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ROSTO & CORPO

Combinando ciência e tecnologia, a Arosha desenvolveu um método profissional, 
único e diferenciador: RESET, RESTORE e ATTACK são constantemente suportados 
pelo CHECK UP e BOOST.
Uma estratégia de três fases, para rosto e corpo, essencial para obter resultados 
específicos através de ações sinergísticas.

É a PRIMEIRA FASE do
MÉTODO, essencial para
OXIGENAR, DESINTOXICAR
e PURIFICAR em
profundidade a pele 
para melhor absorver as 
substâncias funcionais dos
tratamentos seguintes.

RESET

A SEGUNDA FASE do
método foi desenvolvida
para reequilibrar e
restaurar a barreira da
pele. A beleza da pele
passa pela saúde desta:
na verdade, as alterações
na permeabilidade dos
tecidos e edemas crónicos
criam um desequilíbrio que,
se for negligenciado, leva ao
desenvolvimento da celulite
e adiposidade localizada.

RESTORE

A TERCEIRA e última fase
do MÉTODO AROSHA que
envolve o tratamento de
cada imperfeição específica: 
verdadeiramente purificada, 
desintoxicada e “reativada”, a 
pele fica pronta para receber
ações destinadas a 
REDUZIR as imperfeições 
de modo a obter o resultado 
desejado.

ATTACK

A ação sinergística
importante que suporta
o método, graças a uma 
vasta gama de
TRATAMENTOS DE CASA.
Um boost extra para
conseguir os resultados
desejados e manter os
efeitos dos tratamentos
profissionais efetuados em
gabinete.

BOOST

Importante ação
preparatória para o
MÉTODO Arosha que é
sempre efetuada antes de
efetuar um tratamento.
Nos CENTROS DE BELEZA
AROSHA, o cliente é guiado
e apoiado durante todo o
programa através de uma
ANÁLISE PERSONALIZADA
e a MONITORIZAÇÃO
contínua do PROGRESSO
para garantir resultados.

CHECK-UP

MÉTODO
AROSHA
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CHECK-UP / CORPO

SISTEMA DE MEDIÇÃO CORPORAL
Sistema de medição portátil

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

O sistema de medição corporal é a ferramenta que lhe permite medir 
facilmente os braços, pernas e circunferência dos glúteos para verificar 
facilmente o progresso dos tratamentos Arosha. Graças ao braço medidor
deslizante ao longo de uma escala graduada permite voltar a encontrar 
uma medição previamente efetuada e, deste modo, verificar o progresso na
mesma posição.

CARACTERÍSTICAS:
• Dimensões em mm: 830x400x170mm 

(LxCxA)
• Peso: aproximadamente 8kg

INFORMAÇÃO:
• Ferramenta portátil
• Fácil montagem e desmontagem
• Leitura precisa das medições
• Escala de leitura graduada

Código: 0DV3968

KIT DE TERMOGRAFIA COM DETETOR DE CELULITE
Detetor de celulite de termografia por contacto com cristais líquidos

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

O detetor de celulite é um sistema de termografia por contacto protegido 
por uma patente internacional que permite detetar e classificar os sinais 
térmicos da celulite, para localizar as áreas de tratamento que requerem 
uma maior atenção e propor à cliente todas as possibilidades de tratamento.

INFORMAÇÃO:
• 1 Placa fria entre 27.3 e 32.1°C
• 1 Placa quente entre 30.3 e 35.1°C
• Caixa rígida reselável
• Manual de instruções
• Termómetro ambiental

VANTAGENS:
• Identificação imediata da celulite
• Classificação fácil e localizada
• Monitorização dos desenvolvimentos

FUNÇÕES:
• Ecrã com cristais líquidos microencapsulados
• Suporte em PVC flexível
• Dimensões de cada placa: 235x140mm (CxA)
• Dimensões do ecrã: 135x110mm (CxA)
• Ecrã especial fotografável

Código: 0DV4497

FUNÇÕES:
• Sistema de medição dupla em centímetros e 

polegadas
• Escala de leitura graduada entre 14 e 150cm
• Estrutura metalizada com revestimento 

acetinado, portátil
• Dimensões: 400x350x1550mm (LxCxA)
• Peso: aproximadamente 7.5kg
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KIT DE TERMOGRAFIA COM DETETOR DE
ADIPOSIDADE
Detetor de adiposidade de termografia por contacto com cristais líquidos

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

O detetor de adiposidade é um sistema de termografia por contacto, 
protegido por uma patente internacional, que permite detetar e classificar 
a presença da adiposidade. Recomenda-se que seja sempre usado com 
o guia de graus da adiposidade abdominal localizada para suportar a 
avaliação.

INFORMAÇÃO:
• 1 Placa fria entre 27.3 e 32.1°C
• 1 Placa quente entre 30.3 e 35.1°C
• Caixa rígida reselável
• Manual de instruções
• Termómetro ambiental

VANTAGENS:
• Identificação imediata da adiposidade
• Classificação fácil e localizada
• Monitorização dos desenvolvimentos

FUNÇÕES:
• Ecrã com cristais líquidos microencapsulados
• Suporte em PVC flexível
• Dimensões de cada placa: 235x140mm (CxA)
• Dimensões do ecrã: 135x110mm (CxA)
• Ecrã especial fotografável

Código: 0DV6318

CHECK-UP / CORPO

GUIA DE GRAUS DA ADIPOSIDADE
ABDOMINAL LOCALIZADA
Poster

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

O guia permite reconhecer e analisar a adiposidade abdominal localizada
através de uma avaliação visual e tátil.

VANTAGENS:
• Primeiro passo para identificar o grau da adiposidade abdominal localizada

Código: PUB0383

GUIA DE GRAUS DA CELULITE
Poster

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

O guia permite reconhecer e analisar a celulite através de uma avaliação
visual e tátil.

VANTAGENS:
• Primeiro passo para identificar o grau da celulite

Código: PUB0382CAPACIDADE:
100x70cm

CAPACIDADE:
100x70cm
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CHECK-UP / CORPO

FUNDO GRADUADO

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Fundo fotográfico prático desenvolvido para criar as melhores e mais
precisas fotografias do “antes” e “depois”.

