

Hidratação do
comprimento
às pontas sem
pesar. Cabelo leve
e solto. 2 vezes mais
proteção contra
radicais livres.

(86945) 04 pts

R$ 29,90
REFIL

(86968) 04 pts

(86944) 02 pts

R$ 34,50

REFIL

REFIL

de R$ 20,80

(86969) 03 pts

13,50

REFIL

de R$ 24,10

15,60

economia

35%

de
economia

Promoção

Sistema de tratamento

Seu cabelo precisa de:

Spray de pentear
antipoluição 150 ml

Limpeza e hidratação leve, sem
pesar, para tratar os fios frágeis,
quebradiços e com mais oleosidade.

6 em 1. Multiproteção
contra fatores externos.
(89361) 07 pts

de R$ 56,90

36,90
35%
Aplique nos fios secos ou
úmidos, do comprimento
às pontas, evitando a raiz.
V1V2

de
economia

Cuidados diários Lumina

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

O uso combinado da
linha toda potencializa
os resultados.

Produto
100% vegano

35

% de
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Seu cabelo precisa de:

Cabelos Secos

Nutrição profunda, redução de pontas
duplas e de frizz. Para cabelos volumosos,
com textura áspera e pouco movimento.

reparação profunda

Máscara reparadora 250 ml

biotecnologia
pró-teia

Tratamento imediato e progressivo:
2 vezes menos pontas duplas.

ativo
nutrirrevitalização

(86955) 06 pts

R$ 51,30

REFIL
(86956) 04 pts

R$ 35,90

Creme de pentear
selador de cutículas 250 ml

Shampoo nutritivo 300 ml
2 vezes mais maciez e hidratação.

Blindagem e proteção dos fios.
Selagem das cutículas. 4 vezes menos
frizz. 3 vezes menos pontas duplas.

(86942) 04 pts

R$ 29,90

(86964) 05 pts

REFIL

R$ 38,90

(86943) 02 pts

REFIL (28025) 03 pts

R$ 20,80

R$ 27,30

Condicionador polinutrição 300 ml

Tratamento
em apenas
1 minuto.

Hidratação, nutrição profunda,
selagem dos fios e redução de frizz.
(86966) 04 pts

R$ 34,50
REFIL

Ampola reparação instantânea
4 unidades de 20 ml cada
Nutrição profunda.
Mais força, brilho e elasticidade
para os fios. Reconstrução
e 2 vezes menos
pontas duplas.

(86967) 03 pts

(89367) 06 pts

R$ 24,10

R$ 51,30

É pra presente

Sistema de limpeza para cabelos com oleosidade
Controla a oleosidade por mais tempo,
sem ressecar os fios e sem efeito rebote.

ativo
antioleosidade

Shampoo equilibrante 300 ml

Condicionador suave 300 ml

Couro cabeludo e fios equilibrados e
limpos por mais tempo sem ressecar.
Oleosidade reduzida mesmo após sete dias
de suspensão de uso. Evita o efeito rebote.

Fios com pontas hidratadas de
forma leve e equilibrada. Mais
brilho e movimento sem pesar.
Possui efeito antipoluição.

(15138) 04 pts

R$ 32,90

(15142) 04 pts

R$ 23,90

(15144) 03 pts

REFIL
(15141) 03 pts

146

biotecnologia
pró-teia

R$ 34,50

REFIL

R$ 24,10
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

DANO MODERADO

Oportunidade especial
para cabelos secos
Aproveite para comprar
o Óleo Leve Reparador com
30% de economia neste ciclo.

Para finalizar.
Sem enxágue.

Óleo leve
reparador 100 ml
Repara a estrutura
interna da fibra:
2 vezes mais brilho,
sem pesar.
(89368) 07 pts

de R$ 56,90

Cabelos Loiros ou Grisalhos
ação antiamarelamento e restauração da cor
PARA CABELOS NATURAIS
OU TINGIDOS

Shampoo matizador
300 ml
Ação antiamarelamento
e antidesbotamento,
sem ressecar. Possui
efeito matizador
progressivo.
(86941) 04 pts

R$ 32,90
V1V2

Leave-in matizador
multibenefícios 150 ml
Matização intensa.
Proteção UV. Efeito
antiamarelamento.
Mais força e brilho.
Aplique na mão antes
de passar no cabelo.
(89372) 07 pts

R$ 56,90

biotecnologia
pró-teia
ativo
duomatização

Ampola restauração
desamareladora
4 unidades de 20 ml cada
7 vezes mais resistência
contra a quebra. Ação
antiamarelamento. Deixe
agir por 3 minutos.
(89371) 06 pts

R$ 51,30

Produto
100% vegano

Fios tratados com
Shampoo Nutritivo,
Condicionador Polinutrição
e Óleo Leve Reparador

de
economia

Cuidados diários Lumina

30%

Maristane Dresch

Promoção

39,80

147

Cabelos Quimicamente
Danificados

Cabelos Crespos
desembaraço e resistência
liberado para técnicas de limpeza suave

Shampoo reestruturante

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

300 ml
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Shampoo suave 300 ml

Rebalanceamento da fibra
capilar: mais força e resistência.

Limpa suavemente sem
espumar. Efeito antinó
e desembaraço.

(86939) 04 pts

(86946) 04 pts

R$ 29,90

R$ 29,90

REFIL (86940) 02 pts

REFIL (86947) 02 pts

R$ 20,80

R$ 20,80

Condicionador
provitalidade 300 ml

Condicionador intensivo

Regeneração imediata dos fios.
Efeito antiquebra e antiporosidade.

Nutrição intensa. Manutenção
do volume por 24 horas.

(86951) 04 pts

(86970) 04 pts

R$ 34,50

R$ 34,50

300 ml

REFIL (86952) 03 pts

REFIL (86971) 03 pts

R$ 24,10

R$ 24,10

Máscara regeneradora 250 ml

Máscara fortificante 250 ml

Regeneração imediata e
progressiva. Prolonga o efeito
da progressiva e da coloração.

Trata as lesões do córtex
à cutícula, com brilho e
selagem da fibra.

