Primary Essence
O SEU INSTINTO NATURAL

O SEU INSTINTO NATURAL
Recorrer ao mundo, na busca dos activos naturais mais eficientes
para o cuidado da pele, é uma parte vital e muito importante da
nosso trabalho.
Voltar o olhar para a natureza e as suas infinitas possibilidades,
multiplicadas pela ciência, é o nosso objectivo, tal como libertar
as fórmulas de parabenos, silicones e outros derivados do
petróleo, produzindo cosmética natural e inclusivé com
certificado biológico, apta para vegans, com um packaging mais
sustentável sem renunciar ao luxo.
A nossa paixão é a Aromaterapia e é a base dos nossos
tratamentos profissionais, os quais são duplamente eficazes,
porque os óleos essenciais actuam sobre a mente, gerando bemestar e também são altamente eficazes pelo seu grande poder de
penetração nos tecidos, chegando inclusivé à corrente
sanguínea.
Com a linha de cosmética da CV Primary Essence, obterá resultados
espectaculares.
Damos-lhe pois as boas vindas ao nosso Instinto Natural.

ROSA BÚLGARA
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Mousse | Água Biológica | Creme

MOUSSE DE LIMPEZA
DE ROSAS
ÁGUA BIOLÓGICA DE ROSAS

CREME
DE ROSA BÚLGARA

Estreia a pele todos os dia

Beleza absoluta todos os dias

Disfrute com a sensação de limpeza e
frescura das pétalas de rosa húmidas,
recolhidas ao anoitecer.
Beneficie da limpeza profunda, da
rehidratação e da acção protectora
das Rosas.
A Mousse e a Água de Rosas Bio,
complementam-se perfeitamente,
para uma limpeza profunda e natural.
Apresentação: 150 / 200 ml

O nosso creme de Rosa Bulgara e
Ametista, é um cosmético muito
especial, que nutre e regenera em
profundidade.
Combina princípios activos de
grande pureza, muito eficazes na
obtenção de uma pele com mais
tónus e suave.
Escolha-a para os seus tratamentos
anti-rugas, sendo ideal para todos
os tipos de pele, incluindo as mais
sensíveis.
Apresentação: 50 ml

PURITY
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PURITY

Gel de Limpeza Facial | Tónico Facial
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Creme | Roll-On Anti-Acne

NEW

SERUM
PURIFICANTE

TÓNICO FACIAL

Serum depurativo, não gorduroso,
elaborado com cêras vegetais, à
base de Jojoba, Hipérico,
Macadâmia e Óleos Essenciais.
Um mimo essencial para a sua pele.

Cosméticos biológicos, elaborados
sobre uma base de Aloe Vera bio e
Óleos Essenciais depurativos.
Especialmente recomendados para a
higiene diária de peles com tendência
oleosa e mista.

Apresentação: 30 ml

Modo de uso: Aplicar com a pele
húmida, massajando em forma circular,
até formar espuma e enxaguar com
água abundante. Finalizar aplicando o
Tónico Purity para uma limpeza
perfeita..

PURITY
A solução para peles oleosoas
Linha biológica certificada pela
Ecocert, indicada especialmente
para as peles com tendência
gordurosa e acne.

Apresentação: 200 ml

. Sem derivados de petróleo
. Sem parabenos
. Sem Peg’s
. Sem perfume sintético
. Não testada em animais
. Apto para vegans

PURITY
CREME

ESSENCE ROLL-ON
ANTI ACNE

É um excelente creme livre de gordura,
muito fluído, hidratante, especial para
cuidar das peles oleosas ou mistas, para
fechar poros e tratar as peles com acne.

Tratamento de choque para ganhar a
batalha aos granulos, reunindo num só
produto as propriedades anti-sépticas
do Óleo Essencial de Árvore de Chá e o
poder purificante do Óleo Essencial de
Limão.

Com três acções que actuam em
sinergia:
1 - PUREZA: Purificante para as peles
oleosas, graças à acção dos Óleos
Essenciais.
2 - ANTI-AGE: Especial para as peles
oleosas, graças ao nosso Ácido
Hialurónico vegetal.
3 - ALOE VERA BIO: É a base do creme
PURITY, o seu maior componente (20%),
hidrata, rejuvenesce e regula o pH.
98,9% do total dos ingredientes, são de
origem natural.
20% do total dos ingredientes procede
da agricultura biológica.
Apresentação: 50 ml

Aplica-se directamente sobre a zona a
tratar, tantas vezes quanto necessário.
Para acelerar o desaparecimento do
granulo, cobrir durante a noite com
uma capa de Argila Verde.
Apresentação: 10 ml

GENUITY

GENUITY

Tratamento Reafirmante Biológico | Contorno de Olhos

Creme | Serum

8

GENUITY,
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NEW

O LABORATÓRIO
DA NATUREZA
Tratamento reafirmante biológico das
árvores do parque natural Yosemite
(EEUU), os seus princípios activos
criam uma explosão de colagénio
sobre a pele, que nutrem e fornecem
elasticidade, dando um poderoso
efeito reafirmante.

