




Na CV Primary Essence garantimos que não utilizamos aromas pro-
duzidos por elementos químicos, nem corantes artificiais, nem pa-
rabenos, e que os nossos cosméticos não são testados em animais.

Joan Cano

Fundador

Cosmética Vital
Para a Saúde e Bem-Estar

Este é o significado da nossa marca e o segredo do êxito 
da nossa cosmética.

É vital porque é formulada com óleos essenciais extraídos 
de plantas e flores de uma pureza extraordinária.

Os nossos cosméticos contêm a essência da natureza.

São pequenas obras de arte, criadas a partir das virtudes 
ancestrais da aromaterapia, para que a pele irradie beleza 
e saúde natural. Fazemos arte com a aromaterapia.

Em estética, a aromaterapia tem um fabuloso valor de pe-
netração. Os tratamentos são duplamente eficazes por-
que os aromas actuam por si mesmos gerando bem-estar 
e os óleos, que têm um fabuloso poder de penetração, 
chegam até à corrente sanguínea para gerar vitalidade e 
saúde.

Damos-lhe as boas vindas à Cosmética Vital. Com as linhas 
da cosmética da CV Primary Essence, obterá resultados es-
pectaculares.





Rosa Búlgara
Emulsão de Limpeza | Tónico | Creme
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EMULSÃO DE LIMPEZA DE ROSA 
BÚLGARA

TÓNICO DE ROSA BÚLGARA

Hidrata a pele a cada dia

Desfrute da sensação de limpeza e frescura 
das pétalas de rosas húmidas recolhidas ao 
anoitecer.
Beneficie da limpeza profunda, da rehidra-
tação da acção protectora do Absoluto de 
Rosa Búlgara. 
A emulsão de limpeza e o tónico comple-
tam-se para proporcionar a higiene diária 
todos os dias. 

Apresentação: 200 ml - 500 ml

CREME DE ROSA BÚLGARA

Beleza absoluta todos os dias

O nosso creme de Rosa Búlgara e Ame-
tista é um cosmético muito especial que 
nutre e regenera em profundidade.
Combina princípios activos de grande 
pureza, muito efi cazes para conseguir 
uma pele mais macia e suave.
Elegê-la como tratamento anti-rugas é o 
ideal para todos os tipos de pele, incluín-
do as mais sensíveis.

Apresentação: 50 ml



Árvore de Chá
 | Emulsão de Limpeza | Tónico Regulador

Árvore de chá

A solução contra o acne
O óleo essencial de árvore de chá, Tea 
Tree, possui um efeito anti-séptico tri-
plo: actua contra as bactérias, fungos e 
vírus. Para além de ser um bactericida, 
fungicida e antivírico, é ainda cicatri-
zante, anti-infl amatório, desodorizan-
te, expectorante e balsâmico. As suas 
propriedades anti-sépticas, fungicidas 
e anti-acneicas estão reconhecidas pelo 
departamento de saúde australiano.
Esta linha está elaborada com óleo 
essencial de árvore de chá, proceden-
te de cultivo biológico e desenha-
da especialmente para as peles com 
tendência a ser oleosa ou com acne.
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EMULSÃO DE LIMPEZA ÁRVORE 
DE CHÁ

TÓNICO REGULADOR

O segredo do êxito contra o acne é a 
higiene diária. A suavidade do gel uni-
da com a poderosa árvore de chá, são a 
aliança perfeita contra as impurezas para 
oxigenar, e fornecer frescura e luminosi-
dade às peles com acne.
A emulsão de limpeza e tónico comple-
mentam-se para limpar em profundida-
de, equilibrar e purifi car as peles oleosas.

Apresentação: 200 ml - 500 ml



ESSENCE ROLL-ON ANTI ACNE

Tratamento de choque para ganhar a 
batalha contra os grãos, reunindo num 
só produto as propriedades anti-sépticas 
do óleo essencial de árvore de chá e do 
poder purifi cante do óleo essencial de 
limão. Deverá aplicá-lo directamente 
sobre a zona, tantas vezes quantas 
forem necessárias. Para acelerar o 
desaparecimento, cubra-os à noite com 
um pouco de argila.

Apresentação: 15 ml

PURITY

Creme certificado biológico com selo 
Ecocert, elaborado com ácido 
hialurónico e uma suave mistura 
aromaterapêutica de essências naturais, 
que acalmam e regeneram as peles com 
tendência oleosa e mista.

Apresentação: 50 ml

Acne
Creme Purity | Roll-On Anti-Acne
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Apresentação: 15 ml



Secret
Evolution

SECRET EVOLUTION

Depois de 15 anos do nascimento da linha SE-
CRET, criamos SECRET EVOLUTION:
Um compêndio do melhor de cada creme, com 
um novo e mais potente activador de endorfi -
nas que se extrai da rosa polar, com a sinergia 
natural dos óleos essenciais com mais êxito da 
nossa marca, com ceramidas, manteiga de man-
ga, óleo de macadâmia e um potente extracto 
antipoluição e antioxidante.
Com SPF - factor de protecção solar.

Apresentação: 50 ml 
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A felicidade tem o seu refl exo na 
pele. Quando se sente feliz, o seu ros-
to ilumina-se e fi ca com um aspecto 
radiante. Os responsáveis deste es-
tado são as endorfi nas, as hormonas 
da felicidade.
Os activos naturais que compõem 
esta linha, ajudam a libertação na-
tural das endorfi nas e farão com que 
a sua pele tenha um aspecto fresco, 
são e luminoso, diminuindo as rugas 
e linhas de expressão.