(86953) 06 pts

(86958) 06 pts

R$ 51,30

R$ 51,30

REFIL (86954) 04 pts

REFIL (86957) 04 pts

R$ 35,90

R$ 35,90

Sérum regenerador
progressivo 100 ml

Gel ativador
hidrabrilho 240 g

Cabelo blindado e protegido.
Sela as cutículas. Fios mais leves
e soltos. Proteção térmica e UV.

Mais brilho e definição
por 24 horas. 7 vezes
menos frizz.

(89370) 07 pts

(89366) 05 pts

R$ 56,90

R$ 38,90

Tratamento pró-reconstrutor

Creme de pentear
e fitagem 300 ml

1 Máscara potencializadora 220 ml
1 Primer concentrado pró-teia 100 ml

Brilho imediato.
Ação antiencolhimento.

Reconstrói os fios em até 83%,
dá força e resistência e reduz
a quebra e as pontas duplas.

(86963) 05 pts

R$ 38,90

(06068) 11 pts

REFIL (13565) 03 pts

R$ 89,90

R$ 27,30
V1V2

Cabelos Cacheados

biotecnologia
pró-teia

definição antifrizz

ativo
hidradefinição

liberado para
técnicas de
limpeza suave

Seu cabelo precisa de:
Controle do frizz, desembaraço e realce
do brilho, com nutrição intensa para definir
os cachos. A linha é indicada para tratar
fios opacos, secos e com tendência a frizz.

CURVATURA
3A
a 3C

Shampoo hidratante
300 ml

Creme de pentear brilho
intenso 300 ml

Limpeza suave com
baixa espumação. Efeito
antinó. 2 vezes mais
resistência à quebra.

Hidratação imediata com
brilho intenso. Definição
de cachos por até 24 horas.
3 vezes menos frizz.

(86948) 04 pts

(86965) 05 pts

R$ 29,90

R$ 38,90

REFIL

REFIL

(86949) 02 pts

(13650) 03 pts

R$ 20,80

R$ 27,30

sem silicone

Máscara nutritiva
250 ml

Definição instantânea com
hidratação. Efeito antinó
e antifrizz. 3 vezes mais
força e brilho.

Nutre e repõe a
massa capilar. 4 vezes
mais hidratação.

(86972) 04 pts

(86959) 06 pts

R$ 34,50

R$ 51,30

REFIL

REFIL

(86973) 03 pts

(86960) 04 pts

R$ 24,10

R$ 35,90

Produto
100% vegano

Cabelos Crespos e Cacheados
trio ideal para proteger, limpar suavemente e definir seus cachos
CURVATURA
3A

a 4C

Condicionador lavante 300 ml

Spray umidificador
reativador 150 ml

Óleo pré-lavagem
Nutre e protege
os fios. 3 vezes
menos quebra.
100% óleo vegetal.

R$ 34,50

Reativação do
volume natural,
fios mais hidratados,
efeito antinó e
2 vezes menos frizz.

REFIL (86961) 03 pts

(89362) 07 pts

R$ 24,10

R$ 56,90

R$ 56,90

Limpa, condiciona e define por
24 horas em um único passo.
Ação antifrizz.
(86962) 04 pts

V1V2

100 ml

(89363) 07 pts

Cuidados diários Lumina

lfato e pe
su
t

latos
ro

Livre
de

Condicionador
modelador 300 ml

149

Sou

150

EMBALAGEM PRO ROLÊ
Embalagem prática pra
te acompanhar em
todas as trips e rolês.

Confira os sabonetes
Sou em
www.natura.com.br

400 ml

200 ml

Shampoo
Enxágue Express

Condicionador
Desembaraço Plus

Máscara
Express

Creme para Pentear
Proteção Total

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

(18534) 01 pt

(18536) 02 pts

(18552) 02 pts

(18537) 02 pts

R$ 11,90

R$ 13,90

R$ 19,90

R$ 14,90

Coloridos, Supercoloridos & Multicoloridos

+ Vibração e cor

Prolonga a cor dos cabelos coloridos enquanto você mantém seu estilo.

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Por todos nós

DANO MODERADO

NOVOS

Danificados, Tingidos & Alisados + Reparação e força
Shampoo enxágue
express 400 ml

Condicionador
desembaraço plus 400 ml

(24121) 02 pts

(24145) 03 pts

de R$ 18,90

de R$ 21,90

13,20

15,30

30%

de
economia

30%

de
economia
V1V2

Cacheados & Crespos

+ Hidratação e definição

Shampoo
enxágue
express 400 ml

Condicionador
desembaraço
plus 400 ml

Creme para
pentear proteção
total 400 ml

(24087) 02 pts

(24027) 03 pts

(24137) 03 pts

de R$ 18,90

de R$ 21,90

13,20

15,30

30%

30%

de
economia

de R$ 23,90

16,70
30%

de
economia

de
economia

Shampoo
Enxágue Express

Condicionador
Desembaraço Plus

Máscara
Express

Creme para Pentear
Proteção Total

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

01 pt

R$ 11,90

400 ml
02 pts

02 pts

R$ 13,90

02 pts

R$ 19,90

02 pts

R$ 14,90

400 ml

R$ 18,90

03 pts

R$ 21,90

Cacheados & Crespos + Hidratação e definição
Shampoo

Condicionador

Máscara express

Creme para pentear

200 ml (24041)

200 ml (24017)

200 ml (24143)

200 ml (24132)

Secos & Ressecados + Nutrição e força
Shampoo

Condicionador

Máscara express

Creme para pentear

200 ml (24101)
400 ml (24102)

200 ml (24150)
400 ml (24139)

200 ml (24135)

200 ml (24142)

Máscara express

Creme para pentear

200 ml (24152)

200 ml (24141)

200 ml (24133)

Lisos a Ondulados & sem Química + Força e maciez

Corpo

Shampoo

Condicionador

Creme para pentear

200 ml (24099)
400 ml (24100)

200 ml (24028)
400 ml (24038)

200 ml (24140)

Proteção
e nutrição

Proteção
e hidratação

Proteção
e cuidado

Sou creme para
o corpo express
intensivo 200 ml

Sou creme para
o corpo express
levinho 200 ml

Sou creme para o
corpo express sem
fragrância 200 ml

Hidratação intensa.

Hidratação leve.

Sem fragrância.