ACÇÕES:
Melhora a rugosidade da textura da
pele
Melhora a elasticidade da pele
Cria uma explosão de colagénio
Ajuda na síntese de colagénio e de
elastina
Cria uma renovação celular
Favorece a síntese da ATP
(O trifosfato de adenosina ATP é o
principal fonte de energia ds seres
vivos. É uma molécula que se
encontra em todos os seres vivos e
constitui a fonte principal de
energia utilizável pelas células para
realizar as suas funções):

CONTORNO DE OLHOS
Genuity Contorno de Olhos é um poderoso
concentrado de ingredientes activos
biológicos, para cuidar o contorno dos
olhos, que produz uma rejuvenescedora
explosão de colagénio, reafirmando a pele
e ganhando elasticidade, enquanto produz
um efeito imediato de tensão e tonificação.
Tem uma textura refrescante, não oleosa
que é facilmente absorvida pela pele.
É o complemento perfeito criado para usar
com o nosso Creme Reafirmante e o Serum
Genuity.
Para uma das zonas mais delicadas do
rosto… a melhor cosmética biológica.
Apresentação: 15 ml

GENUITY CREAM
Genuity é um creme biológico certificado
pela Ecocert, que cria uma explosão de
colagénio melhorando a firmeza e
elasticidade da pele
É hidratante e nutritiva, tendo um efeito
tensor sobre a pele, rápido e natural.
Apresentação: 50 ml

GENUITY SERUM
Genuity Firming Serum, é um poderoso
concentrado de ingredientes activos
que produz uma rejuvenescedora
explosão de colagénio, reafirmando a
pele e ganhando elasticidade, enquanto
produz um efeito imediato de tensão e
tonificação.
Tem uma textura refrescante, não
oleosa, que é facilmente absorvida pela
pele. É um complemento perfeito criado
para usar com o nosso Creme
Reafirmante Genuity.
Apresentação: 15 ml
Modo de utilização: Colocar sobre as
mãos limpas, algumas gotas de Serum e
espalhar pelo rosto, peito e decote.
Realizar pequenas massagens para
facilitar a absorção. Aconselhamos
aplicar sequentemente o Creme Genuity

24h
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ANTI-AGEING
Age Stop | Creme Regenerante de Mãos

Creme Facial 24h | Serum 24h

24h CREME FACIAL

24h SERUM

AGE STOP

CREME DE MÃOS DE
ROSA MOSQUETA E MIRRA

Creme hidronutritiva à base de calêndula e
karité que assegura 24 horas de protecção.
É regenerante e protector. Pelas suas
propriedades calmantes, é ideal para peles
sensíveis, com vermelhidão e eczemas
resultantes da depilação.

Pele de seda desde a primeira aplicação.

É o creme facial que a ajudará a deter o
passar de tempo. Actua de uma forma
progressiva para prevenir a perda de
firmeza, elasticidade e secura cutânea.

Combina o óleo de calêndula, rosa
mosqueta, mimosa tenuiflora, centelha
asiática e manteiga de karité.

Após a sua primeira aplicação, notará que
a pele se torna mais suave, com tónus e
hidratada, com um tacto de seda. Em
apenas algumas semanas estará mais
uniforme, jovem e luminosa.

É formulada pensando nas mulheres com
mais de 30 anos. Com matérias primas
maravilhosas com o óleo de oliva (azeite),
a manteiga de karité biológica e a
centelha asiática. Ajudá-la-á a atrasar o
aparecimento das primeiras rugas e
flacidez.

Nutre, protege e repara a pele das
mãos.
Enriquecida com óleo
essencial de mirra, poderoso antienvelhecimento e anti-manchas,
grande regenerador da pele e das
unhas.

Apresentação: 30 ml

Apresentação: 50 ml

Apresentação: 50 ml

O Serum Facial 24h, é um fluído sedoso
super concentrado com calêndula,
extrato de mimosa tenuiflora e óleo de
macadamia.

Descubra o poder concentrado da
Calêndula, em cada gota

Com factor de protecção de pele
Apresentação: 100 ml
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TRATAMENTO PROFISSIONAL FACIAL

PRODUTOS ESPECÍFICOS

RITUAL
BIOLÓGICO
REAFIRMANTE

NOVO

ALOE VERA E HAMMAMELIS
DESMAQUILHANTE DE OLHOS

PEELING ENZYM

Graças à sua composição natural é
apropriado para pessoas com os olhos
facilmente irritáveis, ou que utilizem
lentes de contacto. Sem dúvida, o
desmaquilhante de olhos mais delicado
do mercado.

Esfoliante facial enzimático biológico.
Produz uma renovação suave e
profunda em todos os tipos de pele. Ao
não produzir nenhum tipo de arrasto,
evita a contaminação de microorganismos.

Apresentação: 100 ml

Apresentação: 50 ml

NOVO

NOVO

CREMA SOLAR FACIAL

GEL DE ALOE VERA PURE

Proteja-se sempre, com este creme
ealborado com filtros de origem
natural (sem nanopartículas), óleo de
lavanda e abisínia, aloe vera, extractos
de tomilho e alecrim biológicos e
vitamina E.

Sumo 97% puro de Aloe Vera
biológico e enriquecido com óleos
essenciais anti-sépticos e calmantes
como Árvore de Chá e Lavanda.
Hidrata, protege, suaviza e regenera a
pele.