Temos o segredo da
cosmética da 

felicidade



SECRET FLASH
Este fl ash de beleza instantâneo é o recons-
tituinte mais avançado para a pele stressada 
e cansada. 
Tem um efeito lifting que aperta a derme 
deixando-a lisa e suave. Pode-se aplicar so-
bre o contorno dos olhos ou sobre todo o 
rosto, antes do creme hidratante ou do tra-
tamento. 
Aplicada antes da base de maquilhagem 
fará com que a cor fi xe melhor e permaneça 
na pele durante mais tempo. 

Apresentação: 30 ml 

Secret
Eyes / Flash
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SECRET EYES
Creme para o cuidado e regeneração 
da zona de contorno de olhos, elabo-
rada com extractos vegetais de gran-
de pureza, que promovem a liber-
tação de endorfi nas e aminoácidos 
que actuam como um efeito botox 
natural.
É um creme que tem na sua compo-
sição ácido hialurónico e colágeno, 
trigo sarraceno e manteiga de karité 
biológica para maximizar o aspecto 
jovem e fresco da zona orbicular tor-
nando o Seu olhar irresistível.

Apresentação: 15 ml



Creme Facial 24 h | Sérum 24 h
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             CREME FACIAL 

Creme unissexo hidronutritivo com base de 
calêndula e karité que assegura 24h de pro-
tecção.
É regenerante e protector. Devido às suas 
propriedades calmantes, é ideal para peles 
sensíveis, com vermelhidão ou eczemas e 
também para depois da depilação ou bar-
bear.
Combina na sua composição óleo de calên-
dula, rosa mosqueta, tepezcohuite, centelha 
asiática e manteiga de karité.
Apresentação: 50 ml

SÉRUM 

Pele de seda desde a primeira aplicação. 
O sérum facial 24h é um fl uído sedoso 
super concentrado em calêndula, ex-
tracto de Mimosa Tenuifl ora (conhecido 
também como Tepezcohuite) e óleo de 
macadâmia.
Na primeira aplicação notará a pele 
mais suave e hidratada, com um toque 
de seda.  Em apenas umas semanas, es-
tará mais uniforme, jovem e luminosa.

Apresentação: 30 mlApresentação: 50 ml

Descubra o poder da calêndula
concentrado em cada gota



Anti-Idade
Age Stop  | Creme regenerante de mãos

CREME DE MÃOS                     
ROSA  MOSQUETA E MIRRA 

Regenera e protege a pele das mãos 
contra o envelhecimento e as man-
chas. Enriquecido com óleo essencial 
de mirra, é um grande regenerador da 
pele e das unhas, pelo que é recomen-
dado para unhas quebradiças e que se 
partem com facilidade. 
Tem protecção solar.

Apresentação: 100 ml

AGE STOP

É o creme facial que a ajudará a retardar o 
envelhecimento. Actua de uma forma pro-
gressiva para prevenir a perda de fi rmeza, 
elasticidade e secura cutânea.
Criamos a sua fórmula a pensar nas mulheres 
com mais de 30 anos. Com matérias primas 
maravilhosas, como o óleo de oliva, a man-
teiga de karité biológica e a centelha asiáti-
ca, ajudará a retardar o aparecimento das 
primeiras rugas e fl acidez.

Apresentação: 50 ml
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ÁGUA DE ALECRIM

Pelos seus efeitos estimulantes e tónicos, 
ajuda a melhorar a circulação sanguínea 
e a fortalecer o sistema imunológico.

Pode ser utilizada para fortalecer o cou-
ro cabeludo e também poderá ser um 
grande aliado contra o cansaço mental, 
fraqueza e esgotamento nervoso.

Apresentação : 200 ml | 500ml 

A Água de Alecrim provém da destilação 
em alambique do alecrim selvagem. É a 
fase aquosa resultante da destilação.

Esta água é também conhecida como 
destilada, água fl oral ou hidrolato e pro-
porciona fi rmeza. 

ÁGUA DE ROSAS   

Sinta a carícia das pétalas de rosa, pulve-
rizando-a sobre o rosto e corpo para acal-
mar, tonifi car e refrescar a pele.

É aconselhada a todo tipo de peles, in-
cluindo as mais sensíveis. Ideal depois da 
depilação, após o barbear, e como tónico 
na higiene diária.

Apresentação: 200 ml | 500 ml

A água de rosas é obtida através da desti-
lação, em alambique, das pétalas de rosas 
frescas.

Estas pétalas contêm óleo essencial e 
água, também conhecida como hidrolato 
ou destilado de rosas.

A água de rosas, quando é natural não 
possui cor, é transparente. É recomendada 
para todo o tipo de peles. Tonifi ca a pele, 
hidrata e promove fi rmeza.

  Higiene Facial
     Água de Rosas  | Água de Alecrim
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DESMAQUILHANTE DE OLHOS 
ALOE VERA E HAMMAMELIS

Elimina completamente os restos de ma-
quilhagem. Graças à sua composição na-
tural é apropriado também para pessoas 
com olhos facilmente irritáveis ou que 
utilizem lentes de contacto.
Composição: Aloe Vera e Hammamelis.
Apresentação: 100 ml

  Higiene Facial
Desmaquilhante de Olhos, Aloe Vera e Hammamelis
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Técnica: 
Aplicar num disco de algodão e eliminar 
a maquilhagem dos olhos e lábios.
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Natural Cosmetic Visage é um sistema para 
tratar todos os tipos de pele, que combina as 
diferentes sinergias de óleos essenciais, óleos 
vegetais e cremes biológicos.

É o tratamento facial bio mais rentável.