(24151) 02 pts

(24144) 02 pts

(73034) 02 pts

de R$ 16,90

de R$ 16,90

de R$ 16,90

12,50

12,50

12,50

mais de

mais de

25%
V1V2

de
economia

25%

mais de

de
economia

400 ml

400 ml

(24149) 03 pts

(24136) 03 pts

R$ 24,90

R$ 24,90

25%

de
economia

Produto
100% vegano

Condicionador

200 ml (24119)

Cuidados diários Sou

Shampoo

Promoção

Danificados, Tingidos & Alisados + Reparação e força

151

Plant
Você muda, a gente cuida

ideal para
presentear
(96701)

Hidratação Reparadora
Para cabelos secos.

Receba 1 refil

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

na compra do Shampoo para cabelos secos.

Shampoo 300 ml
(51873) 02 pts

de R$ 34,90

=

19,40
economize
R$ 15,50
REFIL
(51874) 02 pts

R$ 15,50

É pra presente

Revitalização Pós-Química

152

Para cabelos quimicamente danificados.

Cuidados específicos
Anticaspa
Não resseca os fios.

Shampoo 300 ml

Condicionador 300 ml

Shampoo 300 ml

(37703) 02 pts

(37701) 03 pts

(43080) 03 pts

R$ 19,40

R$ 22,40

R$ 26,90

REFIL

REFIL

REFIL

(37702) 02 pts

(37700) 02 pts

(43081) 03 pts

R$ 15,50

R$ 17,90

R$ 21,50
V1V2

Receba 1 refil
na compra do Condicionador para cabelos secos.

Condicionador 300 ml
(51875) 03 pts

de R$ 40,30

=

22,40
economize
R$ 17,90
REFIL
(51876) 02 pts

Curvas Envolventes
Cuidado completo e livre de sulfato, petrolato e parabeno.

Shampoo sem sulfato 300 ml

Condicionador 300 ml

(71052) 02 pts

(71228) 03 pts

R$ 19,40

R$ 22,40

REFIL

REFIL

(71225) 02 pts

(71229) 02 pts

R$ 15,50

R$ 17,90

V1V2

Creme para pentear
hidratação e volume
300 ml
(71050) 04 pts

R$ 32,00

Cuidados diários Plant

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com
seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil
durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Promoção

R$ 17,90

153

Desodorantes

154

Perfumação, sensação de frescor
e bem-estar para o corpo todo.

O presente vem em
uma embalagem
moderna com abertura
diferenciada.

Presente
para
encantar

Presente natura
homem essence
1 Deo corporal
masculino 100 ml
1 Shampoo cabelo,
barba e corpo 80 ml
1 Caixa especial
presenteável
(09750) 08 pts

Confira o
combo de
Natura Homem
Essence
na página 69.

R$ 62,90
NOVO
Enquanto durarem
os estoques

Deo corporal 100 ml

masculinos

04 pts

R$ 34,40

REFIL 03 pts

R$ 27,60

biografia

kaiak

kaiak
aventura

natura
homem

Amadeirado
moderado.

Aromático
leve.

Aromático
leve.

Amadeirado
moderado.

(88454)

(56747)

(56743)

(57413)

REFIL

REFIL

REFIL

REFIL

(88431)

(56948)

(56764)

(57412)

femininos

Deo corporal 100 ml
04 pts

R$ 34,40

REFIL 03 pts

R$ 27,60

biografia

kaiak

luna

meu primeiro
humor

Floral
moderado.

Cítrico
moderado.

Chipre
moderado.

Frutal
moderado.

(88453)

(56754)

(69200)

(56744)

REFIL

REFIL

REFIL

REFIL

(88455)

(56763)

(89259)

(56766)
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Deos corporais

As famosas fragrâncias
da Perfumaria Natura
na versão deo corporal

fragrâncias
de sucesso
da Natura

possuem trava
na tampa, para
levar na bolsa

perfumam
o corpo todo

sem sal
de alumínio

Receba 1 refil
na compra do
Deo Corporal Sr. N.
Deo corporal
sr. n 100 ml
Cítrico moderado.
Toque de madeiras
com o frescor do limão.
(85393) 04 pts

de R$ 62,00

34,40
economize
R$ 27,60
REFIL (85390) 03 pts

Receba 1 refil
na compra do
Deo Corporal
Revelar feminino.

Promoção

R$ 27,60

Deo corporal revelar
feminino 100 ml

(77445) 04 pts

de R$ 62,00

34,40
economize
R$ 27,60
REFIL (15660) 03 pts

R$ 27,60
EXCLUSIVOS
NESTE CICLO
V1V2

Cuidados diários Desodorantes

Fragrância adocicada, marcante
e sensual. Notas quentes
combinadas com a doçura da
vanila e da fava-tonca e notas
aveludadas de madeiras.

155

Antitranspirantes em creme
Fórmulas suaves. Protegem e têm rápida absorção.

02 pts

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Quanto mais unidades do deo em creme Tododia
Leite de Algodão você compra, mais economia tem.

R$ 20,90

erva doce

Desodorante antitranspirante em
creme tododia leite de algodão 80 g

(02179)

Fragrância leve e confortável
com notas florais.
(96519) 02 pts

de R$ 20,90
2 unidades

18,80
10

% de

economia

17,70
de
economia

4 unidades
,60

15
25%

de
economia

tododia
macadâmia

(02185)

(01925)

Fórmula com
pró-vitamina
B5, que
cuida, nutre e
deixa a pele
hidratada.

3 unidades

15%

tododia noz
pecã e cacau

NA COMPRA DE
4 UNIDADES,
VOCÊ PAGA
APENAS R$ 62,40.

tododia
flor de lis

tododia
sem perfume

(96518)

(96515)

Antitranspirantes roll-on

Desodorante antitranspirante roll-on 75 ml

Fórmulas com proteção invisível.

02 pts

R$ 18,90

natura
homem

natura
homem dom

kaiak
masculino

kaiak aero
masculino

kaiak urbe
masculino

kaiak aventura
masculino

kaiak
feminino

Amadeirado
moderado.

Amadeirado
intenso.

Aromático
leve.

Aromático
moderado.

Aromático
moderado.

Aromático
leve.

Cítrico
moderado.