Apresentação: 50 ml

Apresentação: 200 ml

100%
NATURA L

Tratamento bioenergético facial com um grande efeito reafirmante, que
trabalha exclusivamente com cosméticos biológicos e naturais, realizando
um lifting de facias aplicando ao mesmo tempo as manipulações kinesio
tape.
O efeito que se consegue com a recolocação de volumes de forma
imediata: as sobrancelhas sobem, os olhos abrem-se, a pele torna-se firme.
Também tem um efeito bioenergético ao libertar tensões, abrindo os
canais da nossa própria energia, activando o Chi (originário da cultura
tradicional chinesa, que signifca o fluxo vital de energia.
Este ritual é uma novidade porque está indicado para aquelas pessoas,
mulheres e homens, que todavia não necessitam cirurgia ou
simplesmente não querem renunciar a um aspecto mais jovem, sem ter
de passar pela mesa de cirurgia.
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TRATAMENTO FACIAL PROFISSIONAL

NATURAL COSMETIC VISAGE:

Natural Cosmetic Visage

Creme Facial | Quinta Essência

15

NATURAL COSMETIC VISAGE
A revolução profissional na sua cabine.
Ofereça aos seus clientes protocolos de
tratamento verdadeiramente naturais, e
termina com os stocks desnecessários,
rentabilizando a sua cabine com um
sistema eficaz, natural e económico.
8 tratamentos faciais em 1:
UR
AT A

TUR

CREAM
Creme Facial 100% natural com o aval
da Ecocert. Para todos os tipos de pele.
Elaborada com óleo vegetal de sésamo
bio, aloe vera bio, vitamina E e glicerina
vegetal.
Apresentação: 150 ml

Natural Cosmetics Visage, um sistema para
tratar todos os tipos de peles que combina
as diferentes sinergias de óleos essenciais,
óleos vegetais e cremes biológicos.
O tratamento facial bio mais rentável.

MASK
2 Cremes Faciais + Peeling + Máscara

Máscara natural purificante,
regenerante, reguladora e com uma alta
percentagem de clândula bio. Não
contém químicos. Para todos os tipos de
pele.
Apresentação: 150 ml

PEELING

Óleo Essencial de Argan, Jojoba e Rosa Mosqueta

Quinta Essência Cell Renew
Quinta Essência Age Stop
Quinta Essência Balancer
Quinta Essência Lifting

Creme esfoliante, elaborado com pó de
casca de côco, que ajuda a eliminar as
células mortas da capa córnea da pele.
Apresentação: 150 ml
Não contêm perfume. São combináveis
com as Quinta Essências, Óleos
Essenciais e Vegetais

A

N

L

100%

A

NATURALCOSMETIC
COSMETICVISAGE
VISAGE CONTIENE:
CONTÉM:
NATURAL

L

HIDRATANTE - AGE STOP - ACNE - LIFTING GORDURAS - OXIGENANTE - PELES
SENSÍVEIS - DESPIGMENTANTE

N
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QUINTA ESSÊNCIA
QUINTA
ESSENZA
Concentrados de óleos essenciais de
máxima qualidade natural.
Apresentação: 10 ml
AGE STOP: Efeito rejuvenescedor antienvelhecimento e preventivo anti-rugas.
LIFTING: Reafirma e regenera a derme.
Princípios activos: OE Alecrim, Gerânio,
Cipreste, Limão, Menta e Patchouli
BALANCER: Equilibra as peles com
tendência gordurosa.
Princípios activos: OE Laranja, Lavanda,
Limão, Tangerina e Ylang-Ylang.
CELL RENEW: Regenera as peles secas e
sensíveis.
Princípios activos: OE Camomila,
Laranja, Incenso, Rosa Damascena e
Sândalo.
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MÁSCARAS FACIAIS DE USO PROFISSIONAL

MÁSCARAS FACIAIS DE USO PROFISSIONAL

Criomáscara Reafirmante | Argila Verde

BioSatin Máscara Natural

CRIOMÁSCARA
Máscara plástica que re-estrutura e
reafirma a pele, graças à alga spirulina.
É apropriada para tratamentos
reafirmantes e revitalizantes, devido ao
seu alto conteúdo em mentol. Deixa a
pele firme, lisa e suave, com uma
sensação de fresca juventude.
Apresentação: 300 ml

ARGILA VERDE
COM ALOE VERA
De uso facial e corporal
A argila é utilizada desde os
tempos ancestrais, para tratar
feridas, cicatrizes, golpes e
inchaços.
Graças à sua capacidade de
absorção, é capaz de eliminar
impurezas e toxinas, fornecendo
minerais e oligoelementos à pele.
Apresentação: 300 ml

BIOSATIN MÁSCARA NATURAL
Suaviza as linhas de expressão, e diminui as bolsas dos
olhos e as olheiras, graças ao colagénio marinho e ao pó
de arroz. Revitaliza a pele, relaxa-a e suaviza, graças ao
extracto de rosa damascena.
Confere luminosidade ao rosto e fornece uma côr
uniforme, especialmente no contorno dos olhos
Apresentação: 300 ml
Especialmente recomendada para todo o tipo de peles e
para tratar o contorno de olhos.
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ÓLEOS ESSENCIAIS ABSOLUTOS

N
N
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100%

A

AT

L

URA

ABSOLUTO DE
ABSOLUTO
DE
ROSA BÚLGARA
BÚLGARA
ROSA
PRÉMIO DE MELHOR
ÓLEO ESSENCAL

O Absoluto de Rosa Búlgara é
obtido seguindo um método
ancestral, a enfleurage.
As pétalas das rosas frescas, recem
recolhidas, são submetidas a uma
maceração muito especial, e em
respeito com os princípios activos
da flor e com o seu aroma, para
conseguir que o Absoluto alcance
uma grande pureza.
Um método laboroso e muito
custoso, que nos permite oferecer
a essência mais pura da Rosa
Búlgara, o Absoluto.

