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Technic
Primer Dewy Glow

Primer cheio de vitaminas
(vitamina E e oléo de
semente de Camellia
Japonica com uma leve
fragrância a côco.

10,00€

Revolution Pro
Priming Water

Primer em forma de spray
para aplicação rápida e
fácil.

12,25€

Technic
Primer Smooth It

Primer extremamente
suave que preenche os
poros dando uma
aparência lisa ao rosto.

11,75€

Revolution Pro
Primer Blur Stick

Primer de aplicação super
fácil que prepara a pele
para a maquilhagem.

13,25€

W7
Primer Prime Magic

Primer ideal para deixar a
pele ainda mais suave
antes de aplicar a
maquilhagem.

10,75€



Revolution Pro
Primer Corretor - Rosa

Primer que dá luminosidade
e vida ao rosto.

13,25€

Revolution Pro
Primer Corretor - Pêssego

Primer que minimiza manchas
na pele, olheiras e/ou zonas de
diferente pigmentação.

13,25€

Revolution Pro
Primer Pore

Primer que minimiza os
poros dando a aparência de
uma pele mais suave e
uniforme.

13,25€

Revolution Pro
Primer Corretor - Verde

Primer que minimiza a
vermelhidão da pele.

13,25€ Revolution Pro
Primer Matte

Primer que matifica a pele e
faz com que a base dure
mais tempo.

13,25€



Wet N Wild
Base Photo Focus

A versão de acabamento
luminoso da famosa
Photo Focus Foundation.
Textura leve e cremosa
que confere um brilho
suave ao rosto.9,50€

Revolution Pro
Base Full Cover Camouflage

Base duradoura de alta cobertura
com acabamento natural.

13,25€

Revolution
Base Conceal & Define

Base de cobertura média
concebida para se adequar a
todos os tipos e tons de
pele. Fórmula sem óleo,
cremosa e confortável, que
seca até um acabamento
demi-matte. 12,00€

Wet N Wild
Base Photo Focus
Base muito fina mas
com alta cobertura
que dá um aspeto
perfeito e lisinho à
pele. Acabamento
matte.

9,50€



Wet N Wild
Base em Stick

Base hidratante de longa
duração com acabamento
semi-matte.8,25€

Revolution
Base em Stick

Base de aplicação muito
fácil que se mistura no rosto
e deixa um acabamento
luminoso.

8,75€

LA Girl
Base Pro-Matte

Fórmula que minimiza a
aparência de poros e
linhas para um efeito
matte e uniforme. Livre
de parabenos e com
adição de vitamina E, B5
e óleo de girassol. 14,25€

Milani
Base Conceal+Perfect

Fórmula rica e cremosa que
se aplica uniformemente
na pele para aperfeiçoar a
tez e esconder
imperfeições. Cobertura
alta que dura todo o dia.

17,75€



LA Colors
Base Truly Matte

Base de longa duração
e alta cobertura que se
aplica líquida e se
mistura na pele como
um pó conferindo-lhe
um acabamento matte.7,50€

W7
Base Legend

Base líquida de longa-
duração com uma
fórmula confortável e
sem pesar.

10,75€

LA Girl
Base Pro Coverage

Base ideal para um efeito
radiante e de alta cobertura.
Fórmula leve e confortável que
dura todo o dia. Livre de
parabenos e com anti-oxidantes
que ajudam a hidratar e melhorar
a aparência da pele. 14,25€

W7
Base Face Fantasy

Base líquida cremosa com acabamento
matte. Cobertura média.

9,75€



W7
Base It’s a Matte 
made in Heaven
Base líquida com
acabamento matte.

8,75€

Milani
Base em Pó Even Touch

Pó que funciona como base.
Cobertura média a alta. Reduz
as imperfeições da pele e
mantém o rosto impecável.

14,25€

LA Colors
Base Radiant

Base que confere um brilho radiante. Fórmula suave e leve que
permite uma cobertura impecável sem pesar na pele. Comtém
ingredientes hidratantes como vitamina E e glicerina que deixam a
pele com aspecto fresco durante todo o dia.

7,50€

W7
Base HD
Base líquida, cremosa de
longa-duração. Ideal para
quem procura uma cobertura
total.

8,00€



Technic
Corretor 3-in-1 Canvas

Corretor de alta cobertura
para uma base perfeita.

8,50€

Revolution
Corretor Conceal & Hydrate

Versão mais hidratante do original
Revolution Conceal & Define.
Perfeito para corrigir olheiras
e imperfeições.

10,50€

Milani
Corretor Secret Cover

Corretor em gel à prova de
água que camufla olheiras e
imperfeições na pele.

9,50€

Revolution
Corretor Conceal & Define 
Infinite

Corretor de alta cobertura e
super duração! Dura até16
horas com 20% mais de
pigmento e 20% mais de
cobertura. 9,50€



Revolution Pro
Corretor Ultimate Coverage
Crease Proof

Corretor altamente pigmentado de
cobertura alta enriquecido com
ácido hialurónico, colagéneo, anti
oxidantes e péptidos.

9,75€

Obsession
Corretor Mega Conceal

Corretor que disfarça olheiras
e imperfeições da pele.
Enriquecido com cafeína.

9,75€

Obsession
Corretor Correcting Wand

Corretores com cor para melhor 
disfarçar imperfeições.
Verde: corrige vermelho 
(borbulhas)
Laranja: corrige azul (olheiras)

10,75€

Wet N Wild
Corretor Photo Focus

Corretor fino que tapa todas
as tuas imperfeições da pele
e esconde as olheiras.

5,50€

W7
Corretor Catwalk

Corretor cremoso com uma fórmula
de longa-duração. Ideal para cobrir e
camuflar manchas e vermelhidões.

5,25€



Revolution
Corretor Conceal & Define

Formúla leve mas de alta
cobertura. Ideal para disfarçar
manchas, olheiras e
imperfeições na pele.
Acabamento matte que não
assenta nas linhas nem nos
poros.