(72860)

(73841)

(69653)

(72953)

(69651)

(69655)

(69654)

NOVO

NOVO
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.
* Redução de volumetria: de 75 ml para 70 ml.

Compre mais, pague menos

156

Desodorante
antitranspirante
em creme 80 g

Compre mais, pague menos

48h

Compre 2, 3 ou 4 unidades da
mesma fragrância ou combine
como preferir entre Tododia
Flor de Lis e Tododia sem Perfume.

Proteção invisível
Proteção prolongada
que evita manchas em
roupas claras e escuras.

tododia
flor de lis
Floral leve.
Fragrância
delicada que
equilibra as
pétalas da flor de
lis com um leve
toque de notas
verdes e aquosas.

48 horas
de proteção
contra os
efeitos do suor.

Exclusivo
complexo
hidratante
com vitamina E.

Desodorante
antitranspirante roll-on 70 ml

COMPRE

1

02 pts

de R$ 18,90
2 unidades

COMPRE

2

16,90
10%

(73840)

de
economia

3 unidades
tododia
sem perfume

COMPRE

3

15,90
15%

Desodorante
antitranspirante
sem perfume.

de
economia

4 unidades
COMPRE

4

13,90
mais de

25%

de
economia

NA COMPRA DE 4 UNIDADES,
VOCÊ PAGA APENAS R$ 55,60.

Desodorante antitranspirante roll-on 70 ml

R$ 18,90

tododia amora
vermelha e
jabuticaba

tododia
alecrim
e sálvia

Frutal leve. Traz
a alegria das
notas de frutas
vermelhas com
a exuberância
da jabuticaba.
(88073)
V1V2

70 ml: maior
rendimento.

tododia tâmara
e canela

tododia leite
de algodão

tododia
macadâmia

tododia
aclarar

Fragrância
fresca
com notas
aromáticas e
confortáveis.

Amadeirado leve.
Fragrância que traz
a combinação única
de notas de tâmara
com o toque quente
da canela.

Floral leve.
Fragrância
suave como
o algodão.

Floral leve.
Fragrância floral
marcada pela
cremosidade da
macadâmia.

Ação e proteção
clareadoras.

(70989)

(06385)

(69669)

(70824)

(80444)

erva doce*
Toque suave
de uma
fragrância
fresca e
energizante.
(70825)

Cuidados diários Desodorantes

02 pts

Promoção

(73839)

NOVO

157

Fotoequilíbrio
F
A proteção para usar diariamente.
Alta
Todos os produtos da linha são
T
resistentes à água e ao suor e não
re
possuem fragrância nem corantes.
p

É pra presente

ULTRARRESISTENTES

por dermatologistas

à água e ao suor

FÓRMULA
INFANTIL
especialmente
desenvolvida para
bebês e crianças

USO
DIÁRIO

Infantis
EXCLUSIVO
NESTE
CICLO

Loção protetora
criança 120 ml

Loção protetora
criança 200 ml

fps 60 / fpuva 20

fps 60 / fpuva 20

(37542) 10 pts

(36601) 12 pts

de R$ 78,90

de R$ 94,60

62,90

74,90

20%

20%

de
economia

de
economia

Loção protetora bebê 50 ml
fps 60 / fpuva 20
(37650) 09 pts

R$ 74,50

Faciais

158

TESTADOS E
APROVADOS

Corporais

Esporte

Loção protetora
facial 50 ml

Gel creme
protetor facial 50 g

Loção protetora

Loção protetora

120 ml

120 ml

Loção protetora
esporte 120 ml

fps 60 / fpuva 20

fps 60 / fpuva 20

fps 30 / fpuva 10

fps 60 / fpuva 20

fps 60 / fpuva 20

Pele normal a seca.

Pele mista a oleosa.

(37647) 07 pts

(37648) 09 pts

(37645) 10 pts

(43772) 08 pts

(47421) 08 pts

R$ 59,80

R$ 74,80

R$ 78,90

R$ 65,80

R$ 65,80
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

De bem com o sol
D

Erva Doce
Uma fragrância aromática e leve para o dia a dia

Cuide-se sempre!

Eliminam vírus,
germes e bactérias.
Não ressecam a pele.

Aproveite as oportunidades e
deixe sua pele limpa e protegida.

Álcool gel
antisséptico
70° inpm 250 g

Álcool gel antisséptico
70° inpm 45 g
Elimina 99,9% dos germes.

Embalagem
econômica.

(27730) 02 pts

(07721) 04 pts

de R$ 18,10

de R$ 29,90

9,90

mais de

de
economia

30%

de
economia

Sabonete cremoso
para as mãos 250 ml

Sabonete em barra
puro vegetal sortido

Sabonete em barra
puro vegetal

Limpa sem prejudicar
as defesas naturais
da pele.

Caixa com 4 unidades
(2 cremosas, 1 esfoliante e
1 glicerinada) de 90 g cada.

Caixa com 3 unidades
cremosas de
90 g cada.

(26441) 05 pts

(34089) 03 pts

(26384) 02 pts

R$ 37,60

R$ 22,40

R$ 16,10

REFIL
(28175) 04 pts

R$ 29,00
V1V2

Cuidados diários Fotoequilíbrio e Erva Doce

Promoção

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

45%

19,90

159

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Mamãe
e Bebê

160

Há um mundo novo
em nossas mãos

FÓRMULA
100% SEGURA
desde o primeiro
dia de vida

Para o começo
desde o começo
Nova fórmula 100% vegana,
dermatológica e oftalmologicamente
testada e aprovada por pediatras;
sem sulfatos, silicones, óleo mineral,
álcool etílico e corantes. Para ser
usada desde o primeiro dia de vida.

A mamãe
Pamela Santiago
e o bebê Caetano

para a mamãe
Hidratante preventivo
de estrias 200 ml

Óleo para gestante
com guia de
massagem 200 ml

Hidratação intensa.
Rico em óleo de amêndoas.
Sem fragrância.

Ajuda na prevenção
de estrias. Rico em
óleo de amêndoas.