Código: PUB0378CAPACIDADE:
100x200cm

FICHA DE DADOS DO CLIENTE

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Reúne todos os dados do cliente durante as etapas de tratamento e
destaca os resultados.

Ref. fornecedor: 
ART001086

CAPACIDADE:
Formato A4

INFORMAÇÃO:
• Ecrã de duas linhas 
• Memórias para 5 utilizadores 
• Design compacto

CARACTERÍSTICAS:
• Capacidade de peso: 150kg
• Incrementos de peso: 100g

FUNÇÕES:
• Peso
• % da gordura corporal
• % de água total do corpo
• Massa muscular
• Avaliação física

• Massa mineral óssea
• Taxa metabólica basal
• Idade metabólica
• Gordura visceral

• Reconhecimento automático
• Função de recuperação 

(Recall)
• Relógio, Calendário
• Modo convidado
• Modo atleta

BALANÇA DIGITAL BRANCA
BC730 TANITA

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

A balança Tanita é super compacta e leve e utiliza a mais recente 
tecnologia de Análise de Impedância Bioelétrica de Dupla Frequência 
(BIA) para garantir o mais elevado nível de precisão, permitindo-lhe ver 
imediatamente o impacto do seu programa de fitness ou perda de peso.

Código: 0DV3644CAPACIDADE:
Dimensões: 220x260x40mm (CxLxA)
Peso: 0,9kg
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RESET / CORPO

RESTORE / CORPO

.100 DETOXY
Programa desintoxicante e 
oxigenante para todo o corpo

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento profissional para o corpo todo da primeira fase RESET do 
método Arosha que exfolia a epiderme, estimula a microcirculação da pele
e oxigena os tecidos, deixando a pele macia, luminosa e pronta a receber os 
tratamentos RESTORE e ATTACK.

.104 DETOXY
PLUS CREAM
Creme desintoxicante intensivo

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Creme de massagem rico profissional com uma ação desintoxicante. 
Graças ao exclusivo CELL DETOXY SYSTEM que remove as impurezas da
epiderme e otimiza as funções normais da pele.

CAPACIDADE:
500ml

Código: 0DV6402CAPACIDADE:
4 Tratamentos

Código: 0DV6401

AQUA DRAIN
Tratamento cosmético com ação
drenante

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético drenante com sais do Mar Morto com importantes
propriedades drenantes. Ajuda a restaurar a permeabilidade correta dos 
tecidos e previne a estagnação dos líquidos em excesso.

CAPACIDADE:
4 Envelopes
(2 bandas de 10cm x 10m em comprimento - 250ml) cada

Código: 0DV3541

OEDEMACEL
Programa drenante e regulador

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

O Oedemacel kit foi desenvolvido para restaurar a permeabilidade correta 
dos tecidos e prevenir a estagnação dos líquidos em excesso. A mistura 
de ingredientes funciona em sinergia para promover o funcionamento 
correto das células e tecidos e prevenir as causas iniciais da formação da 
adiposidade localizada e celulite.

CAPACIDADE:
8 Tratamentos

Código: 0DV5768

DRAIN PLUS
Creme drenante intensivo

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Gel leve e não oleoso com ingredientes ativos específicos com propriedades
drenantes e vasotónicas, que ajuda a melhorar a microcirculação e 
promove a drenagem do excesso de líquidos. Adequado para o tratamento
da retenção de líquidos e sensação de pernas pesadas.

CAPACIDADE:
500ml

Código: ODV4847
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ATTACK / CORPO

ADIPOCEL
Programa para tratar a celulite
fibrosa e esclerótica

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento profissional criado para solucionar os problemas relacionados
com as fases mais avançadas da celulite (fibrosa e esclerótica); os seus 
componentes trabalham em sinergia para melhorar o aspeto e elasticidade
da pele e combater a adiposidade localizada.

CAPACIDADE:
8 Tratamentos

Código: 0DV5769

SLIM CEL
Tratamento cosmético com efeito 
adelgaçante*

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético capaz de promover a drenagem do excesso de 
líquidos e uma ação lipolítica. A sinergia das substâncias funcionais e 
excipientes confere à banda uma ação hidratante, drenante e lipolítica.
*Tratamento cosmético que não envolve perda de peso.

CAPACIDADE:
4 Envelopes
(2 bandas de 10cm x 10m de comprimento - 250ml) cada

Código: 0DV3542

CEL TERM
Tratamento cosmético para 
combater as imperfeições 
causadas pela celulite

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético termoativo indicado para os estádios mais 
avançados da celulite. Ajuda a combater a estagnação de líquidos e toxinas.

CAPACIDADE:
4 Envelopes
(2 bandas de 10cm x 10m de comprimento - 250ml) cada

Código: 0DV3543

LIPHO CEL
Tratamento cosmético 
anticelulítico

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético para as imperfeições da pele causadas pela celulite 
no qual a sinergia da Cafeína, Carnitina e Fosfatidilcolina ajuda a combater
a adiposidade localizada e os estádios mais avançados da celulite.

CAPACIDADE:
4 Envelopes
(2 bandas de 10cm x 10m de comprimento - 250ml) cada

Código: 0DV3544

CELLULITE PLUS
Creme remodelador intensivo

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Um tratamento cosmético profissional intensivo adelgaçante e 
antirretenção de líquidos. Contém o inovador SLIM COMPLEX que ajuda 
a melhorar a circulação da pele, e Cafeína com uma ação lipolítica que 
facilita a eliminação de gorduras.

CAPACIDADE:
500ml

Código: 0DV4647
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ATTACK / CORPO

LIPOLYTIC PLUS
Creme redutor intensivo

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético com tecnologia DRONE™, ideal para tratar a 
adiposidade localizada, remodelar e adelgaçar o abdómen e as ancas. 
A presença de um sistema veicular inovador de ingredientes ativos, o 
COSMETIC DRONE™, altamente específico e seletivo, garante uma ação 
específica e eficaz ao combater as imperfeições e a adiposidade localizada

CAPACIDADE:
500ml

Código: 0DV6740

FIRMING
Programa para tratar a perda de
tónus

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento profissional criado para refirmar e tonificar a pele. A mistura 
de componentes atua em sinergia para refirmar a pele e melhorar a 
microcirculação da pele, ideal ainda para melhorar o aspeto das estrias 
recentes.