6,50€ LA Girl
Corretor PRO Conceal HD

Corretores com cobertura opaca
e de textura cremosa, mas leve. A
fórmula deste corretor de longa
duração disfarça as olheiras, a
vermelhidão e as imperfeições
da pele.

8,00€

Milani
Corretor Retouch+Erase

Corretor de alta cobertura com
acabamento suave que apaga as
olheiras e outras imperfeições da
pele.

14,75€

Revolution
Corretor Fast Base

Corretor de aplicação fácil com
esponja suave. Cobertura média
a alta.7,25€



Revolution
Pó Solto Conceal 
& Fix

Pó solto muito fino à
prova de água que
controla a oleosidade e
deixa a pele super
suave.

11,50€

Technic
Pó Translucido Superfine

Pó compacto super fino e
macio para selar a base e
minimizar a aparência de linhas
finas, poros e imperfeições.

6,15€

Milani
Pó The Multitasker
Pó que matifica a pele
e reduz o óleo.

12,50€

Revolution
Pó Loose Baking

Prolonga a duração da maquilhagem, tira
o brilho e óleo da pele e oferece alguma
cobertura. O resultado final é a aparência
de uma pele sedosa e uniforme.

6,15€



Milani
Pó Conceal & Perfect Shine Proof
Pó com fórmula leve e sedosa que preenche os
poros e absorve os óleos da pele mantendo o
rosto livre de brilho durante todo o dia. Confere
cobertura média a alta. 17,50€

Revolution
Pó Bake & Blot
Pó compacto que matifica a
pele reduzindo o brilho e a
aparência dos poros.

8,00€
Technic
Pó Colour Fix
Pó à prova de água que
matifica a pele e sela a
maquilhagem.

6,25€

Milani
Pó Make It Last
Pó solto translúcido ultra fino que sela a
maquilhagem e prolonga a sua duração. Suaviza
as linhas finas e imperfeições do rosto para um
efeito matte.16,50€



Technic
Blusher Matte
Os famoso blushes adorados por
toda a gente agora em embalagens
individuais! 100% matte.
Também existe versão com brilho.7,50€

Revolution
Paleta de blushes Vintage Lace

Quatro tons de blush com um brilho
muito leve.

11,25€

Obsession
Blush
Blushes individuais que
também podem ser
utilizados como sombra
para os olhos.

3,95€

Wet N Wild
Blush Color Icon
Blush muito save que dá
um toque natural às maças
do rosto.

5,25€



Milani
Blush Rose Trio – Floral Fantasy
Paleta de 3 blushes com acabamentos
matte e acetinados para dar um toque
saudável às maçãs do rosto.

27,50€

LA Colors
Blush Rad Rouge
Blush de textura suave que confere uma cor natural e
saudável às maçãs do rosto. Contém um pouco de brilho.

6,00€

W7
Blush Candy
Blush em pó com uma fórmula
altamente pigmentada e de
longa duração.

4,75€

Ofra
Blush
Blush prensado, hiper
pigmentado.

14,95€



LA Girl
Beauty Brick Blush Collection
Paleta de rosto com 2 blushes, 1 bronzer
e 1 iluminador.

13,75€

Milani
Rose Blush
Blush sedoso, pigmentado e
de acabamento matte.16,25€

Technic
Paleta de Blush – Warm Edit
Quatro tons de blush cheios de
pigmentação, cremoso e com
diferentes acabamentos.

9,00€

Technic
Paleta de Blush – Cool Edit
Quatro tons de blush cheios de
pigmentação, cremoso e com
diferentes acabamentos.



Revolution Pro
4k Blush Palette - Peach
Paleta com 3 blushes de acabamento
matte e um blush de acabamento
brilhante.

11,75€

Ofra
Blush Island Time
Blush suave e super
pigmentado com tons
tropicais.

28,95€
Revolution Pro
4k Bronzer and Blush Palette - Warm
Paleta com 4 tons versáteis que podem
ser usados como blush ou como bronzer.

11,75€

Ofra
Paleta Toasted Cashmere
Paleta de tez que inclui um blush, um 
iluminador e um bronzer.



I Heart Revolution
Blushing Hearts
Cada blush contém 3 cores diferentes
que podem ser usadas como uma só ou
em separado. Oferecem um aspecto
saudável e bonito às maças do rosto.

7,25€

LA Girl
Just Blusing
Blushes com acabamento matte e
blushes com acabemento brilhante mas
sempre muito cremosos e de alta
pigmentação. 9,50€

Revolution
Blusher Reloaded
Blush em pó com acabamento suave
para dar um toque de cor às tuas maças
do rosto.

5,75€

I Heart Revolution
Paleta Light and Glow
Paleta com iluminador e blush para dar
cor e acentuar as maças do teu rosto.

8,50€



Wet N Wild
Blush Color Icon
Nova fórmula de blush da Wet N Wild
com textura cremosa e de longa duração.5,50€

Revolution Pro
Paleta Sculpt and Glow
Paleta de pó de contorno e iluminador
para esculpires o rosto perfeito.

11,25€

W7
Bronzer Honolulu
Bronzer num tom quente, super
pigmentado. Inclui: Pincel de aplicação.

8,00€

I Heart Revolution
Bronzer – Blushing Hearts
Os bronzers da I Heart Revolution dão ao
rosto um bronze natural e saudável para
teres uma corzinha durante todo o ano.

7,25€



LA Girl
Pro Contour

Paleta com iluminador e bronzer em pó
que dá forma e esculpe o rosto.

9,75€

Revolution
Baked Bronze
Confere um bronze natural ao
rosto que dura o dia inteiro.6,00€

W7
Bronzer Life’s A Beach
Bronzer compacto com acabamento
matte que deixa um bronzeado incrível
na pele.

7,50€

Milani
Baked Bronzer

Bronzer com um toque de brilho para
um bronze natural e saudável.

14,25€



W7
Hollywood Bronze and Glow

Paleta 2 em 1. Inclui um bronzer num
tom quente com um toque brilhante e
um iluminador dourado suave.

7,75€

Revolution
Mega Bronzer

Bronzer matte para dar um efeito
bronzeado a saudável ao rosto.