(92808) 09 pts

(75233) 09 pts

R$ 72,40

R$ 74,90

Acompanha quatro
Guias de Massagem:
um ritual de amor
e autoestima.
V1V2

Aproveite esse pequeno
grande momento cheio
de amor e carinho com a
fragrância que relaxa o bebê
e o prepara para uma noite
de sono mais tranquila.
Sabonete relaxante
Caixa com 5 unidades
de sabonetes em barra
vegetal com fragrância
relaxante, que acalma
o bebê para uma noite
de sono mais tranquila.
Mantém a hidratação
natural da pele.

EXCLUSIVO
NESTE
CICLO

(76261) 03 pts

de R$ 28,40

25,40
de
economia

Produto
100% vegano

Promoção

10%

é hora de relaxar

Água de colônia
relaxante 100 ml

Hidratante relaxante
mamãe e bebê 200 ml

A fórmula vegana tem fragrância
relaxante para limpar de forma
delicada a pele sensível do bebê.

Aromático leve. Combina
camomila e lavanda
com ervas aromáticas.
Proporciona o bem-estar
de um sono tranquilo.

Fórmula vegana que
combina óleos 100%
vegetais que formam
uma camada protetora
na pele do bebê.

(92952) 05 pts

(92788) 09 pts

(92806) 05 pts

R$ 38,20

R$ 74,90

R$ 42,90

Sabonete em espuma
mamãe e bebê 200 ml

V1V2

Cuidados diários Mamãe e Bebê

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Banho relaxante

161

Compre mais, pague menos
Quanto mais unidades
de Lenços Umedecidos com
Fragrância você compra,
mais economia tem.

Lenços umedecidos
com fragrância
Embalagem com 50
folhas. Limpam sem
agredir a pele delicada
do bebê.
Tão suaves quanto
algodão e água.
(92798) 03 pts

de R$ 23,90
NA COMPRA DE
3 EMBALAGENS,
VOCÊ PAGA
APENAS R$ 56,70.

2 embalagens

21,90
3 embalagens

18,90

Sabonete

Shampoo 200 ml

Condicionador 200 ml

Sabonete líquido

Caixa com 5 unidades
de 100 g cada. Mantém a
hidratação da pele.

Limpeza suave e delicada.
(92790) 03 pts

Facilita o desembaraço.
Fácil de enxaguar.

Pode ser usado da cabeça aos pés.
Não resseca a pele e não arde os olhos.

R$ 27,90

(92793) 04 pts

400 ml (92814) 06 pts

REFIL (92791) 03 pts

R$ 28,90

R$ 49,90

R$ 22,40

REFIL (92794) 03 pts

200 ml (92800) 04 pts

R$ 23,40

R$ 31,90

R$ 28,40

É pra presente

22,90

para o bebê

(92795) 03 pts

162

1 embalagem

REFIL 200 ml (92802) 03 pts

R$ 25,40

Água de colônia
sem álcool 100 ml
Aconchego e cuidado
em uma fragrância que
combina flores suaves
de lavanda com notas
levemente adocicadas.
(92786) 09 pts

Óleo de massagem
no bebê com guia de
massagem 100 ml
Ideal para a massagem
shantala. Protege e hidrata.
(75234) 04 pts

R$ 35,40

Hidratante 200 ml
Rápida absorção. Forma
uma camada protetora
sobre a pele.

Lenços umedecidos
sem fragrância

(92804) 05 pts

Embalagem com 50
folhas. Limpam sem
agredir a pele do bebê.

R$ 42,90

(92799) 03 pts

R$ 23,90

R$ 74,90
V1V2

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Podem ser usados
na limpeza da região
das fraldas, do corpo
e do rostinho.

Presente natura mamãe e bebê

Oportunidade imperdível com
mais de 30% de economia para
presentear a mamãe e o bebê.

1 Água de colônia sem álcool 100 ml
1 Hidratante 50 ml exclusivo
1 Sabonete líquido da cabeça
aos pés 50 ml exclusivo
1 Sabonete em barra com
saboneteira 100 g exclusivo
1 Caixa especial presenteável

de R$ 112,70

74,90
economize
R$ 37,80

(98128) 09 pts

Enquanto durarem
os estoques

Vem com uma linda
caixa para guardar
os itens do bebê.

Conjunto miniatura

Conjunto natura mamãe e bebê com frasqueira

1 Água de colônia
1 Embalagem com
sem álcool 50 ml
lenços umedecidos
1 Sabonete líquido da
com fragrância 16 folhas
cabeça aos pés 50 ml (73667) 08 pts
1 Hidratante 50 ml

1 Frasqueira térmica
1 Embalagem com lenços umedecidos
C 25 x L 11,5 x A 20,5 cm
com fragrância 50 folhas
1 Sabonete líquido 200 ml (73665) 23 pts
1 Água de colônia sem
R$ 184,90
álcool 100 ml

Conjunto natura mamãe e bebê com
bolsa com alça transversal e trocador

Conjunto natura papai e bebê com mochila

R$ 64,90

1 Bolsa com alça transversal e
trocador C 42 x L 15 x A 28 cm
1 Óleo para massagem
no bebê 100 ml
1 Água de colônia
sem álcool 100 ml
1 Embalagem com
lenços umedecidos sem
fragrância 50 folhas
V1V2

1 Sabonete com saboneteira
1 Guia de massagem
1 Shampoo 200 ml
1 Condicionador 200 ml
(11544) 40 pts

R$ 314,70

1 Mochila com trocador
C 29 x L 15 x A 36,5 cm
1 Sabonete com
saboneteira
1 Embalagem com lenços
umedecidos com
fragrância 50 folhas
1 Água de colônia
sem álcool 100 ml

1 Óleo para massagem
no bebê 100 ml
1 Shampoo 200 ml
1 Condicionador 200 ml
1 Guia de massagem
(73668) 48 pts

R$ 379,70

Produto
100% vegano

Frasqueira Térmica
superprática para
o dia a dia.

Promoção

Acessórios com tecido lavável.

Cuidados diários Mamãe e Bebê

presentes

163

Naturé
Colônias
Subindo na árvore água de
colônia infantil 100 ml

Desenho nas nuvens água
de colônia infantil 100 ml

O cítrico das frutas combinado
com a madeira e o frescor do
alecrim e do manjericão.

O conforto e a leveza
do musc combinados com
um toque de frescor.