CAPACIDADE:
8 Tratamentos

Código: 0DV5898

FIRM UP
Tratamento cosmético refirmante

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético refirmante: contém substâncias funcionais de 
origem vegetal que ajudam a melhorar o tónus, elasticidade e firmeza da 
pele. Tratamento fresco e revigorante, cuja combinação com a ampola 
Term Repair gera um efeito “quente e frio” com uma consequente 
“ginástica” vascular.

CAPACIDADE:
4 Envelopes
(2 bandas de 10cm x 10m em comprimento - 250ml) cada

Código: 0DV3546

LIFT PLUS
Tratamento cosmético
reestruturante para corpo

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético reestruturante para corpo que, graças às 
propriedades de substâncias funcionais, ajuda a regenerar a pele, dando-
lhe um aspeto tonificado e liso.

CAPACIDADE:
4 Envelopes
(2 bandas de 10cm x 10m em comprimento - 250ml) cada

Código: 0DV3796

FIRMING PLUS
Creme reestruturante intensivo

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Uma solução eficaz para melhorar o tónus e elasticidade da pele. Os 
principais ingredientes ativos, colagénio e elastina, ajudam a combater a 
flacidez da pele.

CAPACIDADE:
500ml

Código: ODV4644

LIPOFIT
Programa para tratar a
adiposidade localizada

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento profissional criado para combater e tratar a adiposidade 
localizada no abdómen e imperfeições inerentes. Graças à sinergia dos 
seus componentes promove a redução dos depósitos de gordura localizada 
no abdómen e ancas, reativando a microcirculação da pele, melhorando a 
elasticidade dos tecidos da pele, favorecendo assim a redefinição da silhueta.

CAPACIDADE:
4 Tratamentos

Código: 0DV6738
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ATTACK / CORPO

CRIO TONIC
Tratamento cosmético tonificante
para corpo

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético tonificante e refrescante rico em Centelha Asiática,
Ginseng e Mentol que desempenha uma ação vasoprotetora, tonificante, 
apaziguante e antifadiga. Graças à sensação de intensa frescura que 
proporciona, é ainda ideal para tratar a sensação de pernas pesadas 
durante o verão.

CAPACIDADE:
4 Envelopes
(2 bandas de 10cm x 10m em comprimento - 250ml) cada

Código: 0DV3545

PUSH UP
Tratamento cosmético com 
“efeito volumizador”

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento cosmético de fácil absorção com “efeito push-up” que melhora
o tónus e elasticidade da pele. Tratamento especificamente desenvolvido 
para dar aos seios e aos glúteos um aspeto mais volumoso e mais firme.

CAPACIDADE:
4 Envelopes
(1 banda de 12cm x 14m em comprimento - 250ml) cada

Código: 0DV3548
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BOOST / CORPO

SUGARGEL SCRUB
Exfoliante em gel/óleo

UTILIZAÇÃO EM CASA

Inovador gel exfoliante para rosto e corpo que se transforma num óleo com
uma leve massagem na primeira fase de aplicação e em seguida num leite
ao ser misturado com água. Uma textura surpreendente que combina a 
propriedade exfoliante do açúcar com o poder nutritivo e emoliente dos 
óleos de Abacate e Amêndoas doces e a frescura de um leite hidratante.

CAPACIDADE:
200ml

Código: 0DV6403

ESCOVA DE CERDAS
NATURAIS COM PEGA

UTILIZAÇÃO EM CASA

As cerdas desta escova provêm de uma fibra vegetal chamada “Tampico”,
extraída da “Agave Lechuguilla” (também chamada lxtle), uma planta 
suculenta que cresce espontaneamente nas áreas desertas do Norte do 
México.

Código: 0DV3815

PEELING
Emulsão enzimática

UTILIZAÇÃO EM CASA

Spray exfoliante energizante para corpo rico em enzimas de frutos que exfolia 
suavemente a pele, deixando-a macia e luminosa. Extremamente delicado e 
superficial, é adequado para uma utilização diária, para exfoliação progressiva. 
Otimiza a eficácia dos cremes da linha Boost/Body.

CAPACIDADE:
120ml

Código: 0DV3846

DRAIN
Gel/creme drenante intensivo

UTILIZAÇÃO EM CASA

Gel leve e não oleoso formulado com ingredientes ativos específicos, com 
propriedades drenantes e vasotónicas, que ajuda a melhorar a microcirculação 
e promover a drenagem dos líquidos em excesso. Adequado para o tratamento 
de retenção de líquidos e sensação de pernas pesadas. Graças ao seu efeito 
refrescante proporciona uma agradável sensação de bem-estar.

CAPACIDADE:
200ml

Código: 0DV4959

TEXTURE
Creme nutritivo e renovador para
corpo

UTILIZAÇÃO EM CASA

Emulsão rica com ação nutritiva e elasticizante: uniformiza e 
hidrata o corpo, exercendo uma delicada exfoliação superficial. 
A utilização constante melhora visivelmente o aspeto da pele, deixando-a 
lisa, macia e intensamente nutrida.

CAPACIDADE:
200ml

Código: 0DV4632

CELLULITE
Creme remodelador intensivo

UTILIZAÇÃO EM CASA

Tratamento cosmético adelgaçante e antirretenção de líquidos, 
desenvolvido para combater as imperfeições da celulite. Contém o inovador 
SLIM COMPLEX que ajuda a melhorar a circulação da pele e contém ainda 
Cafeína com uma ação lipolítica que facilita a eliminação das gorduras.