7,25€

Technic
Bronzer Superfine Matte

Pó matte muito fino e sedoso que
confere um look bronzeado à pele.

6,75€

6,75€W7
The Bronzer - matte

Bronzer compacto com acabamento matte.



W7
Bronze Fever

Bronzer compacto com uns reflexos
dourados.

7,75€

Wet N Wild
Bronze Color Icon

Dá um brilho saudável e cor bronzeada
ao teu rosto.

7,50€

Revolution
Bronze Reloaded

Bronzer matte e suave. 6,75€

Technic
Colour Fix Paleta de 
Contorno

Paleta de 8 cores (4 para
contorno e 4 para iluminador)
de modo a realçar e a criar
sombras no rosto.

7,75€



Revolution Pro
Paleta 4k Bronzer - Cool

Paleta com 3 bronzers de acabamento
matte e um de acabamento brilhante.

11,75€

Technic
Iluminador Get Gorgeous

Iluminador metálico muito
pigmentado e sedoso.

5,50€
LA Girl
Paleta de luminadores - Reverie

Paleta de 6 iluminadores que contém
cores que também podem ser usadas
como bronzer e blush dependendo do
tom de pele. Altamente pigmentadas e
com acabamento radiante perfeito.

14,95€

Technic
Mega Glow

Paleta com quatro tons de iluminador que
prometem um brilho metálico e radiante.

6,25€



Ofra
luminador Everglow

Iluminador 3 em 1. Pode
ser usado também como
paleta de sombras.

39,95€

I Heart Revolution
luminador Fruity

Ilumina os pontos altos do teu
rosto com os Fruity Highlighters! O
tom Banana para um tom mais
rosa, o Pineapple para um tom
mais dourado.

6,25€

Revolution
luminador Jewel Jelly

Textura em gel única que
derrete na pele de maneira
a criar um efeito molhado.
Extremamente pigmentado.
Pode ser utilizado com o
dedo ou com um pincel.

9,75€

W7
Paleta de Iluminadores –
Strobe Time!
Paleta de quatro iluminadores
altamente pigmentados.

9,00€



Ofra
luminador Beverly Hills

Iluminador 5 em 1. Pode ser
usado também como paleta
de sombras.

39,95€

W7
luminador Glowcomotion

Iluminador compacto, hiper pigmentado
com um brilho dourado. Pode também
ser utilizado como sombra.

7,50€
Milani
Paleta de Iluminadores Stellar Lights

Paleta com 3 iluminadores intensos
e sedosos com tons arrojados.

19,50€

LA Girl
luminador Luminous glow

Iluminador em pó solto para um brilho
muito intenso e sedoso.

10,00€



Revolution
Face Quad

Paleta com 4 iluminadores
super pigmentados e cremosos.

13,75€

Ofra
Paleta de Iluminadores Feelin’ 
Myself

Paleta de 3 iluminadores super
pigmentados, cremosos e intensos.

34,95€

LA Colors
Iluminador Strobing

Iluminador com efeito de veludo que
derrete na pele na perfeição e confere um
brilho intenso aos pontos altos da face.

7,50€

W7
Iluminador Prim 3D

Iluminador compacto com ligeiros
toques rosas.

7,50€



I Heart Revolution
Iluminadores – Blushing Hearts

Iluminadores intensos que dão um
brilho natural e saudável ao teu rosto.

7,75€

Revolution
Paleta de Iluminadores – Soph

Paleta de 8 iluminadores intensos e
para qualquer cor de pele.

11,25€

Ofra
Iluminadores

Iluminador com um brilho incrível,
super pigmentado e suave.

34,95€

LA Girl
Iluminador Strobelite

Este iluminador intenso e cremoso adiciona um
brilho natural para realçar as tuas feições.

13,00€



Revolution
Paleta de Iluminadores – Brighter 
Than My Future

Paleta de 8 iluminadores muito versátil e
de multi-funções pois podem ser usados
também como blush e como bronzer.
Contém pós de vários acabamentos e que
combinam com vários tons de pele.

22,50€

Ofra
Mini Trio - Staycation

Mini trio perfeito que inclui:
Pillow Talk (iluminador)
Pucker Up (Batom líquido de longa-
duração, metálico)
Micro Makeup Fixer (spray fixador)

22,95€

Obsession
Iluminador Líquido

Iluminadores líquidos
com alto brilho. Aplicado
nos pontos altos da face
de modo a realçá-los.

12,25€

Milani
Iluminador Instant Glow

Iluminador infudido com pérolas
que reflectem a luz. Pigmentação
alta e efeito natural na pele.

16,75€



W7
Paleta de Iluminadores – Glow for 
Glory!

Paleta iluminadora com seis tons diferentes.

9,75€

Revolution
Iluminador Líquido
Iluminador líquido com uma variedade
de funções. Este iluminador super
concentrado e pigmentado pode ser
usado diretamente nos pontos altos do
rosto e aplicado com um píncel, dedo ou
uma esponja. Pode também ser
misturado com a tua base para um
efeito mais luminoso..

6,75€

Obsession
Iluminador Mega
Iluminador super intenso
e metálico.

8,00€

Technic
Iluminador em Stick
Iluminador em stick muito
cremoso e fácil de aplicar.6,25€



Revolution
Iluminador Reloaded
Iluminador suave, intenso,
cremoso e com um brilho
metálico.

6,75€

I Heart Revolution
Iluminadores Glow Hearts
Coleção 3D em forma de coração. 3
iluminadores intensos que dão um
brilho natural e saudável ao teu
rosto.9,50€

I Heart Revolution
Iluminador Bleeding Heart
Iluminador que também pode ser
usado como blush para alguns tom
de pele. Confere um brilho natural e
sedoso ao rosto.

7,25€

Ofra
Paleta On The Glow
Paleta que inclui: iluminador Blissful; bronzer
California Dream Triangle; bronzer 3D Egyptian Clay
Bronzer; iluminador Beverly Hills; bronzer
Americano e iluminador Rodeo Drive.