(74777) 08 pts

(74776) 08 pts

R$ 67,40

R$ 67,40

Banho de gato
lenços de limpeza

É pra presente

Lero-lero loção
hidratante 24h 125 ml

Embalagem com
50 folhas.

Refrescância e hidratação
por até 24 horas. Tem
cheirinho de pera.

(42735) 03 pts

(29930) 04 pts

R$ 23,60

R$ 29,40

.

Corpo

Favorito
da Natura

Cabelos
todos os tipos de cabelo

Tchop tchura gel
fixador 85 g

164

Os produtos de Naturé não
são testados em animais
nem possuem ingredientes
de origem animal.

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. Ilustrações

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Porque brincando
se aprende a cuidar

Produto
100%
vegano

Tem cheirinho de tutti-frutti.

cacheados
Tóin óin óin creme
para pentear cabelos
cacheados 200 ml
Facilita o pentear e tem
cheirinho de melancia.

(29968) 04 pts

(29306) 03 pts

R$ 28,80

R$ 26,90

Favorito
da Natura

Sabonetes
Bololô sabonete
em barra

Mistureba sabonete
em barra sortido

Caixa com 3 unidades
de 90 g cada.

Caixa com 4 unidades
de 90 g cada.

(29933) 03 pts

(32542) 03 pts

R$ 22,90

R$ 27,90
V1V2

Banho divertido
Aproveite a
oportunidade e leve
toda a tchurminha
para casa!

Tchurminha sabonete
em barra sortido
Caixa com 4 unidades
de 90 g cada.
(46491) 04 pts

de R$ 31,90

26,90
15 %

de
economia

EXCLUSIVO
NESTE CICLO

LANÇAMENTO

Toalha naturé

R$ 89,90

LANÇAMENTO

Presente natura naturé
alegria no parque
1 Alegria no parque água de
colônia infantil 100 ml com válvula
1 Sabonete em barra
glicerinado tigre 90 g
1 Toalha naturé C 70 x L 130 cm

LANÇAMENTO

de R$ 165,30

124,90
economize
R$ 40,40

Presente natura naturé
banho de chuva
1 Banho de chuva água de colônia
infantil 100 ml com válvula
1 Sabonete em barra glicerinado
tigre 90 g
1 Toalha naturé C 70 x L 130 cm

1 Sacola de presente P

1 Sacola de presente P

(102529) 16 pts

(102526) 16 pts

de R$ 165,30

124,90
economize
R$ 40,40

Cuidados diários Naturé

Produto
100% vegano

(95615) 11 pts

Promoção

1 Toalha naturé C 70 x L 130 cm

165

Compre mais, pague menos
lh
os

Quanto mais refis você compra, mais economia tem.

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

N
o
ão
ardem nos

REFIL
Shampoo
1 REFIL

15,70
2 REFIS

14,70
3 REFIS

12,70
NA COMPRA DE
3 REFIS, VOCÊ
PAGA APENAS
R$ 38,10.

REFIL
Condicionador

cacheados

todos os tipos
de cabelo

lisos

cachos definidos

limpeza e hidratação

fios cheirosos,
luminosos e radiantes

REFIL Tóin óin óin shampoo
cabelos cacheados 250 ml

REFIL Vapt vupt
shampoo 2 em 1 250 ml

REFIL Splack! shampoo
cabelos lisos 250 ml

(28409) 02 pts

(27381) 02 pts

(27383) 02 pts

de R$ 16,70

de R$ 20,40

de R$ 16,70

Tóin óin óin shampoo
cabelos cacheados 250 ml

Vapt vupt shampoo
2 em 1 250 ml

Splack! shampoo
cabelos lisos 250 ml

(27386) 02 pts

(27384) 03 pts

(27387) 02 pts

R$ 20,90

R$ 25,40

R$ 20,90

É pra presente

1 REFIL
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17,90
2 REFIS

16,90
3 REFIS

14,90
NA COMPRA DE
3 REFIS, VOCÊ
PAGA APENAS
R$ 44,70.

REFIL
Tóin óin óin
condicionador
cabelos cacheados
250 ml

REFIL Splack!
condicionador
cabelos lisos 250 ml

(28410) 02 pts

(27382) 02 pts

de R$ 19,90

de R$ 19,90

Tóin óin óin
condicionador cabelos
cacheados 250 ml

Splack!
condicionador
cabelos lisos 250 ml

(28411) 03 pts

(27385) 03 pts

R$ 24,90

R$ 24,90
V1V2

Sève

Confira o Presente Natura
Sève Lírios e Amêndoas
na página 30.

Deixe seu corpo falar

De R$ 139,30

Por R$ 79,90

Oportunidade!
Aproveite os preços imperdíveis dos refis das
fragrâncias favoritas Amêndoas Doces Intensa e
Pimenta Rosa para hidratar, perfumar e realçar a pele.

Óleo desodorante
corporal pimenta
rosa 200 ml*
(20214) 10 pts

Fragrância
sensual e intensa.

R$ 79,90
REFIL*

Óleo desodorante
corporal amêndoas
doces intensa

REFIL

de R$ 67,90

200 ml*

47,50

(38854) 10 pts

economize

R$ 79,90

R$ 20,40

REFIL*
(39015) 09 pts

REFIL

de R$ 67,90

47,50
Promoção

economize
R$ 20,40

Fragrância
sensual
e exótica.

com
enxágue
Óleo desodorante
corporal 200 ml*

Favorito
da Natura

10 pts

R$ 79,90
REFIL* 09 pts

R$ 67,90

V1V2

Os frascos são
100% reciclados.

rosas e
amêndoas

amêndoas
doces

(28724)

(19081)

REFIL

REFIL

(38856)

(18624)

Cuidados diários Naturé e Sève

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o
ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Você poderá receber o produto com a embalagem antiga enquanto durarem os estoques.

(25543) 09 pts
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Crer Para Ver
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Acessórios,
Embalagens e Papelaria
Enquanto durarem os estoques

Mochila
C 29 x L 13 x A 41 cm
Possui alças ajustáveis reforçadas
e é feita de tecido sustentável.* Com parte
interna acolchoada para carregar notebook
de até 14 polegadas, suporta até 5 kg.
(18876) 18 pts

Caderno

Estojo

C 16,5 x L 22,5 cm
O caderno pautado com
70 folhas tem design clássico
e atemporal com estampa
exclusiva da linha Crer Para Ver.