2 Cremes Faciais + Peeling + Máscara

Óleo de Argan, Jojoba e Rosa Mosqueta

Quinta Essência Cell Renew
Quinta Essência Age stop
Quinta Essência Balancer

Quinta Essência Lifting

NATURAL COSMETIC VISAGE CONTÉM:

Tratamento Facial de Cabine
Natural Cosmetic Visage   

NATURAL COSMETIC VISAGE
A revolução profi ssional no Seu gabinete.
Ofereça aos Seus clientes protocolos de 
tratamentos verdadeiramente naturais e 
termine com os stocks desnecessários, 
rentabilizando o gabinete com um siste-
ma efi caz, natural e económico.

8 tratamentos faciais em 1:
HIDRATANTE • AGE STOP • 

ACNE • LIFTING • OLEOSAS • 
OXIGENANTE • PELES SENSÍVEIS 

• DESPIGMENTANTE



15Natural Cosmetic Visage: 
Cream, Mask, Peeling | Quintas Essências

CREAM
Máscara natural purifi cante, regenerante, 
reguladora e com uma alta percentagem 
de calêndula bio. Não contém químicos.
Indicada para todos os tipos de pele.
Apresentação: 150 ml

MASK
Máscara natural purifi cante, regenerante, 
reguladora e com uma alta percentagem 
de calêndula bio. Não contém químicos.
Indicada para todos os tipos de pele.
Apresentação: 150 ml

PEELING 
Creme esfoliante elaborado com casca de 
côco em pó, que ajuda a eliminar as células 
mortas da pele.
Apresentação: 150 ml

Não contém perfume, é uma combinação 
feita com quinta essência, óleos essen-
ciais e vegetais.

QUINTA ESSÊNCIAS
Concentrados de óleos essenciais de máxi-
ma qualidade natural.
Apresentação: 10 ml

AGE STOP: Efeito rejuvenescedor anti-idade e 
prevenção anti-rugas.

Princípios activos: OE de limão, gerânio, patchou-
li e mirra.

LIFTING: Reafi rma e regenera a derme.

Princípios activos: OE de gerânio, cipreste, limão, 
menta, patchouli e alecrim.

BALANCER: Equilibra as peles com tendência 
oleosa.

Princípios activos: OE de laranja, limão, tangerina, 
lavanda, ylang-ylang.

CELL RENEW: Regenera as peles secas e sensí-
veis. 

Princípios activos: OE de laranja, incenso, rosa da-
mascena, camomila e sândalo.

100%
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ARGILA VERDE

De uso facial e corporal

A argila utiliza-se desde os tempos 
imemoriais para curar feridas, cicatri-
zes, golpes e inchaços.
Graças à sua capacidade de absorção 
é capaz de eliminar impurezas e to-
xinas, ao mesmo tempo que fornece 
minerais e oligoelementos à pele.
Apresentação: 300 gr

Máscaras Faciais de Uso Profi ssional
Criomáscara Reafi rmante | Argila Verde

CRIOMÁSCARA REAFIRMANTE

Máscara plástica que reestrutura e re-
afi rma a pele graças à alga spirulina. 
É apropriada para tratamentos rea-
fi rmantes e revitalizantes, devido ao 
seu alto teor de mentol. Deixa a pele 
fi rme, lisa e suave, com uma sensação 
de juventude e frescura.
Apresentação: 1000 ml



Máscaras Faciais de Uso Profi ssional
Biosatin Natural Mask
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BIOSATIN NATURAL MASK 

Suaviza as linhas de expressão e diminui as bolsas dos olhos e das olheiras 
graças ao colágeneo marinho e ao pó de arroz.

Revitaliza a pele, deixando-a relaxada e suave, graças ao extracto de rosa 
damascena. Confere luminosidade ao rosto e promove uma cor uniforme, 
especialmente no contorno de olhos.

Apresentação: 1000 ml

Especialmente recomendada 
para todo o tipo de peles e 
tratar o contorno de olhos. 



ROSA BÚLGARA
A jóia da aromaterapia

A Rosa Búlgara brinda-nos com as suas suaves 
pétalas e coloca nas suas mãos o absoluto mais 
poderoso e raro. As suas propriedades vão muito 
além da regeneração e da hidratação.
Para além de ser um efi caz tratamento anti-rugas, 
ajuda a aumentar a vitalidade e a auto-estima fe-
minina. É o óleo perfeito para tratar todos os tipos 
de pele.
O nosso absoluto destaca a sua grande pureza. 
Cada gota contém as propriedades de toneladas 
de pétalas, acariciando a Sua pele e trazendo até 
Si a essência da feminilidade.

Apresentação: 5 ml
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O Absoluto de Rosa Búlgara, 
obtém-se seguindo um método 
ancestral, o en� eurage.
As pétalas das rosas frescas re-
cém colhidas, são submetidas a 
uma maceração muito especial 
respeitando os princípios ativos 
da � or e a sua fragância, para 
conseguir que o Absoluto al-
cance uma grande pureza.
Um método trabalhoso e muito 
custoso que nos permite ofe-
recer a essência mais pura da 
Rosa Búlgara, o Absoluto.

ABSOLUTO DE 
ROSA BÚLGARA: 

PRÉMIO DE 
MELHOR ÓLEO 

ESSENCIAL

Óleos Essenciais Absolutos
100% puros

100%

N
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N

A T U R A
L



Óleos Essenciais Absolutos
100% puros
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ABSOLUTO DE JASMIM

É excelente para o cuidado facial, es-
pecialmente indicado para as peles 
mais sensíveis e secas.

No âmbito mental e emocional, é re-
laxante e antidepressivo, de grande 
ajuda para pessoas com problemas 
de auto-estima.