129,95€



Revolution Pro
Gel de Sobrancelhas Volume 
and Sculpt

Mantém as tuas sobrancelhas no
lugar durante todo o dia com o Brow
Volume and Sculpt Gel da
Revolution.

8,50€

Milani
Lápis de Sobrancelhas 
Easybrow

Lápis muito fácil de usar
para desenhar e preencher a
sobrancelha. Inclui escova
para pentear os pêlos da
sobrancelha.

Revolution Pro
Pomade de Sobrancelha

Textura em cera que deixa
as sobrancelhas definidas
e à prova de água. Contém
também um pincel para a
aplicação do produto. 9,00€

8,25€

Revolution Pro
Gel de Sobrancelhas 
Browie Wowie
Fixa as sobrancelhas dura
todo o dia ao mesmo
tempo que lhes confere
cor e preenchimento.

4,25€

Revolution Pro
Gel de Sobrancelhas 
Microblading Precision

Lápis para desenhar e
preencher as sobrancelhas.
Por ter uma ponta fina faz
com que seja fácil imitar
pequenos pelos.7,75€



Milani
Stay Put Brow Color

Gel de longa duração ideal para
definir, desenhar e esculpir a
sobrancelha.

13,25€

LA Girl
Lápis de Sobrancelhas 
Shady Slim

Lápis ideal para criar
sobrancelhas mais esculpidas
e preenchidas. Ponta muito
fina que permite imitar na
perfeição a aparência de
pelôs naturais.

8,00€

Milani
Gel de Sobrancelhas 
Easybrow Tinted Fibers

Gel colorido com fibras que
dá um aspecto mais cheio às
sobrancelhas ao mesmo
tempo que as mantém
intactas todo o dia.

12,50€

Technic
Paleta de Sombras - Paris

Paleta neutra de sonho com 35
cores muito pigmentadas
e cremosas!

14,25€



Revolution
Paleta Reloaded - Empire

Paleta que pertence à gama Re-
Loaded. 15 sombras muito
fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

7,50€

Revolution
Paleta Reloaded – Iconic 1.0

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

7,50€Revolution
Paleta Reloaded – Foil Frenzy
Fusion

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

9,75€

Revolution
Paleta Reloaded – Red Alert

Paleta que pertence à gama Re-
Loaded. 15 sombras muito
fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€



Technic
Paleta Hot Foil

Oito pigmentos pressados
muito cremosos e intensos
para conferir um toque único
a qualquer look!

11,50€

Revolution
Sombra Líquida – Eye
Glisten

Duas cores complementares
com acabamentos brilhantes
para criares looks rápidos,
elegantes e fáceis!

9,00€

I Heart Revolution
Paleta Peanut Butter Cup Chocolate

Paleta com 18 sombras muito pigmentadas de
acabamentos diferentes que permitem a
criação de looks únicos.

17,75€

I Heart Revolution
Paleta Strawberry Cheesecake Chocolate

Paleta com 18 sombras muito pigmentadas de
acabamentos diferentes que permitem a criação de
looks únicos.

17,75€



I Heart Revolution
Paleta Angel Heart

Paleta com 12 sombras muito
pigmentadas e fáceis de aplicar. 10,75€

Technic
Paleta Venus Rising

10,25€

Quinze sombras cheias de pigmento
com diferentes acabamentos.

Revolution Pro
Paleta New Neutral

Paleta com 16 sombras de
diferentes acabamentos que te
possibilita a criação de infinitos
looks.

14,75€

Technic
Paleta de Sombras

Pigmentação de outro mundo! 9
cores muito cremosas com
diferentes acabamentos.
Disponível em vários tons.

7,50€



Wet N Wild
Paleta Color Icon

Paletas com 10 cores de diferentes
acabamentos para criares looks
únicos e para todas as ocasiões.
Disponível em vários tons.

8,25€

I Heart Revolution
Paleta Red Velvet Chocolate

Paleta com 18 sombras muito
pigmentadas de acabamentos
diferentes que permitem a criação
de looks únicos.

17,75€

Revolution
Sombra Líquida Eye Chrome

Duas cores complementares: uma
matte e uma com brilho, para criares
looks super fáceis e rápidos!

9,75€

I Heart Revolution
Paleta Starry Eyed

Paleta com 7 sombras de acabamento
metálico e 2 matte.

13,50€



Revolution
Paleta Wild Animal - Integrity

Se és aventureira esta paleta com 18 sombras de
acabamentos mattes e metálicos é perfeita para ti.15,50€

Technic
Paleta Invite Only

Paleta demasiado linda! Cheia
de pigmentação, sombras
extremamente cremosas e
tons bonitos.

9,25€

I Heart Revolution
Paleta Nudes Chocolate

Paleta com 18 sombras muito
pigmentadas de acabamentos
diferentes que permitem a
criação de looks únicos.

Revolution
Paleta X Roxxsaurus Ride or Die

Paleta de tons neutros e perfeitos para o dia
a dia. 18 sombras com diferentes tipos de
acabamentos.

17,75€

14,75€



I Heart Revolution
Paleta Tasty Pizza

Paleta com 18 sombras muito pigmentadas
de acabamentos diferentes que permitem a
criação de looks únicos.

14,75€Revolution
Paleta X Roxxsaurus
Colour Burst

Paleta cheia de cores
arrojadas para criares looks
completamente diferentes e
únicos.18 cores com
diferentes acabamentos.

14,75€

I Heart Revolution
Paleta Fortune Seeker

Paleta com 5 acabamentos metálicos
e 4 mattes.

13,50€

Revolution
Paleta Reloaded – Fundamental

Paleta que pertence à gama Re-Loaded. 15 sombras
muito fáceis de usar, super pigmentadas e cremosas.

7,25€



Technic
Paleta Persian Violet

Quinze sombras cheias de pigmento
com diferentes acabamentos.10,25€

I Heart Revolution
Paleta Crème Brulee

Paleta com 18 sombras muito pigmentadas
de acabamentos diferentes que permitem a
criação de looks únicos.