C 20 x L 8 x A 6 cm
O estojo tem design
moderno com estampa
exclusiva da linha Crer Para Ver.
Tecido sustentável.*

(17508) 06 pts

(16630) 05 pts

R$ 34,90

R$ 29,90

Sacola sustentável

Nécessaire

C 44 x L 7 x A 38 cm
Comprimento da alça de
ombro: 60 cm. Feita de
tecido sustentável* e com
fechamento em zíper.

C 19 x L 7,5 x A 13 cm

R$ 99,90

NOVO

(74246) 05 pts

R$ 29,90

(15513) 06 pts

R$ 34,90

Frasqueira térmica

Porta-lanche

C 34 x L 11,5 x A 24 cm
Suporta até 2 kg e mantém
os alimentos frios por até
2 horas. Tecido sustentável.*

Dimensões com tampa:
C 18,45 x L 10,4 x A 5,24 cm.
Possui duas travas laterais e
capacidade para até 600 ml.

(15926) 11 pts

(77028) 04 pts

R$ 59,90

R$ 24,90

Kit lápis grafite

Sacola M

Garrafa

Possui bolso frontal
com fechamento em
zíper, perfeito para
guardar acessórios.

D 7 x A 24 cm
Capacidade para
até 600 ml.
(77027) 03 pts

R$ 19,90

C 4,1 cm x L 8 mm x A 19,2 cm C 20 x L 10 x A 30 cm
(74971) 03 pts

(74244) 01 pt

R$ 14,90

R$ 4,40
V1

* Por serem feitos de tecido sustentável, a Mochila, o Estojo, a Sacola Sustentável e a Frasqueira Térmica de Crer
Para Ver podem sofrer pequenas variações de cor e material, sem qualquer alteração de qualidade.

É pra presente

Qualquer produto + R$ 2,50 = Sacola PP

ideal para
presentear
(96701)

Alguns presentes são
inesquecíveis. Outros também
são transformadores

Presente natura crer para ver organizadores de mala
1 Sacola de presente M
3 Organizadores de mala:
1 Nécessaire azul-escuro: C 30 x L 9,5 x A 19,5 cm acessório exclusivo
1 Nécessaire laranja: C 22 x A 15 cm acessório exclusivo
1 Saquinho azul-claro: C 22 x A 30 cm (com cordão de 55 cm)
acessório exclusivo
(99304) 11 pts

R$ 59,90
Enquanto durarem os estoques

VENHA COM A GENTE
TRANSFORMAR A EDUCAÇÃO
DO PAÍS. COMO FUNCIONA?

V1

A Natura e sua
Consultora de
Beleza abrem
mão do lucro.

Todo o lucro
é investido
na educação
do país.

Abra a
câmera do
seu celular.

Escaneie
o código
acima.

Acesse o
conteúdo.

Ou acesse www.natura.com.br/crer-para-ver

Crer Para Ver

Você se
apaixona por
nossos produtos
e compra.

Saiba mais

169

170

Presentes
O que a gente pode fazer pelas relações? Um presente
é um gesto de afeto que aproxima as pessoas. Que
celebra as emoções e cria um novo laço para as
histórias. Um presente agradece um carinho, diz eu te
amo, fala feliz aniversário e tantas outras mensagens
que importam para cada pessoa. Quando a gente cuida
das nossas relações, a gente pode criar uma onda de
afeto e deixar o mundo inteiro mais bonito.
Presentes Natura. Em cada presente, um mundo de afeto
171

presentes por até R$ 180,00
LANÇAMENTO

Toalha naturé
1 Toalha naturé
C 70 x L 130 cm
(95615) 11 pts

Presente natura
homem miniatura
1 Desodorante colônia
masculino 25 ml
1 Sabonete em barra
puro vegetal 90 g
1 Sacola de presente PP

R$ 89,90
de R$ 54,90

39,90
Enquanto durarem
os estoques

(99190) 05 pts

Presente natura
homem completo
1 Desodorante colônia masculino 100 ml
1 Deo corporal masculino 100 ml
1 Desodorante hidratante corporal 125 ml
1 Caixa especial presenteável
(09558) 23 pts

Por R$ 179,90
O valor original do presente
é R$ 200,20.
Enquanto durarem os estoques

172

V1V2

LANÇAMENTO

Presente natura naturé
alegria no parque
1 Alegria no parque água de colônia
infantil 100 ml com válvula
1 Sabonete em barra glicerinado
tigre 90 g
1 Toalha naturé C 70 x L 130 cm
1 Sacola de presente P
(102529) 16 pts

de R$ 165,30

124,90

LANÇAMENTO

Presente natura naturé
banho de chuva
1 Banho de chuva água de colônia
infantil 100 ml com válvula
1 Sabonete em barra glicerinado
tigre 90 g
1 Toalha naturé C 70 x L 130 cm
1 Sacola de presente P
(102526) 16 pts

de R$ 165,30

Confira as datas de validade e a disponibilidade
das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante
o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

124,90
Presente natura queridinhos

(103035) 10 pts

Por R$ 79,90
O valor original do presente
é R$ 84,90.
Enquanto durarem os estoques
V1V2

Presentes

1 Óleo desodorante corporal com enxágue
amêndoas doces 100 ml
1 Creme desodorante nutritivo para o corpo
macadâmia 80 ml
1 Polpa hidratante para as mãos castanha 40 g
1 Caixa de sabonetes em barra puro vegetal
erva doce 2 unidades de 50 g cada
1 Caixa especial presenteável
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presentes por até R$ 220,00
Presente natura
essencial masculino
1 Deo parfum
masculino 100 ml
1 Balm pós-barba 75 ml
1 Sabonete em barra
puro vegetal 110 g
1 Sacola de presente P
(98937) 28 pts

Por R$ 219,90
O valor original do
presente é R$ 256,90.
Enquanto durarem os estoques

Presente natura
kaiak masculino
1 Desodorante colônia
masculino 100 ml
1 Deo corporal masculino 100 ml
1 Gel pós-barba 75 g
1 Gel para barbear 75 g
1 Caixa especial presenteável

(96948) 27 pts
Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza.
Promoções válidas para o Brasil durante o ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques.