É um óleo muito sensual, idêntico ao 
absoluto de rosa búlgara, que desen-
volve o poder de sedução nas mulhe-
res.

Apresentação: 5 ml

ABSOLUTO DE NÉROLI

É um poderoso hidratante e revitalizan-
te que estimula a reprodução celular, 
retardando o aparecimento de rugas e 
deixando a pele radiante e jovem.

No âmbito mental e emocional é antide-
pressivo, relaxante e sedante. Promove 
bem-estar mental, harmonia, calma e 
paz interior.

Obtém-se da fl or de laranja amarga, 
conhecida como Citrus Aurantium 
Amara. Pode-se chamar Azahar ou 
Néroli.

Apresentação: 5 ml
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Óleos Essenciais 
100% puros
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ALECRIM “Rosmarinus Officinalis” É 
circulatório, tonificante, reafirmante e 
diurético. Estimula a mente e traz vita-
lidade.

ÁRVORE DE CHÁ “Melaleuca Alterni-
folia”.  É bactericida e anti-séptico. 

Regenera os tecidos e regula as 
glându-las sebáceas.

BERGAMOTA “Citrus Bergamia” 
Aplicar em massagem como 
antidepressivo. É sedante, relaxante e 
refrescante.

CÂNFORA “Cinnamomum Cam-
phora” Aplicar em caso de dor. É 
termoregulador e adstringente.

CANELA “Cinnamomum Zeyla-
nicum” Estimula a circulação 
sanguínea, é lipolítico e produz calor. 
É estimulante e afrodisíaco.

CENOURA “Daucus Carota” 
Regenera-dor celular, ideal para peles 
maduras e desvitalizadas. Rico em 
vitamina A.

CIPRESTE “Cupressus Sempervirens” 
Um perfeito estimulante da circulação.

CRAVO “Eugenis Caryophyllata” É 
anes-tésico, acalma a dor. Ideal para o 
reumatismo, a osteoartrite degene-
rativa e dor em geral.

EUCALIPTO “Eucaliptus Globulus” 
An-tiséptico e bálsamo em geral. É 
micro-bicida e antiviral, descon-
gestiona os pulmões e a muco-
sidade. Em caso de resfriado ou 
gripe, aplicar uma gota no peito e 
massajar. É tonificante e refrescante. 
Não utilizar em caso de asma.

GERÂNIO “Pelargonium Odorantis-
simum” Regenera, drena, refresca e 
regula a secreção sebácea e as 
hormonas. Tem propriedades tonifi 
cantes.

INCENSO “Boswelia Carteri” É purifi 
cante, sedante, anti-inflamatório e 
adstringente. É um tónico facial, efi 
caz contra as estrias, as marcas de 
idade e as rugas. Aplicar em massagem 
para acalmar a ansiedade, a depressão, 
a tensão nervosa, o stress e os 
problemas emocionais.

LARANJA “Citrus Aurantium” Suave 
calmante, antidepressivo, sedante.

LAVANDA “Lavandula Officinalis” É a ra-
inha das essências, tem uma infinidad- 
de propriedades benéfias para o orga-
nismo. É regulador sebáceo, calmante, 
estabilizante e anti-inflamatório. A sua 
acção aromática relaxa e equilibra a 
mente.

LIMÃO “Citrus Limonum” Remine-
ralizante, vitamínico, purificante e com 
propriedades bactericidas. Tem efeito 
adstringente sobre a pele, elimina as 
impurezas, esfolia e ajuda a cicatrizar.

MANJERONA “Origanum Majorana” 
Relaxante muscular, pode-se aplicar 
diretamente sobre a pele. O seu aroma 
relaxa o corpo e a mente, o que o torna 
muito adequado para acalmar nervos e 
tensão física. Eficaz contra os tiques 
nervosos.

MENTA “Mentha Piperita” Excelente 
para quando se necessita de tonificação 
e frescura. Estimula a mente.

MIRRA “Commiphora Molmol” Toni-
ficante, regenera os tecidos, é anti-
inflamatória, anti-rugas e previne as 
estrias. Ajuda a relaxar o pensamento 
e preenche-o de bem-estar.

PINHO “Pinus Silvestre” Anti-séptico 
das vias urinárias e respiratórias, é 
expectorante estimulante e circulatório. 
Estimula e produz alegria.

PATCHOULI “Pogostemon Patchou-
li” Cicatrizante, adstringente, tónico 
do sistema nervoso e anti-inflamatório. 
Estimulante do corpo e da mente.

ROSA “Rosa Damascena” Refres-
cante, anti-inflamatório e calmante, 
para todo tipo de peles. A sua 
composição química é muito parecida 
à das hormonas femininas, pelo que é 
adequada para tratar problemas de 
menstruação, hormonais, menopausa, 
etc.

TANGERINA “Citrus Reticulata” Rico 
em vitamina C, anti-séptico, 
esfoliante e drenante. Acalma e actua 
sobre a tensão nervosa.

TORANJA “Citrus Paradisi” É depura-
tivo. Ajuda a eliminar líquidos. 
Trabalha sobre o sistema nervoso 
tranquilizando-o.

YLANG-YLANG “Cananga Odorata” 
Regenerador celular, equilibrante 
sebáceo e cicatrizante. Também é 
antidepressivo.

ZIMBRO “Juniperus Comunis” É 
adstringente, purificante e circulatório e 
elimina o excesso de água. É 
revigorante.