ÓLEO ESSENCIAL ABSOLUTO
DE
DEROSA
ROSABÚLGARA
BÚLGARA
A jóia da Aromaterapia
A Rosa Búlgara brinda-nos com as suas
suaves pétalas, para podermos pôr nas
nossas mãos o Absoluto mais poderoso e
requintado.
As suas propriedades vão mais além da
regeneração e hidratação. Além de ser
um eficaz tratamento anti-rugas, ajuda a
aumentar a vitalidade e a auto-estima
feminina. É o óleo perfeito para tratar
todos os tipos de pele.
O nosso absoluto destaca-se pela sua
grande natureza, cada gota contendo as
propriedades de toneladas de pétalas
acariciando a sua pele e evocando a
essência da feminilidade.
Apresentação: 5 ml

ABSOLUTO DE JASMIN
Uma jóia para o cuidado facial,
especialmente indicado para as peles
mais sensíveis e secas.
No âmbito mental e emocional, é
relaxante e anti-depressivo, de
grande ajuda para pessoas com
problemas de auto-estima.
É um óleo muito sensual, tal como o
Absoluto de Rosa Búlgara, que
desenvolve o poder de sedução das
mulheres.
Apresentação: 5 ml

URA

L

AT

100% puros

L

N

100% puros
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100%

L

ÓLEOS ESSENCIAIS ABSOLUTOS

T U R

A
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ABSOLUTO DE NEROLI
A Rosa Búlgara brinda-nos com as suas
suaves pétalas, para podermos pôr nas
nossas mãos o Absoluto mais poderoso
e requintado.
As suas propriedades vão mais além da
regeneração e hidratação. Além de ser
um eficaz tratamento anti-rugas, ajuda
a aumentar a vitalidade e a auto-estima
feminina. É o óleo perfeito para tratar
todos os tipos de pele.
O nosso absoluto destaca-se pela sua
grande natureza, cada gota contendo
as propriedades de toneladas de
pétalas acariciando a sua pele e
evocando a essência da feminilidade.
Apresentação: 5 ml

ACEITES ESENCIALES

ÁRVORE DE CHÁ - “Melaleuca
Alternifolia”. É bactericida e antisética. Regenera os tecidos e regula
as glândulas sebáceas.
BERGAMOTA - “Citrus Bergamia”.
Aplicar em massagem como antidepressivo. É sedante, relaxante e
refrescante.
CANELA - “Cinnamomum
Ceylanicum”. Estimula a circulação
sanguínea, é lipolítico e produz
calor. É estimulante e afrodisíaco.
CÂNFORA - “Cinnamomum
Camphora”. Aplicar em caso de dor.
É termoregulador e adstringente.
CIPRESTE - “Cupressus
Sempervirens”. Um verdadeiro
estimulante da circulação.
CRAVO - “Eugenis Caryophyllata”. É
anestésico, acalma a dor. Ideal para
o reumatismo, para a osteoartrite
degenerativa e as dores em geral.
EUCALIPTO - “Eucaliptus Globulus”.
Anti-séptico e bálsamo geral. É
microbicida e anti-viral,
descongestiona os pulmões e a
mucosidade. 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
Odorantissimum”. Regenera, drena,
refresca e regula a secreção
sebácea e as hormonas.

I CAN ACTIVE

Creme Adelgaçante

Creme Circulatório

LAVANDA - “Lavandula
Officinalis”. É a rainha das
essências, tem um sem-fim de
propriedades benéficas para o
organismo. É regulador sebáceo,
calmante, estabilizante e antiinflamatório. A sua acção
aromática relaxa e equilibra a
mente.
LIMÃO - “Citrus Limonum”.
Remineralizante, vitamínico,
purificante e com propriedades
bactericidas. Tem um efeito
adstringente sobre a pele, elimina
as impurezas, esfolia e ajuda a
cicatrizar.
MANJERONA - “Origanum
Majorana”. Relaxante muscular,
pode ser aplicado directamente
sobre a pele. O seu aroma relaxa o
corpo e a mente, o que faz com
que seja adequado para acalmar
nervosismo e tensão física. Eficaz
contra os tiques nervosos.
MENTA - “Mentha Piperita”.
Excelente quando se necessita de
tonificação e frescura. Estimula a
mente.
MIRRA - “Commiphora Molmol”.
Tonificante, regenera os tecidos, é
anti-inflamatório, anti-rugas e
previne estrias. Ajuda a relaxar a
psique e promove o bem-estar.
PATCHOULI - “Pogostemon
Patchouli”. Cicatrizante,
adstringente, tónico do sistema
nervoso e anti-inflamatório.
Estimulante do corpo e mente.
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INCENSO - “Boswelia Carteri”. É
purificante, sedante, antiinflamatório e adstringente. É um
tónico facial, eficaz contra as
estrias, as marcas da idade e rugas.
Aplicar em massagem para acalmar
a ansiedade, a depressão, a tensão
nervosa, o stress e os problemas
emocionais.