Por R$ 209,90
O valor original do
presente é R$ 241,10.
Enquanto durarem os estoques

É N AT U R A . É P R A P R E S E N T E !
Além dos presentes que você acabou de ver, confira ao longo da revista
mais opções de produtos Natura e monte aquele presente especial.
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NA COMPRA
DE QUALQUER
PRODUTO

+

NA COMPRA
DE QUALQUER
PRODUTO

+ 2,50 =

R$

R$

1,90 =
*

**

SACOLA DE
PRESENTE MÍNI*
C 15 x L 7 x A 17 cm
(96700) 01 pt

SACOLA DE
PRESENTE PP**
C 16 x L 7,5 x A 22 cm
(96701) 01 pt
V1V2

* O valor de R$ 1,90 da Sacola Míni é único e vale tanto para o consumidor final quanto para as Consultoras de Beleza Natura. Vale somente na compra de um item da revista Espaço Natura. Enquanto durarem os estoques.
** O valor de R$ 2,50 da Sacola PP é único e vale tanto para o consumidor final quanto para as Consultoras de Beleza Natura. Vale somente na compra de um item da revista Espaço Natura. Enquanto durarem os estoques.

Novas embalagens para presente
E se um presente fosse também um gesto de afeto para o planeta?
As novas embalagens para presentes Natura são lindas e sustentáveis.
Feitas de papel Kraft reciclado, elas também não possuem mais o
envoltório plástico. Afeto e cuidado com mais beleza e menos lixo.
Você não acha que o mundo fica mais bonito assim?
LANÇAMENTOS

Todas as
embalagens
para presente
acompanham
tag adesiva e
papel de seda.

4
5

1
6
3

V1V2

1. Sacola de presente P

2. Sacola de presente míni*

3. Sacola de presente PP**

C 25 x L 12 x A 26 cm

C 15 x L 7 x A 17 cm

C 16 x L 7,5 x A 22 cm

(96703) 01 pt

(96700) 01 pt

(96701) 01 pt

R$ 7,00

R$ 4,00

R$ 5,00

4. Sacola de presente G

5. Sacola de presente M

6. Caixa de presente

C 44 x L 16 x A 38 cm

C 35 x L 12 x A 32 cm

C 22 x L 17,5 x A 9 cm

(96705) 01 pt

(96704) 01 pt

(96707) 01 pt

R$ 11,00

R$ 9,00

R$ 8,00

Presentes

2
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promoções
Aproveite as oportunidades imperdíveis que selecionamos para você!

Perfumaria
Favorito
da Natura

Deo parfum
essencial supreme
masculino 100 ml

Uma fragrância
hiperaquática.
Combinação icônica de
notas aromáticas, cítricas
e aquosas que trazem
juntas um potente frescor.

Fragrância amadeirada
intensa que combina o
patchouli com
a sensualidade e o
calor do ishpink, a
canela amazônica.

(22560) 16 pts

(95560) 25 pts

de R$ 124,90

84,90

Confira as datas de validade e a disponibilidade das promoções com seu(sua) Consultor(a) de Beleza. Promoções válidas para o Brasil durante o
ciclo 6/2021 ou enquanto durarem os estoques. * Você poderá receber o produto com a embalagem antiga de acordo com o estoque disponível.

Desodorante colônia
kaiak masculino 100 ml*

de R$ 196,00

129,90

economize

economize

R$ 40,00

R$ 66,10

Ekos
Deo parfum natura
homem essence 100 ml

Sabonete em barra
puro vegetal esfoliante

Amadeirado intenso.
O coração das madeiras
mais nobres enriquecido
com notas ambaradas.

Caixa com 4 unidades
(1 açaí, 1 andiroba,
1 maracujá e 1 pitanga)
de 100 g cada.

(59847) 19 pts

(72998) 03 pts

de R$ 149,90

de R$ 26,50

109,90

23,80

economize
R$ 40,00

176
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Tododia
Compre mais, pague menos
Combine como preferir entre os refis de
Noz Pecã e Cacau, Algodão e Macadâmia.

Favorito
da Natura
noz pecã e cacau

algodão

macadâmia

(02821)

(02817)

(02815)

REFIL Creme
desodorante
nutritivo para
o corpo 400 ml
Textura cremosa
que seca rapidinho.
Fácil de espalhar.
04 pts

de R$ 34,90
2 REFIS

27,90
20%

de
economia

3 REFIS

20,90
40%

de
economia

NA COMPRA DE
3 REFIS, VOCÊ PAGA
APENAS R$ 62,70.

Sabonete em
barra puro vegetal
ameixa e flor de
cerejeira

Creme desodorante
nutritivo para o
corpo ameixa e flor
de cerejeira 400 ml

Caixa com 5 unidades
de 90 g cada.

Fragrância exuberante
e feminina com notas
frutais e adocicadas.

(02833) 02 pts

(02822) 06 pts

de R$ 20,90

17
15%

de
economia

de R$ 49,90

31,90
economize
R$ 18,00

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

V1V2

ÚLTIMO CICLO
DE VENDAS

Promoções

,70
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Tecnologia
de partículas
Micropérolas douradas
que proporcionam
luminosidade
instantânea à pele.

Una a
radiância
do iluminador
com a luz
que é só sua
Una a sua beleza.
Confira o
lançamento
e a promoção
na página 85.

Iluminador
Marmorizado
Corpo e Rosto
Camila Moraes usa
Iluminador Marmorizado
Corpo e Rosto,
Máscara para Cílios
2 em 1 e Batom Matte
Intransferível rosê-2M

O novo Iluminador
Marmorizado Corpo e
Rosto é universal: contém
micropartículas douradas
que se mesclam à pele e
garantem uma luminosidade
instantânea e sofisticada.

Neste Dia das Mães,
presenteie com Luna
Uma fragrância autêntica
para mulheres de personalidade.

Um presente com
um ritual completo
da fragrância chipre
moderada de Luna.

Quer fazer um pedido?
Meu nome é
Telefone
Validade do ciclo

/

natura.com.br/consultoria/

a

/

Confira todas
as sugestões
de presentes
a partir da
página 8.