CAPACIDADE:
200ml

Código: 0DV3847



15

BOOST / CORPO

LIPOLYTIC
Creme redutor intensivo

UTILIZAÇÃO EM CASA

Tratamento cosmético com tecnologia DRONE™, ideal para tratar a adiposidade 
localizada, remodelar a área da cintura e abdómen/ancas. A presença de um 
sistema inovador para o fornecimento de ingredientes ativos, o altamente 
específico e seletivo COSMETIC DRONE™, garante uma ação específica e eficaz 
no combate das imperfeições e adiposidade localizada.

CAPACIDADE:
200ml

Código: 0DV4986

STRETCH MARKS
Creme de ação reparadora

UTILIZAÇÃO EM CASA

Estimula a regeneração celular e promove uma ação recompactante, 
prevenindo a formação de novas estrias. Melhora o tónus e elasticidade, 
ideal para ajudar a melhorar o aspeto das estrias causadas pela gravidez, 
amamentação, obesidade, perda repentina de peso.

CAPACIDADE:
200ml

Código: 0DV3848

FIRMING
Creme reestruturante intensivo

UTILIZAÇÃO EM CASA

Uma solução eficaz para melhorar o tónus e a elasticidade da pele. As 
principais substâncias funcionais, Colagénio e Elastina, ajudam a combater 
a flacidez da pele.

CAPACIDADE:
200ml

Código: 0DV3849

BREAST & DÉCOLLETÉ
Gel reconstituinte

UTILIZAÇÃO EM CASA

Um tratamento delicado usado para a área dos seios e decote que apresenta 
sinais de perda de firmeza e flacidez. Contém extratos botânicos especiais 
que atuam em sinergia para uma pele mais compactada e tonificada.

CAPACIDADE:
100ml

Código: 0DV3850

CELL REPAIR
Óleo seco remodelador

UTILIZAÇÃO EM CASA

Óleo enriquecido com óleo de Avelã e Argão com propriedades 
regeneradoras e antioxidantes. A solução ideal para melhorar a integridade 
da pele e abrandar o processo de envelhecimento. Tem ainda um efeito 
positivo na microcirculação da pele e, graças ao extrato de algas marinhas, 
ajuda a melhorar as imperfeições causadas pela celulite.

CAPACIDADE:
100ml

Código: 0DV5896

BODY LIFT
Óleo seco refirmante

UTILIZAÇÃO EM CASA

Óleo precioso enriquecido com óleo de Chia e Monoi do Taiti com 
propriedades refirmantes e tonificantes; melhora imediatamente o aspeto 
da pele, deixando-a lisa e macia. A sua composição de “óleo seco” permite 
uma rápida e fácil absorção.

CAPACIDADE:
100ml

Código: 0DV5897
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BOOST / CORPO

PRESSOPANTS
Leggings in Bio-Infrared 
Dermofibra®

UTILIZAÇÃO EM CASA

Leggings em Dermofibra® BIO INFRARED com efeito drenante e push-up.

BODYSLIM
Body in Bio-Infrared Dermofibra®

UTILIZAÇÃO EM CASA

Body em Dermofibra® Bio-Infrared com um efeito adelgaçante e 
remodelador.

S/M Código: 0DV4848
M/L Código: 0DV4840
L/XL Código: 0DV4841

S/M  Código: 0DV5950
M/L  Código: 0DV5951
L/XL  Código: 0DV5952

LIPOLYTIC BODY 
PATCH
Patch remodelador para 
abdómen & ancas

UTILIZAÇÃO EM CASA

Patch inovador em hidrogel com um efeito remodelador e adelgaçante 
imediato para um efeito que se adapta ao corpo e que dura até 8h depois 
da aplicação.

DRAIN BIO SHOCK
Pack de ação drenante e “push-
up”

UTILIZAÇÃO EM CASA

Tratamento de casa especialmente desenvolvido para drenar e reequilibrar 
os líquidos corporais graças à utilização combinada dos leggings 
Dermofibra® BIO INFRARED com um efeito drenante e push-up e o Drain 
Gel Cream.

CAPACIDADE:
4 x 20g

Código: 0DV6844 CAPACIDADE:
1 Pressopants
+ 1 Drain cream 200ml

S/M  Código: 0DV4792
M/L  Código: 0DV4793
L/XL  Código: 0DV4806

UTILIZAÇÃO EM CASA UTILIZAÇÃO EM CASA

LIPO BIO SHOCK
Slimming action and fat reduction 
pack

Tratamento de casa desenvolvido para combater depósitos de gordura 
localizada e reduzir as acumulações de gordura na área do abdómen/
ancas graças ao uso sinergístico do body em Dermofibra® BIO INFRARED 
com um efeito adelgaçante e do creme Lipolytic.

LIPOLYTIC BOOST
Pack de ação remodelante e 
redução de adiposidades

Tratamento de casa desenvolvido para combater a adiposidade localizada 
graças à força do creme Lipolytic em combinação com o inovador patch 
de hidrogel.

CAPACIDADE:
4 lipolytic body patch 20g
+ 1 creme Lipolytic 50ml

Ref. fornecedor: 
ARO141003

CAPACIDADE:
1 bodyslim
+ 1 creme Lipolytic 200ml

S/M Código: 0DV4982
M/L  Código: 0DV4983
L/XL Código: 0DV4984
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BOOST / CORPO

NU3CARE REGEN
Solução de ação drenante, 
restauradora e reequilibrante

UTILIZAÇÃO EM CASA

Suplemento alimentar na forma de solução à base de péptidos de 
colagénio de baixo peso molecular que fortalece a matriz extracelular e 
promove a síntese de novo colagénio, ácido hialurónico e fibras de elastina. 
Contém ainda extratos vegetais concentrados que promovem uma 
função hepatobiliar-pancreática adequada e, graças às suas propriedades 
diuréticas, o produto tem a capacidade de combater a retenção de líquidos.

CAPACIDADE:
300ml

Ref. fornecedor: 
ARO152001

NU3CARE FATBURNER 
DAY & NIGHT
Pó com ação “queima” gordura 
e adelgaçante

UTILIZAÇÃO EM CASA

nu3care FATBURNER é um suplemento alimentar especificamente 
formulado para dietas de perda de peso. Baseado em duas fórmulas 
diferentes específicas que promovem a otimização do metabolismo, 
desintoxicação oxidativa e uma melhoria da disposição.