14,75€

Revolution
Paleta Reloaded – Smoky
Neutrals

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€

I Heart Revolution
Paleta Tasty Avocado

Paleta com 18 sombras muito pigmentadas
de acabamentos diferentes que permitem a
criação de looks únicos.

14,75€



Technic
Paleta Goddess

Quinze sombras cheias de pigmento
com diferentes acabamentos.

10,25€

I Heart Revolution
Paleta Tasty Chilli

Paleta com 18 sombras muito pigmentadas
de acabamentos diferentes que permitem a
criação de looks únicos.

14,75€

I Heart Revolution
Paleta Honey Chocolate

Paleta com 18 sombras muito
pigmentadas de acabamentos
diferentes que permitem a criação de
looks únicos.

14,75€

IRevolution
Paleta Forever Flawless - Optimum

Variedade de tons lindos para criares
looks únicos. Contém 18 sombras com
acabamentos matte e metálicos.

15,25€



Revolution
Paleta Halloween Blood
Chocolate

Paleta com vários tons
arrojados de acabamentos
matte e metálicos.

13,50€

Revolution
Paleta Reloaded – Basic 
Mattes

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€

I Heart Revolution
Paleta Cranberries and Chocolate

Paleta com 18 sombras muito pigmentadas
de acabamentos diferentes que permitem a
criação de looks únicos.

14,75€

Revolution
Paleta Reloaded – Newtrals 2

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€



Revolution
Paleta x Rachel Leary Goddess On The Go

A paleta ideal para levares contigo para todo o lado.
Com este produto é possível pintar uma cara inteira
de maquilhagem: 2 bronzers, 1 blush, 1 iluminador
e 9 sombras para os olhos.14,75€

LA Colors
Paleta Sweet! 16 Color
Paleta de sombras com
16 cores de diferentes
acabamentos.
Pigmentadas e fáceis de
aplicar.

9,75€

Revolution
Paleta X Carmi Kiss Of Fire Palette

Paleta inclui 10 sombras muito pigmentadas
com acabamentos matte, acetinado e duo
cromáticos. Contém ainda 2 iluminadores.

13,75€

Milani
Sombra Hypnotic Lights
Eye Topper

Sombra líquida de efeito duo-
cromático com efeito brilhante.

16,50€



Milani
Sombra Everyday Eyes

Paleta com 6 sombras pigmentadas, cremosas e
de vários acabamentos. Ideal para criar looks do
dia-a-dia. Disponível em vários tons.

17,50€

I Heart Revolution
Paleta Mermaids Heart

Paleta de 12 sombras. Seleção de azuis,
turquesas, dourados e verdes com
acabamento maioritariamente acetinado
de modo a criar looks mágicos.

10,00€

Revolution
Paleta Reloaded – Iconic Vitality

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€

Technic
Sombra Metalix

Sombras líquidas brilhantes que depois
de secas duram o dia inteiro.

5,50€



Obsession
Paleta x Belle Jordan

Paleta com 16 sombras: 7 mattes,
6 metálicos e 2 mattes infundidos
com partículas douradas.

14,25€

Revolution
Paleta Wild Animal - Courage

A paleta ideal para os looks
smokey! Contém 18 sombras com
acabamentos matte e metálicos.

15,50€

Revolution
Paleta Reloaded – Newtrals 3

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€

Obsession
Sombra

Sombras individuais de tons únicos
com alta pigmentação e textura
super cremosa.

3,95€



Obsession
Paleta - Warm Up
Paleta com 8 sombras:
4 mattes, 1 metálico e
3 glitters pressados.8,50€

Revolution Pro
Paleta Regeneration

Paleta de 18 cores super pigmentadas e com
diferentes acabamentos. Disponível em mais tons.

12,00€

I Heart Revolution
Paleta Mini Chocolate

A versão mini das famosas paletas
da I Heart Revolution. Cada paleta
tem 8 sombras muito pigmentadas e
fáceis de usar que tornam possível a
criação de centenas de looks
diferentes. Disponível em mais tons.

Technic
Paleta Be Fearless

Paleta com 20 sombras altamente pigmentadas e
suaves.

9,75€
13,75€



Technic
Paleta 15
Paletas de sombras de 15 cores
com diversos acabamentos:
matte, acetinado e metálico.
Altamente pigmentadas e de fácil
utilização. Disponível em vários
tons.

10,00€

Revolution
Paleta Reloaded – Hypnotic

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€

LA Girl
Paleta Eyelux
Paletas de 4
sombras muito
cremosas e fáceis
de aplicar. Mistura
acabamentos
matte, acetinados
e metálicos.

9,50€

Revolution
Paleta Pressed Glitter
Brilhos para dar intensidade,
vida e um toque super único
aos teus olhos.

15,75€



Revolution
Paleta Wild Animal - Fierce

Paleta com 18 tons vermelhos e
castanhos de acabamentos matte
e metálicos..

15,50€

W7
Paleta de Sombras

Paletas de sombras super pigmentadas,
fáceis de aplicar e ideais para criar
diversos looks. Disponível em vários tons.

Revolution
Paleta Reloaded – Foil Frenzy

Paleta que pertence à gama Re-
Loaded. 15 sombras muito
fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

14,00€

9,75€

Milani
Paleta Bold Obsessions

Paleta de 12 sombras super
pigmentadas com acabamentos
matte, acetinados e metálicos.

28,50€



I Heart Revolution
Paleta Angel Heart

Paleta de 12 sombras. Seleção de
vermelhos, rosas, roxos e dourados com
acabamento maioritariamente acetinado
de modo a criar looks mágicos.10,00€

Revolution
Paleta Reloaded – Deep Dive

Paleta que pertence à gama Re-
Loaded. 15 sombras muito
fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€

Revolution
Paleta x Petra

Paleta de olhos com 36 sombras.
Acabamentos matte e metálicos, tons
quentes e frios, possibilidade de criar
infinitos looks.

14,75€



Revolution
Paleta x Kisu

Paleta com 16 sombras (bejes e
castanhos matte, rosas e dourados
acetinados e um toque de turquesa).
Incluí ainda 2 iluminadores.