LARANJA - “Citrus Aurantium”.
Calmante, anti-depressivo,
sendante.

I CAN SLIM

PINHO - “Pinus Silvestre”. Antiséptico do tracto urinário e
respiratório, é espectorante
estimulante e circulatório.
Estimula e produz alegria.
ROSA - “Rosa Damascena”.
Refrescante, anti-inflamatório e
calmante, para todo o tipo de
peles. A sua composição química
é muito parecida à das hormonas
femininas, pelo que é adequado
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
depurativo. Ajuda a eliminar
líquidos. Trabalha sobre o
sistema nervoso, acalmando.

EU POSSO ADELGAÇAR

EU POSSO ACTIVAR-ME

A pimenta rosa é a solução da
natureza e a nova descoberta da
ciência, para reduzir as células de
gordura e prevenir o seu
aparecimento.

Este creme natural certificado pela
Ecocert, combina os óleos
essenciais mais poderosos, para
refrescar as extremidades e
estimular a circulação. Dá uma
sensação de alívio imediato,
estimulando-nos a ir além dos
nossos limites.

O extracto dos grãos de pimenta
rosa param a maturação dos
adipócitos. Em sinergia com os
óleos essenciais de grande poder
drenante, como o de Toranja,
Limão e Canela, converte-se num
potente queima-gorduras e
estimulante da circulação.
Apresentação: 200 ml

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

TUR

CRUELTY FREE

Apresentação: 15 ml

A mistura aromaterapêutica de
Cipreste, Limão, Alecrim e Menta,
desperta e activa o nosso corpo e
mente. As extremidades sentem-se
mais leves, à medida que o Cipreste
e o Limão eliminam a retenção de
líquidos, e haverá uma maior
clareza mental graças à Menta e ao
Alecrim, que também são muito
eficazes na luta com as veias
varicosas.
Apresentação: 200 ml

L

ALECRIM - “Rosmarinus Officinalis”.
É circulatório, tonificante,
reafirmante e diurético. Estimula a
mente e dá vitalidade.

ESSENCIAIS

A

ÓLEOS

N
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100%
VEGAN

AFRODITA

PERFECT BODY

A Essência da Feminilidade

O aliado perfeito para adelgaçar naturalmente
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VENCEDOR
MELHOR
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PREMIOS
VIDA ESTÉTICA
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COSMÉTICO
NATURAL
2017

ÓLEO CORPORAL AFRODITA

ÓLEO CORPORAL PERFECT BODY LIPOUT

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 vegetais e óleos
essenciais 100% puros, que nutrem as peles mais exigentes.

Com cada aplicação, activa os mecanismos do corpo para
eliminar a gordura localizada, favorecendo a redução da
gordura acumulada, e prevenindo a formação de celulite.
Notará que a pele transforma-se, sendo mais flexível,
elástica, sem estrias nem flacidez.

L

100%
T U R

ELIXIR FACIAL AFRODITA
É o coquetel facial mais potente. Nutre, regenera e
tonifica os tecidos, devolvendo a luminosidade à
pele envelhecida ou desidratada. Equilibrante e
regenerante, dá suavidade sendo ideal para peles
sensíveis e frágeis.
É formulado com uma mistura de óleos vegetais e
óleos essenciais que fornecem hidratação,
elasticidade, regeneração celular e vitamina E.
Apresentação: 30 ml

A
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Apresentação: 150 ml - 500 ml

Apresentação: 150 ml - 500 ml

L

Sinta-se especial todos os dias, com o nosso elixir da
feminilidade, e notará que o seu corpo e mente equilibram-se,
URA
sendo invadida por uma agradável sensação de bem-estar.
AT
N
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Eficácia na Redução
Até

Até

Até

2,2 cm

1,4 cm

1,3 cm

Abdómen

Músculos

Anca

Resultados realizados sobre mulheres e homens, que
aplicaram Perfect Body Lipout, duas vezes ao dia,
durante um mês.
Durante o estudo, estes voluntários não podiam
alterar a sua dieta e o seu estilo de vida.

Cocktail Vegetal

N

L

A

100%

A

TUR

Óleo corporal reafirmante, criado a
partir da sinergia de óleos essenciais
com um alto poder reafirmante sobre
uma base de óleos nutritivos que
conseguem que a pele se mantenha
lisa, mas flexível, para assim se evitar a
flacidez.
Muito apropriado como
complemento para terapias
adelgaçantes, ou após o uso de
Perfect Body. Inclua-a nas suas rotinas
diárias de beleza para prevenir a
flacidez, e desfrutará de uma
agradável sensação de frescura na sua
pele.
Apresentação: 150 ml - 500 ml

Elaborado com óleos vegetais de
amêndoas, rosa mosqueta, germen de
trigo e óleo essencial de lavanda.