Apresentação: 15 ml
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CREME ADELGAÇANTE

A pimenta rosa é a solução da natu-
reza e a nova descoberta da ciência 
para reduzir as células de gordura e 
prevenir o seu aparecimento.
O extracto dos grãos de pimenta 
rosa detêm o amadurecimento
dos adipócitos e a transformação
de pequenos adipócitos em 
grandes.
Junto a este ingrediente, temos os 
óleos essenciais drenantes de to-
ranja e limão, e o de canela, exce-
lente “queima gorduras” e estimu-
lante da circulação.
200ml

CREME CIRCULATÓRIO

Este creme natural certificado com 
selo Ecocert combina os óleos essen-
ciais mais poderosos para refrescar as 
extremidades e estimular a circulação.
Fornece um alívio imediato empu-
rrando mais além dos nossos limites
imaginários.
A mistura aromaterapêutica do ci-
preste, limão, alecrim e menta desper-
ta e ativa o nosso corpo e mente.
Dessa forma, sentimos resultados 
imediatos no alívio de pernas cansa-
das e na circulação das mesmas.
É também um produto eficaz no 
combate às varizes, graças ao poder 
da menta e do alecrim.

200 ml.

           I CAN SLIM  I CAN ACTIVE
               ADELGAÇANTE           CIRCULATORIO

100%
VEGAN

CRUE LTY FREE

“Tão importante é cuidar a 
nossa alimentação, como a 
nossa pele  com autênticos 
produtos naturais”



Cada gota deste óleo sobre a Sua pele, é uma fonte única de sensualidade, 
bem-estar e equilíbrio emocional.
A nossa fórmula reúne num só produto, óleos essenciais vegetais e óleos 
essenciais 100% puros, que nutrem as peles mais exigentes.
Sinta-se especial todos os dias, mergulhe no nosso elixir da feminilidade, e 
notará que o seu corpo e mente se equilibram.
Promove uma agradável sensação de bem-estar.

Apresentação: 150 ml - 500 ml 

Afrodita
A Essência da Feminilidade

100%

N
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ELIXIR FACIAL AFRODITA

É o cocktail facial mais potente. Nutre, regenera e 
tonifi ca os tecidos devolvendo a luminosidade da 
pele envelhecida ou desidratada. Equilibrante e re-
generador, promove suavidade e é ideal para peles 
sensíveis ou frágeis.

Está formulado com uma mistura de óleos vegetais 
e óleos essenciais que promovem hidratação, elasti-
cidade, regeneração celular e vitamina E.

Apresentação:  50 ml



Perfect Body Lipout
O aliado perfeito para adelgaçar naturalmente

Con cada aplicación estás activando los mecanismos que tie-
ne el cuerpo para eliminar la grasa localizada, favoreciendo la 
reducción de grasa acumulada y previniendo la formación de
la celulitis. Notarás que la piel se transforma, es más fl exible, 
elástica, sin estrías ni fl acidez. 

Presentación: 150 ml - 500 ml
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L1,3 cm 1,4 cm 2,2 cm 

Resultados realizados sobre mulheres e homens que aplicaram 
Perfect Body Lipout ,  duas vezes por dia, durante um mês. Du-
rante o estudo estes voluntários não podiam mudar a dieta ou 
estilo de vida. 

     Abdómen           Coxas          Quadris

     Até Até Até

EFICÁCIA EM REDUÇÃO 

Em cada aplicação estará a activar os mecanismos responsáveis pela 
eliminação da gordura localizada, favorecendo a redução da gordu-
ra acumulada e prevenindo a formação da celulite. 
Notará que a pele transforma-se, tornando-se mais fi rme, sem es-
trias ou fl acidez.



SKIN RENEW  FIRMING
 ANTI ESTRIAS             REAFIRMANTE

24

Elaborado com: Óleos essenciais de ale-
crim, menta piperita, cânfora, laranja, 
incenso e limão.

Elaborado com: Óleos vegetais de amên-
doas, rosa mosqueta, gérmen de trigo e 
óleo essencial de lavanda .
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N
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Foi elaborado misturando o poder re-
generante do óleo vegetal de rosa mos-
queta e o óleo essencial de lavanda 
com vitaminas de gérmen de trigo. 
Actua nas zonas mais desvitalizadas e 
desidratadas, deixando a pele macia, 
suave e nutrida.
Aplicar diariamente na área a tratar me-
diante uma massagem suave. Reco-
mendado para períodos específicos 
como a adolescência ou épocas de 
alterações de peso.
É ideal para tratar as pequenas cicatrizes 
da pele.

Apresentação: 150 ml - 500 ml

Óleo corporal, criado a partir da siner-
gia de óleos essenciais com um alto 
poder reafi rmante, sobre uma base 
de óleos nutritivos que conseguem 
que a pele se mantenha suave, mas 
fl exível para se evitar a fl acidez.
Muito apropriado como comple-
mento para terapias adelgaçantes ou 
após o uso de Perfect Body Lipout. In-
corpore-o nas suas rotinas diárias de 
beleza para prevenir a fl acidez e des-
frutará de uma agradável sensação 
de frescura na pele.

Apresentação: 150 ml - 500 ml



A nossa fórmula criada com 100% de 
óleos vegetais, reúne o melhor de cada 
óleo. A hidratação das amêndoas, a nu-
trição do gérmen de trigo, a regeneração 
da rosa mosqueta, o efeito calmante da 
calêndula e o equilíbrio do onagra.
É ideal para aplicar no corpo e massajar 
até total absorção. Pode-se utilizar tam-
bém em grávidas, nos recém-nascidos 
e bebés, já que não contém óleos 
essenciais.