13,75€

Technic
Paleta 24

Paletas de sombras de 24 cores com
diversos acabamentos: matte, acetinado e
metálico. Altamente pigmentadas e de
fácil utilização. Disponível noutro tom.

14,50€

Revolution
Paleta x Soph Extra Spice

Paleta de 18 sombras muito pigmentadas.
Acabamento matte, acetinado e um
metálico.

13,75€

Revolution
Paleta Reloaded – Iconic Division

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€



Revolution
Paleta x Imogenation

A paleta de sombras da Revolution em
colaboração com a Youtuber Imogenation tem
20 sombras. Inclui 4 tons de transição
neutros e quentes, e ainda uma mistura de
tons mattes e metálicos em bronzes, laranjas,
bordôs, rosas e dourados.

13,50€

Technic
Paleta de Glitter

Paleta com 10 brilhantes pressados que
dão um toque de luxo incrível a qualquer
look. Disponível noutro tom.

12,25€

Revolution
Paleta Reloaded – Iconic Fever

Paleta que pertence à gama Re-Loaded.
15 sombras muito fáceis de usar, super
pigmentadas e cremosas.

6,75€

Revolution
Paleta Reloaded – Velvet Rose

Paleta que pertence à gama Re-
Loaded. 15 sombras muito fáceis de
usar, super pigmentadas e cremosas.

6,75€



Revolution
Paleta Beauty Legacy Palette by 
Maxineczka

A paleta perfeita para o "on the go"!
Contém 9 sombras, 1 iluminador, 1 blush e
1 bronzer.

14,25€

Revolution
Paleta Jewel

Esta paleta contém 14
sombras muito cremosas e super
pigmentadas. Acamentos matte,
acetinado e metálico. Tem ainda 6
sombras numa fórmula inovadora
que consiste num híbrido entre o pó
e o creme de modo a conferir um
efeito super metalizado.

15,75€
Revolution
Halloween Haunted House

Paleta com 18 sombras com 3
acabamentos diferentes: mattes,
metálicos e glitters pressados.

14,75€



W7
Eyeliner Aye Aye Captain

Eyeliner líquido de ponta ultra
fina, ideal para criar qualquer
look.

6,00€
Revolution
Eyeliner em Gel com Pincél

Eyeliner em gel com pincél.

10,25€

Milani
Eyeliner Stay Put Matte

Eyeliner líquida de aplicação fácil
com acabamento matte.

12,75€

LA Colors
Eyeliner Líquido Chrome

Dá um toque único e especial
aos teus looks com
estes eyeliners líquidos e cheios
de brilho.

6,25€W7
Eyeliner Line to Five

Eyeliner de ponta fina para fácil
aplicação.

7,00€



LA Girl
Eyeliner Ultimate Stay Auto

Fórmula suave muito pigmentada.
Fácil de aplicar e que dura o dia
todo sem borrar.

11,50€

Technic
Eyeliner Glitter

Eyeliners de aplicação fácil cheios
de brilho!

4,75€

Revolution
Eyeliner Renaissance Flick

Eyeliner muito fácil de aplicar com uma
ponta de feltro pequena que torna
possível criar linhas muito definidas.

7,25€ LA Girl
Eyeliner Art Line

Desenha linhas precisas e
uniformes. Fórmula de
secagem rápida e à prova
de água que.

12,25€

Milani
Eyeliner Líquido -
Eye Tech Extreme

Eyeliner muito fácil de
usar, permite grande
controlo aquando da
sua aplicação, muito
pigmentado e à prova
de água.12,75€



W7
Rímel Lenghtening

Rímel ideal para tornar as
pestanas extra longas.

5,75€ LA Girl
Rímel Flashy

Fórmula que eleva,
volumiza e alonga as
pestanas. Contém
vitamina E, óleo de
semente de jojoba e
pantenol que ajuda a
hidratar as pestanas.

9,50€

W7
Rímel Argan Eyes

Rímel com óleo de argan
que hidrata as pestanas
ao mesmo tempo que a
define e preenche.

7,25€
W7
Rímel Argan Eyes

Rímel que alonga, levanta e separa
as pestanas com a ajuda de uma
escova com curvatura e de 3 lados
que se adapta à linha das pestanas.

13,25€

W7
Rímel Flirty Eyes

Rímel com escova curva para
criar looks dramáticos com
pestanas de sonho.

5,75€



Wet N Wild
Rímel Mega Protein

Rímel com óleo de açaí e
proteína de soja. Disponível
também na versão à prova
de água.7,10€

W7
Rímel Queen Bee

Rímel com escova fina que separa
as pestanas dando volume.

5,75€

Revolution
Rímel Curl Elevation

Rímel perfeito para enrolar
as pestanas e abrir o teu
olhar. 8,25€

W7
Rímel Lashtastic

Rímel de escova grande para
tornar as pestanas longas,
cheias e dramáticas.

5,75€

Technic
Rímel Intoxicate

Alonga as pestanas e mantém a
"curva" durante todo o dia!

7,50€



LA Girl
Rímel Double D

Confere drama e dimensão com
uma fórmula leve que separa e
reveste as pestanas. Utilizada uma
escova de silicone e contém
vitamina E e pantenol que
hidratam as pestanas.

9,50€

Revolution
Rímel Wispy Lash

Rímel que dá um volume
natural às pestanas.

8,25€

W7
Rímel Foxy Lashes

Rímel com uma escova curva, ideal
para criar pestanas volumosas.

5,75€

Revolution
Rímel The Mascara

Cria uma curva natural nas
pestanas ao mesmo tempo
que confere volume e
comprimento devido à sua
fórmula muito pigmentada.

11,50€

W7
Rímel Extra! 
Extra!
Rímel fácil de
aplicar que deixa as
pestanas "bold"..

5,75€



W7
Rímel Soufflé

Rímel ideal para criar
pestanas longas.

5,75€

LA Girl
Rímel Wispy Lash

Fórmula que não borra com
pincel curvo que adiciona
instantaneamente volume e
comprimento às pestanas.
Contém vitamina E, óleo de
semente de jojoba e pantenol.