UR
AT A

Elaborado com óleos essenciais de
alecrim, menta piperita, cânfora,
laranja, incenso e limão.

Sinergia de óleos vegetais e essenciais,
que a ajudam a relaxar e combater o
stress.
O seu aroma tem propriedades antidepressivas e equilibrantes que
transportam a mente a um estado
profundo de relax, diminui a ansiedade
e desacelera a respiração para que a
calma seja mais profunda.
Esqueça o stress diário. Utilize-o como
hidratante, na massagem ou numa
reconfortante banheira. O óleos em
contacto com a pele, actua relaxando o
sistema nervoso em profundidade.

L

Apresentação: 150 ml - 500 ml

Relaxante

N

É perfeito para tratar as pequenas
cicatrizes da pele. Altamente
recomendada na adolescência ou nas
épocas de alterações súbitas de peso.

Reafirmante

L

N

Actua nas zonas mais desvitalizadas e
desidratadas, deixando a pele lisa,
suave a nutrida.

VEGETAL PLUS

UR
AT A

A

Formulado misturando o poder
regenerante do óleo vegetal de rosa
mosqueta e do óleo essencial de
lavanda, com as vitaminas do germen
de trigo.

ANTI-STRESS

100%

L

Anti-Estrias

FIRMING

TUR

A

SKIN RENEW

N
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A nossa fórmula criada a 100% com
óleos vegetais, reúne o melhor de
cada óleo. A hidratação das
amêndoas, a nutrição do germen de
trigo, a regeneração da rosa
mosqueta, o efeito calmante da
calêndula e o equilíbrio da onagra..
Uma sinergia de óleos vegetais, capaz
de mimar as peles mais delicadas e
exigentes.
Adequado para grávidas e bebés.
Apresentação: 150 ml - 500 ml

Apresentação: 150 ml - 500 ml

Elaborado com óleos vegetais de
amêndoas, germen de trigo e óleos
essenciais de bergamota, laranja,

Elaborado com óleos vegetais de rosa
mosqueta, amêndoas, calêndula,
germen de trigo.
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TONING

ARTIOL

BUST UP

CALÊNDULA

Tonificante

Contra a Dor

Reafirmante de Seios

Peles Sensíveis

Aplicar nas pernas cansadas para
melhorar a circulação, e senti-las-á
mais leves. Altamente recomendável
para pessoas que passam muito
tempo de pé ou sentadas.
Apresentação: 150 ml - 500 ml

Elaborado com óleo essencial de limão,
cipreste, alecrim e a refrescante menta
piperita, sobre uma base de hidratantes
amêndias.

N

L

A

T U R

Fórmula elaborada com essências
calmantes e anti-inflamatórias, que
alivia tensões, relaxa o sistema
nervoso e diminui a dor articular e
muscular.
É muito apropriada para tratar
entorses, contusões ou feridas.
Aplique-o na zona dorida, com uma
ligeira massagem, até que o produto
seja absorvida pela pele.

Bust Up é uma rica fórmula que
combina a melhor selecção de óleos
vegetais e óleos essenciais para tratar
a pele delicada do peito e decote.
Este óleo nutre os tecidos internos em
profundidade, dando elasticidade e
firmeza, realçando a beleza natural dos
seios.
Apresentação: 150 ml - 500 ml

L

100%
TUR

A

N

N

Toning, activa a circulação, hidrata a
pele e revitaliza as pernas. Pode-se
aplicar em todos os tipos de pele,
incluindo as mais sensíveis. Dá
frescura e regula as alterações dos
capilares sanguíneos.

UR
AT A

A

100%

A

Òleo para pernas cansadas, inchadas
ou com retenção de líquidos.

URA

L

AT

L

N
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O melhor aliado para tratar peles
sensíveis. A calêndula alivia im
ediatamente comichões e irritações,
graças ao seu poder de regeneração
dos tecidos.
É eficaz contra a dermatose, atrito ou
como hidratante depois do banho.
Ideal para aliviar a sensação de
ardência após a depilação, ou depois
de apanhar sol.

Verta duas tampas na banheira, para
um banho anti-dor e relaxante.

Para desfrutar de um banho nutritivo
e aromático, só tem de juntar duas
tampas ao banho.

Apresentação: 150 ml - 500 ml

Apresentação: 150 ml - 500 ml

Elaborado com óleos essenciais de
camomila, manjerona, toranja e zimbro,
sobre uma base de óleo hipérico,
amêndoas e extracto de arnica..

El a b o ra d o co m ó l e o s ve g e t a i s d e
amêndoas, germen de trigo, calêndula e
óleos essenciais de alecrim, lemongrass,
mirra, menta, ylang-ylang e gerânio.

Elaborado com óleos vegetal e óleo
essencial de calêndula.
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rose

TRATAMENTOS SPA

therapy

O tratamento exclusivo para a mulher
Os nossos tratamentos SPA, realizam-se exclusivamente com cosméticos
naturais e biológicos.
Além de altamente eficazes, a sua pele e saúde agradecem.
- Sem derivados de petróleo
- Sem parabenos
- Sem Peg’s
- Sem perfumes sintéticos
- Não testado em animais
- Apto para vegans

O poderoso Absoluto de Rosa Búlgara, a flor da mulher por excelência, é o elemento
principal desta terapia. Combina cosméticos 100% naturais, com a força dos quartzo
rosa, a reflexologia facial baseada no sistema vietnamita do dien-cham e a
massagem reflexo-corporal.
Numa sessão de Rose-Therapy, equilibraremos o corpo e mente, conseguindo um
estado sublime de bem-estar físico e mental.
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 anti-depressivo e proporciona bemestar.