Apresentação: 150 ml - 500 ml

Sinergia de óleos vegetais e essenciais 
que a ajudarão a relaxar e combater o 
stress.
O seu aroma tem propriedades antide-
pressivas e equilibrantes que transpor-
tam a mente para um profundo estado 
de relaxamento, diminuindo a ansieda-
de e acalmando a respiração para que a 
mesma seja mais profunda.
Dado o stress diário, aconselhamos uti-
lizar todos os dias como hidratante, em 
massagem ou num banho confortável.  
O óleo em contacto com a sua pele, 
actua relaxando o sistema nervoso em 
profundidade.
Apresentação: 150 ml - 500 ml
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Princípios activos: Óleos vegetais de 
amêndoas, gérmen de trigo e óleos es-
senciais de bergamota, laranja, esplie-
go, toranja, tangerina entre outros. 

Princípios activos: Óleos vegetais de 
rosa mosqueta, amêndoas, calêndula, 
gérmen de trigo e onagra.
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ANTI-STRESS                 VEGETAL PLUS
  RELAXANTE COCKTAIL VEGETAL
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        TONING            ARTIOIL
   TONIFICANTE CONTRA A DOR
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Fórmula elaborada com essências cal-
mantes e anti-infl amatórias que alivia 
tensões, relaxa o sistema nervoso e dimi-
nui a dor articular e muscular.
É muito apropriado para tratar entorses, 
contusões e dores musculares.
Aplicá-lo na zona dorida mediante uma 
ligeira massagem até que o produto seja 
completamente absorvido pela pele.
Verta dois tampões na banheira para um 
banho relaxante e para tratar a dor.

Apresentação: 150 ml - 500 ml

Tem as pernas inchadas, cansadas ou so-
fre de retenção de líquidos?
O nosso óleo tonifi cante activa a circu-
lação, hidrata a pele e revitaliza as suas 
pernas.
Pode-se aplicar em todos os tipos de 
pele, incluindo as mais sensíveis. Promo-
ve frescura e regula as alterações nos ca-
pilares sanguíneos.
Aplicá-lo nas suas pernas cansadas ajuda 
a melhorar a corrente sanguínea e ajuda-
rá a torná-las mais leves. Recomendado 
para pessoas que passam muito tempo 
de pé ou sentadas.

Apresentação: 150 ml - 500 ml

Presentación: 150 ml - 500 mlPrincípios activos: Contém óleo essen-
cial de limão, cipreste, alecrim e a refres-
cante menta piperita, sobre uma base 
hidratante de amêndoas.

Princípios activos: Óleos essenciais de 
camomila, manjerona, toranja e zim-
bro, sobre uma base de óleo de hiperi-
cão, amêndoas e extrato de arnica.
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O seu melhor aliado para tratar peles sensí-
veis, prurido e irritações. A calêndula alivia 
imediatamente o prurido e irritações graças 
ao seu poder de regeneração dos tecidos.
É efi caz contra a dermatose, pele irritada, 
ou como hidratante depois do banho. Ideal 
para aliviar a sensação desconfortável após 
a depilação ou depois da exposição solar.
Aplicar numa massagem até completa ab-
sorção do produto na pele. Para desfrutar 
de um banho nutritivo e aromático, despeje 
duas gotas na banheira
Apresentação: 150 ml - 500 ml

A fórmula rica de Bust Up, combina a mel-
hor selecção de óleos vegetais e óleos 
essenciais para ajudá-la a realçar a beleza 
natural dos seus seios, suavizar a pele e nu-
trir os tecidos para que ganhem fi rmeza e 
elasticidade.
Apresentação: 150 ml - 500 ml

QUINTA ESSÊNCIA BUST UP
Concentrado especial de óleos essenciais 
e vegetais, enriquecidos com absolutos de 
rosa búlgara e neroli. Misturar uma gota 
de Quinta Essência com Bust Up Body Oil 
e aplicá-lo fazendo uma pequena massa-
gem.
Apresentação: 10 ml
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Elaborado com: Óleos vegetais de amên-
doas, gérmen de trigo, calêndula e óleos 
essenciais de alecrim, lemongrass, mirra, 
menta, ylang- ylang e gerânio.

Elaborado com: Óleo vegetal e óleo es-
sencial de calêndula
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BUST UP CALÊNDULA
       REAFIRMANTE DE SEIOS        PELES SENSÍVEIS



Método inovador 100% natural não agressivo para adelgaçar

    Activação
  do efeito 
Queimagorduras 

Efeito Redutor 
e Anticelulítico

Parece uma pergunta óbvia, mas muito pouca gente conhece a solução: a maior parte 
da gordura é expulsa através da respiração.

84% da gordura é exalada pelos pulmões e convertida em dióxido de carbono. O 
resto transforma-se em água, que se excreta pela urina, suor, lágrimas e outros fl uídos 
corporais.

O plano Lipout combina:

A técnica TROE (Trabalho Respiratório Os-
teo-Estético), que é um conjunto de mano-
bras manuais com um objectivo: eliminar 
toxinas através da respiração.

A aplicação de Perfect Body Lipout™, enri-
quecido com extracto de algas Tisochrysis 
Lutea, fará com que a gordura acumulada se 
torne rapidamente em energia e assim con-
seguirá uma rápida eliminação da mesma. 

Para onde vai a gordura quando adelgaçamos?



Método inovador 100% natural não agressivo para adelgaçar

Plan Lipout
Complementos de cabine

MOUSSE DE CHÁ VERDE
A mousse de chá verde tem uma forma de 
pó fi no que quando misturada com água, é 
transformada numa pasta efervescente e un-
tuosa que emite energia térmica.
Produz um aumento da circulação sanguí-
nea periférica que facilita a eliminação de to-
xinas e melhora o fornecimento de oxigénio 
nos tecidos. 