9,50€

W7
Rímel Eyelust

Rímel ideal para
deixar as pestanas
longas, curvas e
cheias.

5,75€

Technic
Rímel Lash Drama

Rímel que dá volume intenso
às pestanas. De longa
duração, super preto e
muito leve nas pestanas.

7,50€

W7
Rímel Absolutely
– à prova de agua

Rímel à prova de água,
ideal para dar volume
extra às pestanas. Com
uma escova dura,
separa as pestanas
dando um efeito
dramático ao look.

7,25€



W7
Rímel Absolutely

Rímel ideal para dar volume
extra às pestanas. Com uma
escova dura, separa as
pestanas dando um efeito
dramático ao look.

7,25€

W7
Rímel Bunny Lash

Rímel ideal para deixar
as pestanas grossas e
volumosas.

5,75€

Revolution
Rímel Stretch It Out

Rímel ideal se estás à
procura de volume e
alongamento das pestanas.

8,25€

W7
Pestanas Flutter Eyes - 02

Pestanas reutilizáveis. Inclui: cola
para aplicação.

7,50€



W7
Pestanas My Wispy Lashes
- WL10
Pestanas fáceis de aplicar. Inclui a
cola.

7,50€

W7
Pestanas Get Real Lashes -
HL02
Pestanas fáceis de aplicar e reutilizáveis.

7,50€
W7
Pestanas Flutter Eyes - 04

Pestanas reutilizáveis. Inclui: cola para
aplicação.

W7
Pestanas My Wispy Lashes
- WL15
Pestanas fáceis de aplicar. Inclui a
cola.

7,50€

7,50€



W7
Delineador Lip Twister

Lápis delineador de lábios. Fino,
cremoso e macio. Inclui um afia na
ponta do lápis.

4,75€
Revolution
Delineador Satin Kiss

Delineador de lábios cremoso e
muito pigmentado.

5,75€

Technic
Delineador Ombre

O produto perfeito para criar o
ombré perfeito! Um delineador de
cor mais escura numa ponta e um
lápis mais claro na outra.

4,75€

Technic
Delineador Retractable

Define os teus lábios com estes
delineadores da Technic. Fáceis de
usar, cremosos e não é preciso
afiar!

5,95€

Technic
Gloss Glossy Top

Gloss cheio de brilho,
suave e leve nos lábios e
com um pequeno toque
de cor!

7,25€ Revolution
Batom Líquido Nudes 
Collection Matte

Fórmula matte, leve e
super pigmentada de
grande duração.

5,25€



Wet N Wild
Batom Mega Last Lip Shine

Batom cremoso com brilho que
confere cor e hidratação aos lábios
devido à manteiga de Murumuru e
de manga e também às sementes
de girassol e de melância.

6,25€

Technic
Batom Lip Junkie

Acabamento matte muito
confortável, alta pigmentação
e longa duração.

7,25€

I Heart Revolution
Bálsamo Lip Balm & Mask

Bálsamo labial para usar durante o dia
ou enquanto dormes para super
hidratação. Infudidos com óleo de
abacate que nutre os lábios.

5,50€

Wet N Wild
Batom Mega Matte Lip Color

Fórmula muito confortável nos lábios
com acabamento semi-matte. Estes
batons são enriquecidos com ácido
hialurónico, extratos de plantas marinhas,
coenzima Q10 e Vitamins A e E.

6,25€

Technic
Batom Líquido Nude 
Edition

Batos líquidos em tons
nudes de acabamento
matte.

3,80€



Revolution Pro
Coleção de Batons - Bare

Conjunto de 5 batons em tons
nude com acabamento cremoso.

13,25€

Technic
Batom Lip Couture

Batons cremosos,
pigmentados e de
longa duração.

7,75€

Obsession
Coleção de Glosses - x 
Belle Jorden

Trio de tons nude com 2 batons
líquidos matte e 1 lip gloss.

9,25€

Revolution Pro
Batom Líquido Supreme Matte

Batom líquido matte de longa duração.

7,25€



Revolution Pro
Batom New Neutral Satin
Matte 

Batom muito suave e luxuoso
com acabamento matte super
confortável.

7,75€

Revolution
Batom New Neutral Satin
Matte 

Batom de acabamento cremoso
de alta pigmentação e longa
duração.

6,50€

Revolution Pro
Coleção de Batons - Pinks

Conjunto de 5 batons em tons
rosa com acabamento cremoso.

13,25€

Revolution
Batom Rose Gold

Confortável nos lábios,
fórmula de alta cobertura
e textura cremosa.

4,90€



Revolution Pro
Coleção de Batons – Matte 
Noir

Conjunto de 5 batons em tons
escuros com acabamento matte.

13,25€

Wet N Wild
Gloss MegaLast Liquid 
Catsuit Hi-Shine

Gloss super brilhante enriquecido
com vitamina E, manteiga de
karité e óleos de macadamia.

5,75€Technic
Bálsamo com cor

Batom muito hidratante
com vitamina E e um toque
de cor.

2,75€

Revolution Pro
Coleção de Batons - Reds

Conjunto de 5 batons em tons
de vermelho com acabamento
cremoso.

13,25€

Revolution
Gloss Jewel Collection Topper

Glosses com brilho para dar um toque especial
aos teus lábios. Podem ser usados sozinhos ou
em cima do batom.

6,75€



Revolution Pro
Coleção de Batons – Matte 
Nude

Conjunto de 5 batons em tons
rosa com acabamento matte.

13,25€

Wet N Wild
Batom Mega Last Lip Color

Batom de longa duração com
acabamento semi-matte super
confortável. Os extratos de plantas
marinhas naturais coenzima Q10 e
vitaminas A e E ajudam a suavizar os
lábios.

4,25€ Revolution
Batom Iconic Matte 
Revolution

Efeito matte de pigmentação
intensa e muito confortável
nos lábios.

4,90€

Revolution Pro
Coleção de Batons – Noir

Conjunto de 5 batons em tons
escuros com acabamento
cremoso.