NU3CARE DETOX
Comprimidos com ação 
desintoxicante e antioxidante

UTILIZAÇÃO EM CASA

Nu3care Detox é um suplemento alimentar em comprimidos à base 
de extratos vegetais que estimulam as atividades antioxidantes, anti-
inflamatórias e pró-cinéticas do corpo de modo a purificar e desintoxicar 
o mesmo.

CAPACIDADE:
15 Comprimidos

Ref. fornecedor: 
ARO151001

CAPACIDADE:
15 Fatburner Day + 15 Fatburner Night

Ref. fornecedor: 
ARO153001

DRAIN SHOCK
Pack de ação drenante e 
reequilibradora

UTILIZAÇÃO EM CASA

Tratamento para casa para drenar e reequilibrar o corpo com a utilização 
combinada com Nu3care Regen que atua a partir do interior, com uma 
ação reequilibradora e purificante, e o gel/creme drenante Drain que atua 
a partir do exterior.

FATBURNER SHOCK
Pack com ação “queima” gordura 
e adelgaçante

UTILIZAÇÃO EM CASA

Tratamento para casa para reduzir a gordura corporal graças à utilização 
combinada de Nu3care Fatburner Day & Night, que atua a partir do interior 
com a otimização do metabolismo para queimar gordura de forma natural, 
e o creme redutor intensivo Lipolytic que atua a partir do exterior para um 
efeito adelgaçante.

CAPACIDADE:
1 Nu3care Fatburner Day&Night + 1 LipolItic 
cream 200ml

Ref. fornecedor: 
ARO153002

CAPACIDADE:
1 Nu3care Regen + 1 Drain cream 200ml

Ref. fornecedor: 
ARO152002
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ACESSÓRIOS / CORPO

TOALHA DE CORPO

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

CAPACIDADE:
100x210cm
100x180cm

Código: PUB0338
Código: PUB0339

BODY EM CARTENE 
DESCARTÁVEL

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Body descartável em cartene para usar em combinação com pressoterapia 
e bandas.

Ref. fornecedor:
ARO900008

ROLO EM CARTENE 
DESCARTÁVEL

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Folhas em cartene descartável para usar durante os tratamentos com 
Waveshape e bandas.

CAPACIDADE:
170x200cm

Ref. fornecedor:
ARO900016

CALÇAS EM CARTENE 
DESCARTÁVEIS

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Calças em cartene descartável para usar em combinação com 
pressoterapia e bandas.

Código: 0DV5934

CONJUNTO DE 
APLICAÇÃO

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Taça em plástico com escova corporal especial para aplicar produtos 
específicos durante os tratamentos de corpo.

CAPACIDADE:
1 Taça + 1 escova corporal

Código: PUB0355

TAÇA

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Taça em plástico para aquecer as bandas.

CAPACIDADE:
Ø 22cm

Ref. fornecedor:
ARO900017
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AROSHA LX9
Equipamento de pressoterapia

ACESSÓRIOS

CONJUNTO DE DRENAGEM
2 Mangas para perna (4 sectores)
1 Manga para cintura (4 sectores)
1 Tubo distribuidor
1 Tubo duplo
1 Tubo individual

Código: 0MT1660

MANGA PARA CINTURA
Ref. fornecedor: ART101003

MANGA PARA PERNA (1 par)
Ref. fornecedor: ART101006 - XXL size

TUBO INDIVIDUAL
Ref. fornecedor: ART101009

MANGA PARA BRAÇO 
Ref. fornecedor: ART101004

FECHO PARA EXTENSOR DE BRAÇO (1 
Un.)
Ref. fornecedor: ART101007

TUBO DUPLO
Ref. fornecedor: ART101010

MANGA PARA CINTURA & 2
FECHOS EXTENSORES & 1 TUBO DUPLO
Ref. fornecedor: ART101005

TUBO DISTRIBUIDOR
Ref. fornecedor: ART101011

EQUIPAMENTOS / CORPO

EXTENSÃO PARA MANGA DE PERNA (1 
par)
Ref. fornecedor: ART101013 - XL size
Ref. fornecedor: ART101008 - XXL size
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AROSHA MK300
Equipamento de pressoterapia

ACESSÓRIOS

CONJUNTO TOTAL MK300L
2 Manga para perna
1 Manga para cintura
1 Manga para braço
4 Tubos individuais

CORPO INTEIRO MK300L
1 Manga de corpo inteiro
3 Fechos extensores

EXTENSOR DE FECHO PARA BRAÇOS
Ref. fornecedor: ART101609

1 PAR DE MANGAS PARA PERNA (1 par)
Ref. fornecedor: ART101602 - L - XL
Ref. fornecedor: ART101603 - XXL

EXTENSOR DE FECHO PARA PERNA 
(2 unidades)
Ref. fornecedor: ART101608 - XL 
Ref. fornecedor: ART101611 - XXL

MANGA PARA BRAÇO
Ref. fornecedor: ART101604

MANGA PARA CINTURA
Ref. fornecedor: ART101605

MANGA PARA CORPO INTEIRO
Ref. fornecedor: ART101606

TUBO INDIVIDUAL
Ref. fornecedor: ART101607

EQUIPAMENTOS / CORPO

Código: 0MT1496
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EQUIPAMENTOS / CORPO

WAVESHAPE 3.0
Equipamento de ultrassons / microcorrentes com placas fixas

ACESSÓRIOS

CONJUNTO WAVESHAPE 3.0
8 Placas de ultrassons
1 Suporte em Plexiglass para as placas de ultrassons
4 Bandas elásticas 60x10cm
2 Bandas elásticas 90x10cm
2 Bandas elásticas 105x10cm
16 Elétrodos em silicone 60x85mm
5 Cartões de memória