Apresentação: 1000 ml

PERFECT AIR

Sinergia aromaterapêutica 100% natural 
que activa as vias respiratórias. Foi criado 
especialmente para a técnica TROE (trabalho 
respiratório osteoEstético) que faz parte do 
tratamento Perfect Lipout.

Apresentação: 150 ml 

Quinta Essência Perfect Lipout

Sinergia 100% concentrada de óleos essen-
ciais, extracto de chá preto e Lipout.
Não contém óleos vegetais.
É utilizada na  técnica Lipout e para incre-
mentar o poder do Perfect Body.

Apresentação: 30 ml 
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DETOX

FEEL

STOP

RELAX

4 SPA RITUALS

Favorece a eliminação 
de toxinas e reduz as 
células gordas.

Desperte a 
sensualidade  que há 
em si e deixe fl uir as 
emoções, tanto nos 
homens como nas 
mulheres.

Ritual que liberta  a 
tensão muscular. 
Reduz e acalma a dor. 

Ritual para alcançar um 
estado de tranquilidade 
física e emocional.

A REVOLUÇÃO PARA A 
MASSAGEM PROFISSIONAL



Rose     Therapy
O tratamento exclusivo para a mulher
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O poderoso absoluto de rosa búlgara, a fl or da mulher por excelência, é o 
elemento principal desta terapia. Combina cosméticos 100% naturais, com 
a força dos quartzo rosa, a refl exologia facial baseada no sistema vietnamita 
de dien-cham e na massagem de refl exologia corporal.
Numa sessão de Terapia de Rosas equilibramos o corpo e a mente, conse-
guindo um sublime estado de bem-estar físico e emocional.

Benefícios:
• A nível facial, exerce um potente efeito anti-rugas e regenera a pele.
• A nível corporal, equilibra o sistema hormonal, depura toxinas e fornece

vitamina E.
• A nível mental, regula problemas hormonais, é antidepressivo e proporcio-

na bem-estar.

 Produtos: Óleo Afrodita 500 ml | Água de Rosas 200 ml | Elixir Facial 
Afrodita 50 ml | Absoluto de Rosa Búlgara 5 ml | Óleo Essencial de To-
ranja 15 ml | Óleo Essencial de Cipreste 15 ml | Pack de Quartzos rosas



HINDÚ ESSENCE MASSAGEM
Tratamento Ayurvédico
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Vitalidade e beleza
Equilibra o “dosha” dominante, Vata, Pita 
ou Kapha.
Segundo a medicina ayurvédica, a sobre-
carga do equilíbrio da energia chamada 
“santrasa” é a principal causa da perda de 
equilíbrio físico, mental e emocional.
O equilíbrio perfeito, que é o que conse-
guimos com este tratamento, produz uma 
harmonia que se traduz em força, vitalida-
de e beleza
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 Produtos: óleo de Macadâmia 500 ml | óleo de Abacate 500 ml |óleo 
Vegetal Plus 500 ml | Quinta Essência Pitta 10 ml |Quinta Essência 
Vata 10 ml |Quinta Essência Kapha 10 ml | Pindas (com micronizado 
de plantas)

Hindu Essence Massage é uma terapia que combina a 
ayurveda – a massagem tradicional hindú – com a aro-
materapia mais pura. Consegue o equilíbrio perfeito 
entre duas das técnicas mais efi cazes para um bem-es-
tar integral e holístico.
Encha-se de energia e bem-estar com a ayurveda e a 
aromaterapia numa massagem personalizada que ac-
tiva a regeneração celular, o equilíbrio mental e a ener-
gia vital.  
É uma massagem única que se realiza com essências 
puras, plantas medicinais e ervas aromáticas envoltas 
em pindas, e óleos de máxima qualidade obtidos atra-
vés de um sistema de primeira pressão a frio.



33HOT KARITÉ SPA
Massagem Biológica Quente

 Produtos: : Hot Karité Spa Chi 200 ml | Hot Karité Spa Thalassa 200 ml |

 Hot Karité Spa Zen 200 ml | Bolas de Oyuyu | Pulseira de massagem Jaspe Roxo | 

Pulseira de massagem Jade Verde | Aquecedor Undu Hot Karité Spa

É um ritual de massagem quente, com karité biológico combinado com 
óleos essenciais e extractos, que tonifi ca a pele, mantendo a sua elasticida-
de e regenerando-a. Uma experiência única para o corpo, que proporciona 
um alívio rápido do cansaço mental e corporal.
Escolha a terapia:
HOT KARITÉ CHI: Ajuda a aliviar tensões físicas e musculares.
HOT KARITÉ THALASSA: Produz um efeito depurativo, elimina toxinas e 
adelgaça.
HOT KARITÉ ZEN: Promove um estado de relaxamento máximo.



Os complementos indispensáveis no seu espaço
Peeling Corporal | Envoltura de Algas Laminárias
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PEELING CORPORAL

Gel esfoliante com partículas micro de 
bambu e caroço de damasco, enriqueci-
do com óleo essencial de toranja. 
A sua textura granulada elimina as cé-
lulas mortas e deixa a pele suavemen-
te aveludada e preparada para receber 
qualquer tratamento posterior. Ao abrir 
os poros, a pele torna-se mais receptiva e 
absorve melhor os princípios activos de 
qualquer produto que se aplique nela.
Princípios activos: Partículas de damas-
co e bambu,  óleos essenciais de toranja, 
canela e laranja.
Modo de uso: Aplicar como passo prévio 
a qualquer tratamento mediante uma 
suave massagem. Retirar com água.