Premio
EUROPEO
a la
INNOVACIÓN

Produtos: Óleo Afrodita 500 ml | Água de Rosas 200 ml | Elixir Facial
Afrodita 30 ml | Absoluto de Rosa Búlgara 5 ml | Óleo Essencial de
Toranja 15 ml | Óleo Essencial de Cipreste 15 ml | Pack Quartzos
Rosas
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PERFECT BODY
Complementos de cabine

Método inovador 100% natural, não agressivo para adelgaçar
MOUSSE DE CHÁ VERDE
Produz um aumento da circulação
sanguínea periférica, que facilitará a
eliminação de toxinas, melhorando o
fornecimento de oxigénio aos tecidos.
A sua apresentação é na forma de pó
fino, que se transforma numa pasta
efervescente e untuosa, que aquece ao
ser misturada com água, desprendendo
energia calorifica.
Apresentação: 500 ml

Para onde vai a gordura quando adelgaçamos?
Parece uma pergunta óbvia, mas pouca gente conhece a solução. De facto, não a
conhecíamos até agora: a maior parte da gordura é expulsa através da respiração.
84% da gordura é exalada pelos pulmões, convertida em dióxido de carbono. O resto é
convertido em água, que é excretado pela urina, suór, lágrimas e outros fluídos corporais.
O Plano Lipout combina:

Efeito Redutor
e Anti-Celulítico
Activação
do Efeito
Queima-Gorduras

A técnica TROE (Trabalho Respiratório
Osteo-Estético) que é um conjunto de
manobras manuais, com um
objectivo: eliminar toxinas pela
respiração.
A aplicação do Perfect Body Lipout
TM, que é enriquecido com extracto
de algas Tisochrys Lutea, que
acastanha os adipócitos brancos e
beige, o que fará com que a gordura
acumulada se converta rapidamente
em energia, e assim conseguindo uma
rápida eliminação da mesma.

PERFECT AIR
Sinergia aromaterapêutica, 100% natural,
que activa as vias respiratórias. Foi criada
especialmente para a técnica TROE
(Trabalho Respiratório Osteo-Estético)
que é parte do tratamento Perfect
Lipout.
Apresentação: 150 ml

QUINTA ESSÊNCIA
PERFECT LIPOUT
Sinergia 100% concentrada de óleos
essenciais, extracto de Chá Preto e Lipout.
Não contém óleos vegetais.
É utilizado na técnica Lipout, para
aumentar o poder do Perfect Body.
Apresentação: 150 ml
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4 SPA

RITUALS

HINDU ESSENCE MASSAGE
Tratamento Ayurvédico

A REVOLUÇÃO PARA A
MASSAGEM PROFISSIONAL

VITALIDADE E BELEZA

O equilíbrio perfeito, que é o que se
consegue com este tratamento, produz
uma hamonia que se translada em
U RA força, vitalidade e beleza.
T
A

STOP

DETOX

FEEL

Desperta a sensualidade
que há em si, e deixa fluir
as emoções, tanto nos
homens como nas
mulheres.

L

100%
UR

A

N

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

L

N

Equilibra o Dosha dominante, Vata, Pita
e Kapha. Segundo a medicina
ayurvédica, a sobrecarga do equilíbrio
da energia chamada “Santrasa” é o
principal causante da perda de
equilíbrio físico, mental e emocional.

AT

Favorece a eliminação
de toxinas, e reduz as
células de gordura

Hindu Essence Massage, é uma terapia que combina a
Ayurveda, massagem tradicional hindú, com a
aromaterapia mais pura. Consegue o equilíbrio perfeito
com duas das técnicas mais eficientes para um bemestar integral e holístico.
Uma massagem personalizada, que activa a regeneração
celular, o equilíbrio mental e a energia vital.
É uma massagem única, realizada com essências puras,
plantas medicinais e ervas aromáticas envoltas em
pindas, e óleos da máxima qualidade obtidos por
primeira pressão.

Ritual para alcançar
um estado de
tranquilidade físico
e emocional

RELAX
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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).

BALI BLISS
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ESSENTIAL RELAX COM

AROMATERAPIA

Inspirado e criado pela felicidade, o gozo e o
êxtase, para um profundo relaxamento
envolvendo-se na deliciosa fragrância da
Indonésia. Combinado com o Absoluto de
Jasmin, a a sensualidade deste aroma leva-a a
um estado de profunda paz e bem-estar.
Descubra a graça de Lakshmi (deusa da beleza)
através das técnicas Balinesas da massagem, que
lhe proporcionam importantes benefícios
terapêuticos, para o corpo e a mente.
Reduz a insónia
Reactiva a circulação sanguínea
Alivia as enxaquecas e as dores de cabeça
Rejuvenesce a pele
Melhora o tónus muscular
Equilibra o Chi