Código: 0MS1543

ELÉTRODO EM SILICONE
60x85mm - 16 Unidades
Ref. fornecedor: ART431006

BANDA ELÁSTICA
Ref. fornecedor: ART431003 l 60cmx10cm
Ref. fornecedor: ART431004 l 90cmx10cm
Ref. fornecedor: ART431005 l 105 cmx10cm

PLACA DE ULTRASSONS
(Não funciona com o Waveshape 2.0)
Ref. fornecedor: ART431021
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UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

MANTA TÉRMICA 
THERMO SLIM
Manta elétrica para utilização 
em tratamentos de cosmética

• Zonas de aquecimento: 2
• Saída máxima: 250W
• Alimentação: 115V ou 230V

CAPACIDADE:
Dimensões: 1.54x1.70cm (AxC) Cor: prateado

Código: 0MS0549

EQUIPAMENTOS / CORPO



23

ROSTO
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CHECK-UP / ROSTO

FICHA DE DADOS DO 
CLIENTE

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

A ficha de dados do cliente é uma 
ferramenta essencial para se manter 
a par de toda a informação sobre o 
cliente e os tratamentos efetuados.

Ref. fornecedor:
ART001195

CAPACIDADE:
Formato A4

Name and Surname ....................................................................................................

Place of birth ........................................................................ Age ...............................

Address ..............................................................................................................................

Tel. ........................................................ Email ...................................................................

PERSONAL DATA

HISTORY

PERFORMED TREATMENTS GENERAL INFORMATION

Peeling 
Microdermoabrasion
Laser
Hyaluronic acid injections
Collagen injections
Botulinic toxin
Biorevitalization

Do you take any medicinal product?
Do you take any contraceptive pill? 
Do you eat a lot of red meat? 
Do you eat a lot of animal fat?
Does your alimentation contain lots 
of dairy ingredients?
Do you smoke?  
Do you drink alcool? 
Are you often exposed to sun? 
Do you drink a lot of water during 
the day?
Have you got a sedentary life?

Cleansing milk
Tonic
Makeup remover lotion
Day cream
Night cream
Serum
Mask
Sunblocks
Makeup
Other .........................

PRODUCTS USED

yes
yes
yes
yes

yes
yes
yes
yes

yes
yes

no
no
no
no

no
no
no
no

no
no

no
no
no
no
no
no
no

To  be performed with the aid of a lens. It would better if the customer has removed the make up 20 minutes before.ANALYSIS
Reactivity: after the passage of a spatula on the face, for example on the forehead and cheek.
If you see an abnormal congestion/reactivity, you are in the presence of a reactive skin, useful to evaluate the treatment.

Pores size:
Blackheads: 
Complexion/oxygenation:
Luminosity:
Spot out:
Wrinkles:
Sagging:
Couperose:
Desquamation:
Acne scars:

- Presence of  hyperkeratosis
- Presence of peeling
- Surface black heads
- Oilness / dryness
- Tone

VISUAL ANALYSIS

CLASSIFICATION

ANALYSIS TO THE TOUCH

enlarged
yes, where? ........................ size ........................
redness paleness greyness

small

yes, where? ..........................
yes, where? ..........................
yes, where? ..........................
yes, where? ..........................
yes, where? ..........................
yes, where? ..........................
yes, where? ..........................

TYPE OF SKIN EYE CONTOUR LIP CONTOUR

Normal Dry:
delicate
atonic
sensitive

Oily:
dry seborrhea
oily seborrhea

Presence 
of wrinkles
Dark circles
Swelling

DÈCOLLETÈ

Wrinkles
Looseness
Blemishes

Barcode
Nasolabial
wrinkles
 

OVAL

Loose
Tonic

RESET / ROSTO

CLEANSING MILK
Extratos marinhos

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Leite com uma delicada ação de limpeza e desmaquilhante que elimina 
quaisquer impurezas, respeitando a hidratação da pele. A sua textura 
cremosa e delicadamente perfumada contém ingredientes ativos marinhos 
com ação antioxidante e revitalizante para uma pele limpa e macia.

CAPACIDADE:
450ml

Ref. fornecedor:
ARO205004

CLEANSING TONIC
Extratos de Camomila & Aveia

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Loção tonificante sem álcool que limpa, hidrata, refresca e tonifica a pele, 
desengordurando-a em profundidade.

CAPACIDADE:
400ml

Ref. fornecedor:
ARO205005

CLEANSING & 
EXFOLIATING KIT

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Peeling profissional composto por ingredientes ativos exfoliantes que 
ajudam a limpar a pele em profundidade, removendo as impurezas. Prepara 
a pele para os tratamentos seguintes.

CAPACIDADE:
40 Tratamentos

Ref. fornecedor:
ARO501005
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POST PEEL 
NEUTRALIZER
SPRAY NEUTRALIZADOR

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Solução em spray neutralizadora, hidratante e humectante.

CAPACIDADE:
50ml

Ref. fornecedor:
ARO405001

RESET / ROSTO

LACTIC ACID 30% 
& POST PEEL 
NEUTRALIZER
1.8 ≤ pH ≤ 2.2

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Ideal para peles maduras, finas e secas, oferece uma hidratação e 
luminosidade imediatas. Adequado para peles sensíveis. O Post Peel 
Neutralizer deve ser sempre usado em combinação.

CAPACIDADE:
50ml + 50ml

Ref. fornecedor:
ARO405004

MANDELIC ACID 
30% & POST PEEL 
NEUTRALIZER
1.8 ≤ pH ≤ 2.2

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Peeling superficial indicado em tratamentos uniformizadores 
antienvelhecimento e de pigmentação. Este peeling oferece uma 
luminosidade imediata ao rosto. Tem uma elevada tolerabilidade na pele. O 
Post Peel Neutralizer deve ser sempre usado em combinação.

CAPACIDADE:
50ml + 50ml

Ref. fornecedor: 
ARO405003

GLYCOLIC ACID 
35% &POST PEEL 
NEUTRALIZER
1.8 ≤ pH ≤ 2.2

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Estimula a regeneração celular ao remover a camada córnea da pele, 
unifica a tez e reduz as rugas e a descoloração. O Post Peel Neutralizer 
deve ser sempre usado em combinação.