Apresentação: 500ml

ENVOLTURA DE ALGAS LAMINÁRIAS

Barro adelgaçante feito de algas marinhas 
que fornecem minerais ao organismo en-
quanto cuidam da pele. O envolvimento 
promove a transpiração para eliminar líqui-
dos. É muito apropriado para tratar peles 
fl ácidas (braços, papada) e para tratar a re-
tenção de líquidos em geral.
Princípios activos: Algas laminárias e algas 
lithothamine.
Modo de uso: Misturar 1 colher de sopa de 
algas e 2 de água quente, remover e acres-
centar óleos essenciais para potenciar o 
efeito. Aplicar com pincel largo e cobrir com 
fi lme osmótico. Passados 20 minutos retirar 
fi lme osmótico e limpar.
Não aplicar na cara, nem sobre a pele das 
pessoas que sofrem de tiroide, uma vez que 
as algas contêm iodo.

Apresentação: 1000 ml



Os complementos indispensáveis no seu espaço
Creme de Massagem de Gérmen de Trigo | Arti cream
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CREME DE MASSAGEM DE 
GÉRMEN DE TRIGO

O nosso creme de massagem elaborado ex-
clusivamente com gérmen de trigo, é uma 
das bases vegetais mais nutritivas que exis-
tem.
Em gabinete é ideal para massagem corpo-
ral profi ssional, pela sua grande rentabilida-
de, e é uma opção excelente para aqueles 
profi ssionais que preferem trabalhar com 
creme em vez de óleo. Pode ser persona-
lizada para as mais variadas aplicações, 
acrescentando óleos essenciais.
Princípios activos: Gérmen de trigo.
Modo de uso: Aplicar uma dose sobre o cor-
po e massajar. 
Apresentação: 1000 ml

ARTI CREAM
O nosso bálsamo corporal com efeito an-
ti-infl amatório proporciona um efeito térmi-
co frio-calor suave e muito agradável, graças 
à sua composição em mentol e cânfora.
Está carregado de princípios activos que tra-
tam a dor muscular e neutralizam os descon-
fortos articulares produzidos por artroses, 
artrite reumatóide, entre outras.
Obterá a máxima efi cácia terapêutica apli-
cando após massagem. Recomendado para 
reforçar diariamente a acção terapêutica 
para evitar a sobrecarga muscular. 
Recomendação para uso profi ssional:  
Misturar uma colher de creme de gérmen 
trigo com uma porção de articream.
Apresentação: 100 ml

Recomendação para uso profi ssional:
Misturar uma colher de sopa de Creme de

Gérmen de Trigo com um pouco Arti Cream. 

Ingredientes: Silício Orgánico, Harpagofi to, 
Arnica, Hipericão, Msm (Metilsufonimetano), 
Glucosamina, Condroitina, Óleos Essenciais (Ca-
momila, Zimbro, Manjerona e Laranja), Helicriso 
Castanha da Índia, Mentol e Cânfora.



BASES NATURAIS 100%
Óleo de Amêndoas | Óleo de Macadâmia | Óleo de Abacate

ÓLEO DE ABACATE
É rico em proteínas e vitaminas A, B, D e 
E. Parece-se na sua composição ao sebo
da pele, e por isso, é muito utilizado para
cuidar da pele seca, escamosa e em vias de
envelhecimento.
Apresentação: 500 ml

ÓLEO DE AMÊNDOAS
É um óleo base por excelência usado para criar qual-
quer mistura de aromaterapia.
Tem propriedades suavizantes e fornece elasticidade 
à pele deixando-a profundamente hidratada

Apresentação: 500 ml

ÓLEO DE MACADÂMIA
É um óleo muito ligeiro, provavelmente o mais 
“seco”. Ajuda a reter e melhorar a humidade da 
pele do rosto sem tapar os poros. A sua acção 
anti-envelhecimento permite lutar contra a oxi-
dação das células.
Apresentação: 500 ml
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MANTEIGA DE KARITÉ BIO
100% pura e natural procedente de 
cultivo biológico.
A característica exclusiva do karité e o 
segredo que faz com que seja um pro-
duto único, é a sua altíssima concen-
tração em insaponifi cáveis, que são 
fundamentais para melhorar a tonici-
dade da pele, mantendo a sua elastici-
dade e regerando-a.
A manteiga de karité apesar da sua 
aparência gordurosa, não produz 
grãos e, por isso, é ideal para cuidar 
de todo o tipo de peles, desde as mais 
sensíveis às mais oleosas.
Apresentação: 1000 ml

ÓLEO DE HIPÉRICO BIO 

Elaborado com hipéricão proveniente de 
cultivos biológicos, sem pesticidas nem 
elementos químicos. Activa a circulação 
sanguínea, é regenerador e calmante.
Uso facial: Peles sensíveis
Uso corporal: para tratar golpes, con-
tusões e hematomas.
A sua efi cácia pode ser potenciada, mis-
turando-se com argila verde.
É fotossensível, pelo que não devemos 
expor a zona directamente ao sol depois 
da sua aplicação.
Apresentação: 150 ml

BASES NATURAIS 100%
Hipérico Biológico | karité Biológico
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CV NO MUNDO

A CV nasceu no ano 1997 em Barcelona e desde então o nosso amor pela 
aroma-terapia, a investigação e a inovação constante nas terapias naturais 
levou-nos a que as melhores profissionais de beleza natural trabalhem com o 
nosso método em mais de 25 países. 



• Tel. 960 254 003 | 932 544 267 |  224 037 364 

• Informação geral: info@cvcosmetics.com.pt
• Facebook: https://www.facebook.com/CVCosmeticsPortugal

•	www.cvcosmetics.com.pt



Cosmética Natural & Aromaterapia