Tratamento relaxante com aromaterapia, que a ajudará a conseguir um máximo
relaxamento, graças aos óleos essenciais de Lavanda, Tangerina e Laranja.
Realizam-se sequências olfativas, que permitem relaxar a mente, chegando a um
estado completo de calma e serenidade, obtendo uma grande sensação de relax
corporal.
Recorde-se que o olfato é o mais sensível de todos os nossos sentidos, e que o
reconhecimento do odor é imediato. Basta cheirar algo para nos lembrarmos
instantaneamente de algum aspecto do passado. A sequência olfativa desenhada
para este tratamento, foi estudada para se obter um relax absoluto da mente.
Um tratamento totalmente transformador, que dá serenidade e paz interior.
Ajuda a estabilizar o Chi (energia) graças ao trabalho sobre as linhas Sen
(Medicina Tradicional Tailandesa), em conjunto com técnicas manuais realizadas
com óleos essenciais puros.
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COMPLEMENTOS INDISPENSÁVEIS EM CABINE
Body Peeling | Envoltura de algas

BODY PEELING

ENVOLTURA DE ALGAS

Gel esfoliante, com granulos
micronizados de bambú, semente de
damasco, e enriquecido com óleo
essencial de toranja. A sua textura
granulada elimina as células mortas e
deixa a pele suavemente aveludada e
preparada para receber qualquer
tratamento posterior. Ao abrir os
póros, a pele torna-se mais receptiva e
absorve melhor os princípios activos
de qualquer produto que seja
aplicado.

Barro adelgaçante, feito de algas
marinhas, que fornecem minerais ao
organismo enquanto cuidam da pele. A
envoltura promove a sudorese para
eliminar líquidos. É muito apropriado
para tratar peles flácidas (braço, duplo
queixo) e para tratar retenção de
líquidos em geral.

Princípios activos: Partículas de
damasco, bambú e óleos essenciais.
Modo de uso: Aplicar previamente a
qualquer tratamento, mediante uma
suave massagem. Limpar com água.
Apresentação: 500 ml

Princípios activos: Algas laminárias e
algas lithothamine.
Modo de uso: Misturar 1 colher de sopa
de algas e 2 de água tépida, remover e
juntar óleos essenciais para potenciar o
efeito. Aplicar com escova e cobrir com
filme osmótico. Passados 20 minutos,
retirar o filme e limpar.
Não aplicar na cara, nem sobre a pele
das pessoas com problemas de tiróide,
uma vez que as algas contêm iodo.
Apresentação: 1000 ml

COMPLEMENTOS INDISPENSÁVEIS EM CABINE

37

Creme de massagem de germen de trigo | Articream

CREME DE MASSAGEM
DE GERMEN DE TRIGO
O nosso creme de massagem, feito
exclusivamente com germen de trigo,
é uma das bases vegetais mais
nutritivas que existem. Sem perfume.
Em cabine, é ideal para a massagem
corporal profissional, pela sua grande
rentabilidade, sendo uma opção
excelente para aqueles profissionais
que preferem trabalhar com creme em
vez de óleo. Personalize-o juntando
óleos essenciais.
Modo de uso: Aplicar uma dose sobre
o corpo e massajar.
Apresentação: 1000 ml

ARTICREAM
Bálsamo corporal com efeito antiinflamatório, que proporciona um
suave e agradável efeito térmico friocalor, graças à sua composição em
mentol e cânfora. Está carregado de
princípios activos que tratam a dor
muscular e neutralizam os problemas
articulares, derivados da artrose,
reumatismo e artrite, entre outras.
Modo de uso: Obterá máxima eficácia
terapêutica se o aplicar antes da
massagem, para reforçar a acção
terapêutica e evitar a sobrecarga
muscular.
Apresentação: 100 ml
Recomendação para uso profissional:
Misturar uma colher de sopa de Creme
de Germen de Trigo com uma dose de
Articream.

38

100% NATURAL BASES
Oleo de Amêndoas | Óleo de Macadâmia | Óleo de Abacate | Hipérico Biológico

OLEO DE AMÊNDOAS
É o óleo base por excelência, para
formular qualquer mistura de
aromaterapia. Tem propriedades
suavizantes e dá elasticidade à pele,
deixando-a profundamente hidratada.

OLEO 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 póros. A sua acção antienvelhecimento, permite lutar contra a
oxidação das células.

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

HIPÉRICO BIOLÓGICO
Elaborado com hipérico 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, contusões
e hematomas.
A sua eficácia é potenciada, se misturado
com argila verde. É fotosensível, pelo que
não se deve expôr directamente ao sol
após a aplicação.
Apresentação: 150 ml

CV Primary Essence no mundo:
A CV nasceu no ano de 1997, em Barcelona, e desde então o nosso amor pela
aromaterapia, pela investigação e inovação constante nas terapias naturais, levou a
que os melhores profissionais de beleza natural passassem a trabalhar com o nosso
método, em mais de 25 países.

Primary Essence
O SEU INSTINTO NATURAL

CV PRIMARY ESSENCE PORTUGAL
Rua Padre Alexandre, nº 10 . Porto - Portugal
Tel: 224.037.364
Informações: info@cvcosmetics.com.pt
https://www.facebook.com/CVCosmeticsPortugal

www.cvcosmetics.com.pt