CAPACIDADE:
50ml + 50ml

Ref. fornecedor:
ARO405002

WHITENING PEEL 
COMPLEX & POST 
PEEL NEUTRALIZER
1.8 ≤ pH ≤ 2.2

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Adequado para tratar manchas escuras, hiperpigmentação e melasma. 
Tem uma importante ação exfoliante. Adequado para peles maduras e 
secas. O Post Peel Neutralizer deve ser sempre usado em combinação.

CAPACIDADE:
50ml + 50ml

Ref. fornecedor:
ARO405005
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RESTORE / ROSTO

SOOTHING & 
RESTORING MASK
Máscara de fibra de biocelulose 
100% pura + ácido hialurónico
+ Restoring Natural Complex

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Máscara de fibras de biocelulose pura que oferece um efeito apaziguante e 
restaurador na pele. A máscara, graças a um inovador ativo “probiotic-like”, 
permite proporcionar à pele do rosto uma película protetora que ajuda a 
restaurar as condições ideais.

CAPACIDADE:
Pack de 10 unidades x 20ml

Ref. fornecedor:
ARO502210

EXTRA NOURISHING 
CREAM
TEXTURE RICH
Complexo Lipídico, Hydra 
Complex & Ingrediente Probiotic-
Like

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Emulsão rica especialmente desenvolvida para restaurar as condições 
ideais da camada hidrolipídica: um tratamento essencial para oferecer às 
peles mais exigentes tudo o que precisam, reduzindo a sensação de pele 
esticada.

CAPACIDADE:
100ml

Ref. fornecedor:
ARO205012

EXTRA NOURISHING 
CREAM
TEXTURE LIGHT
Pro Barrier Complex, RADICARE®, 
Granpowder USQ

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Creme de rosto de elevado poder nutritivo e hidratante, ideal para restaurar 
o nível correto de lípidos e fatores hidratantes na pele. Tem ainda uma 
poderosa ação antioxidante, prevenindo assim o envelhecimento. Ideal 
para peles mistas a oleosas.

CAPACIDADE:
100ml

Ref. fornecedor:
ARO205014

REGENERIST
Creme leve reconfortante 
Rhamnosoft & Camomila

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Creme calmante com manteiga de Moringa, Rhamnosoft® e Camomila 
ideal para restaurar o aspeto natural da pele após tratamentos de rosto e 
corpo que geram vermelhidão e irritação da pele (peeling, depilação, laser); 
também perfeito como tratamento apaziguante após a exposição solar.

CAPACIDADE:
100ml

Código: 0DV6874

RESTORING KIT

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento profissional para restaurar a barreira da pele com uma ação 
recompactante. Ajuda a reconstituir a camada hidrolipídica da pele.

CAPACIDADE:
4 Tratamentos

Ref. fornecedor:
ARO501009
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ATTACK / ROSTO

URBAN
DEFENCE KIT

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento profissional específico desintoxicante e protetor para peles 
expostas a poluentes e danificadas pelos agentes atmosféricos.

CAPACIDADE:
4 Tratamentos

Código: 0DV6213

URBAN
SHIELD CREAM
Elastina & Mistura de vitaminas

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Creme de rosto com ação desintoxicante e protetora, ideal para peles 
expostas a poluentes e danificadas pelos agentes atmosféricos. Uma 
emulsão leve e performativa, capaz de formar um “escudo” na superfície 
da pele que a defende das agressões diárias.

CAPACIDADE:
100ml

Ref. fornecedor:
ARO205009

LIFTING & 
CONTOURING KIT

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento profissional de efeito de lifting & contornos da pele com 
ingredientes ativos especialmente desenvolvidos para ajudar a combater 
a flacidez ao compactar os tecidos da pele. Os seus ingredientes ativos 
atuam para melhorar o tónus e elasticidade da pele para um prolongado 
efeito de lifting.

CAPACIDADE:
4 Tratamentos

Código: 0DV3971

LIFTING & 
CONTOURING CREAM
Células estaminais de origem 
vegetal & argirelina

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Creme específico de efeito de lifting rico em ingredientes ativos com 
capacidade de refirmar a pele que sofre de envelhecimento prematuro, 
rídulas, rugas e flacidez dos contornos faciais.

CAPACIDADE:
100ml

Ref. fornecedor:
ARO205010

REPAIR & 
REJUVENATING
KIT

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tratamento profissional antienvelhecimento de duas fases cujos 
ingredientes ativos ajudam a combater os danos causados pelos radicais 
livres, raios UV e processo natural de envelhecimento.

CAPACIDADE:
4 Tratamentos

Ref. fornecedor:
ARO501003

ADVANCED
ANTI-AGE CREAM
Fator de Crescimento Epidérmico  
& Phytosan

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Creme específico antienvelhecimento rico em ingredientes ativos 
desenvolvidos para reduzir a formação de novas rugas de envelhecimento 
e desidratação.

CAPACIDADE:
100ml

Ref. fornecedor:
ARO205011
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BOOST / ROSTO

CLEANSING MILK
Extratos marinhos

UTILIZAÇÃO EM CASA

Leite com uma delicada ação de limpeza e desmaquilhante que elimina 
quaisquer impurezas, respeitando a hidratação da pele. A sua textura 
cremosa e delicadamente perfumada contém ingredientes ativos marinhos 
com ação antioxidante e revitalizante para uma pele limpa e macia.

CAPACIDADE:
200ml

Ref. fornecedor:
ARO205501

CLEANSING TONIC
Extratos de Camomila & Aveia

UTILIZAÇÃO EM CASA

Loção tonificante sem álcool que limpa, hidrata, refresca e tonifica a pele, 
desengordurando-a em profundidade.

CAPACIDADE:
200ml

Ref. fornecedor:
ARO205502

RESTORE KIT
Tratamento intensivo de uma 
semana para a restauração e 
proteção da barreira cutânea

UTILIZAÇÃO EM CASA

O kit contém o formato de 15ml de Skin Affinity Cleansing Oil e Extra 
Nourishing Cream, o casal perfeito para restaurar a barreira da pele. 
Essencial para usar após um tratamento de peeling.