13,25€



Revolution Pro
Batom Supreme

Batons de fórmula super
confortável e muito
pigmentada. Certos tons têm
acabamento matte, outros têm
acabamento cremoso.

7,75€

Wet N Wild
Batom Líquido MegaLast
Catsuit Matte

Batom líquido matte muito
pigmentado e duradouro.

5,75€

Revolution Pro
Coleção de Batons – Matte 
Reds
Conjunto de 5 batons em tons
de vermelho com acabamento
matte.

13,25€

W7
Batom Fashion The 
Nudes

Batom suave com um
acabamento acetinado.

3,50€



Revolution
Retro Luxe Kits

Inclui um batom líquido de
efeito matte e um delineador
de lábios a condizer. Também
existem kits com acabamento
em gloss e metálico.

8,50€

Milani
Gloss Keep It Full
Nourishing Lip Plumper

Fórmula leve, cremosa e não
pegajosa com peptídeos
naturais para estimular o
cologénio e o ácido
hialurônico para preencher e
suavizar os lábios.

14,75€

W7
Batom Líquido Velvet
Secret Nudes

Batom líquido de longa-
duração com acabamento
matte. Suave como veludo
tem uma fórmula leve que
não pesa nos lábios.

6,25€

Revolution
Batom Iconic Matte 
Revolution
Batons de diversos
tons "nude" com
acabamento matte
e confortável.

4,50€

Ofra
Batom Líquido  Long 
Lasting

Batom líquido de longa-
duração. Pigmentação
incrível que permanece o
dia todo, com uma
transferência mínima.

19,95€



Revolution
Batom Soph Nude

Batoms de tom "nude"
com efeito cremoso e
acabamento acetinado.

6,00€ W7
Batom Líquido 
Metal Kiss
Batom líquido cremoso 
de longa-duração com 
acabamento metálico.

7,25€

LA Girl
Batom Matte 
Pigment Lipgloss
Híbrido entre batom e
gloss. Esta fórmula de
longa duração aplica
como um líquido
altamente pigmentado e
seca até um
acabamento matte de
veludo.

8,75€
Technic
Batom Colour 
Max

3,00€

Revolution
Batom Nude Kiss

Batom cremoso, suave e
com grande duração.

Batons muito
pigmentados de
fórmula cremosa..

4,75€



Milani
Batom Líquido Amore 
Matte Lip Crème

Fórmula altamente pigmentada
que seca matte e muito
confortável nos lábios.

13,75€

LA Girl
Batom Luxury Crème

Batom que desliza facilmente nos
lábios e confere alta pigmentação.
Contém ingredientes hidrantantes
como aloe vera, manteiga de
karité e vitamina E.

5,00€

W7
Gloss Glamorous

Batom líquido gloss brilhante,
com uma fórmula leve sem
pesar nos lábios.

4,25€

Technic
Gloss Hi

Gloss super brilhante. Muito
pigmentado e deixa os lábios
hidratados e volumosos.

5,00€



Milani
Gloss Amore Shine

Gloss com brilho de alta
cobertura que mantém os
lábios hidratados durante
todo o dia.

13,75€

W7
Batom Líquido Mega 
Matte Nude

Batom líquido cremoso com
acabamento matte. Fórmula
hidratande e de longa durabilidade.

4,50€

LA Girl
Batom Lipify Stylo

Batom de cor intensa que
desliza facilmente nos
lábios. Enriquecidos com
óleo de argão hidratante e
azeite de oliveira, a fórmula
não pegajosa que hidrata os
lábios para um acabamento
suave.

9,25€

Milani
Batom Color Statement Matte

Batom de textura cremosa infudido
com vitamina A e C.

9,75€



I Heart Revolution
Spray Fixante

Spray de fixação com
aroma para selar, hidratar e
refrescar a maquihagem do
teu rosto. Infundido com
ingredientes hidratantes que
deixam a pele com um aspeto
luminoso e saudável.

8,50€

Revolution
Spray Fixante Sport Fix

Spray fixante ultra duradouro
que permite a maquilhagem
manter-se perfeita durante
todo o dia.

7,25€

Revolution Pro
Spray Fixante Sport Fix

Spray fixante que mantém a
maquilhagem intacta durante
todo o dia.

9,50€

Technic
Spray Fixante Dewy

Mantém a tua maquilhagem
fresca com este spray fixador
da Technic. Contém uma leve
fragrância de côco que hidrata
o teu rosto.

7,50€



Revolution
Spray Fixante Matte Fix

Controla a oleosidade da tua
pele e mantém a tua
maquilhagem matte durante
horas e horas com o Pro Fix
Oil Control Makeup Fixing
Spray da Revolution.

7,00€ Revolution
Spray Fixante Glow 
Revolution 

Hidrata a pele, fixa a
maquilhagem e confere
um ar saudável e
brilhante ao teu rosto.
Agitar antes de usar.

15,25€

I Heart Revolution
Spray Fixante

Hidrata, refresca e sela a maquilhagem
com os sprays da I Heart Revolution.
Com ingredientes hidratantes estes
sprays deixam a pele saudável e
luminosa ao mesmo tempo que fazem a
maquilhagem durar mais tempo.

9,50€
Boozy
Pincél 2300 Large
Powder

Este píncel deve ser utilizado
para aplicar pó.

11,00€

33,00€ Boozy
Set de Pincéis Marble Brush
Set

Set com 7 pincéis. Bolsa incluída.



Boozy
Pincél de Sobrancelhas 
Rose Gold Brush 8200 

Este pincél deve ser
utilizado para preencher as
sobrancelhas.6,50€

Boozy
Set de Pincéis Liquid Glitter Brush Set

Set com 7 pincéis. Bolsa incluída.

27,00€

Technic
Brush Cleaner

Apenas tens de adicionar água e o
produto faz o resto por ti. Deixa os
teus pincéis limpos e com uma
fragrância fresca.

7,25€ Wet N Wild
Pincél para Contorno

Pincél para aplicação
de contorno e bronzer.

5,10€

Wet N Wild

Pincél para aplicação
de base e primer.

Pincél para Base5,10€