CAPACIDADE:
15ml + 15ml

Ref. fornecedor:
ARO205607

EXTRA NOURISHING 
CREAM
TEXTURE RICH
Complexo Lipídico, Hydra 
Complex & Ingrediente Probiotic-
Like

UTILIZAÇÃO EM CASA

Emulsão rica especialmente desenvolvida para restaurar as condições 
ideais da camada hidrolipídica: um tratamento essencial para oferecer às 
peles mais exigentes tudo o que precisam, reduzindo a sensação de pele 
esticada.

CAPACIDADE:
50ml

Ref. fornecedor:
ARO205608

SKIN AFFINITY 
CLEANSING OIL
Óleo de Abacate, Amêndoas e 
Arroz

UTILIZAÇÃO EM CASA

Óleo precioso de limpeza para rosto, que limpa por afinidade e não por 
contraste. Uma fórmula simples e preciosa, ideal para devolver à pele 
apenas aquilo que esta precisa para ser saudável sem alterar o seu 
equilíbrio  lipídico.

CAPACIDADE:
100ml

Ref. fornecedor:
ARO205611

EXTRA NOURISHING 
CREAM
TEXTURE LIGHT
Pro Barrier Complex, RADICARE®, 
Granpowder USQ

UTILIZAÇÃO EM CASA

Creme de rosto de elevado poder nutritivo e hidratante, ideal para restaurar 
o nível correto de lípidos e fatores hidratantes na pele. Tem ainda uma 
poderosa ação antioxidante, prevenindo assim o envelhecimento. Ideal 
para peles mistas a oleosas.

CAPACIDADE:
50ml

Ref. fornecedor:
ARO205609
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BOOST / ROSTO

URBAN
SHIELD CREAM
Elastina & mistura de vitaminas

UTILIZAÇÃO EM CASA

Creme de rosto com ação desintoxicante e protetora, ideal para peles 
expostas a poluentes e danificadas pelos agentes atmosféricos. Uma 
emulsão leve e performativa, capaz de formar um “escudo” na superfície 
da pele que a defende das agressões diárias.

CAPACIDADE:
50ml

Código: 0DV6739

LIFTING & 
CONTOURING CREAM
Células estaminais de origem 
vegetal & Argirelina

UTILIZAÇÃO EM CASA

Creme específico de efeito de lifting rico em ingredientes ativos com 
capacidade de refirmar a pele que sofre de envelhecimento prematuro, 
rídulas, rugas e flacidez dos contornos faciais.

CAPACIDADE:
50ml

Código: 0DV3980

LIFTING & 
CONTOURING
EYE PATCH
Máscara de fibra de biocelulose 
100% pura + Complexo de 
Péptidos

UTILIZAÇÃO EM CASA

Máscara para olhos em biocelulose pura com uma ação de lifting imediata. 
Quando aplicada, adere na perfeição ao contorno dos olhos, transportando 
de forma ideal a circulação dos ingredientes funcionais contidos no líquido.

CAPACIDADE:
4 Unidades x 6ml

Código: 0DV4695

EYE DUO PACK
Tratamento de dia & noite

UTILIZAÇÃO EM CASA

Tratamento intensivo exclusivo dia & noite desenvolvido para combater 
o aspeto das rugas, olheiras, papos e inchaço na área dos olhos. Eye 
Microemulsion + Eye Serum são formulados com uma combinação 
inovadora de ÁCIDO HIALURÓNICO + BIORETINOL volumizador e 
antienvelhecimento e COMPLEXO DE PÉPTIDO com uma ação drenante 
e redensificante.

CAPACIDADE:
15ml + 15ml

Ref. fornecedor:
ARO205205

ADVANCED
ANTI-AGE CREAM
Fator de Crescimento Epidérmico  
& Phytosan

UTILIZAÇÃO EM CASA

Creme específico antienvelhecimento rico em ingredientes ativos 
desenvolvidos para reduzir a formação de novas rugas de envelhecimento 
e desidratação.

CAPACIDADE:
50ml

Código: 0DV3981

SOOTHING & 
RESTORING MASK
Máscara de fibra de biocelulose 
100% pura + ácido hialurónico
+ Restoring Natural Complex

UTILIZAÇÃO EM CASA

Máscara de fibras de biocelulose pura que oferece um efeito apaziguante e 
restaurador na pele. A máscara, graças a um inovador ativo “probiotic-like”, 
permite proporcionar à pele do rosto uma película protetora que ajuda a 
restaurar as condições ideais.

CAPACIDADE:
Pack de 3 unidades x 20ml Ref. fornecedor:

ARO502009
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BOOST / ROSTO

URBAN
SHIELD MASK
Máscara de fibra de biocelulose 
100% pura  + extrato de Chlorella 
Vulgaris, Minerais e Complexo 
NMF-Like

UTILIZAÇÃO EM CASA

Máscara de fibra de biocelulose pura com propriedades desintoxicantes e 
oxigenantes. Graças ao conjunto de substâncias funcionais presentes, cria 
uma película invisível que protege a pele das agressões diárias dos agentes 
atmosféricos, abrandando os processos oxidativos responsáveis pelo 
envelhecimento da pele.

CAPACIDADE:
Pack de 3 unidades x 20ml Código: 0DV6182

LIFTING & 
CONTOURING MASK
Máscara de fibra de biocelulose 
100% pura + Complexo E,
Quinoa e Rejuline

UTILIZAÇÃO EM CASA

Máscara de biocelulose pura que oferece imediatamente a pele um aspeto 
compacto e liso. Os ingredientes ativos contidos, com propriedades de efeito 
de lifting e antirrugas, foram desenvolvidos para refirmar, revigorar e iluminar 
a pele.

CAPACIDADE:
Pack de 3 unidades x 20ml Código: 0DV3976

ADVANCED
ANTI-AGE MASK
Máscara de fibra de biocelulose 
100% pura + Complexo E,
extrato de Café, Baobá, Hibisco e 
Fator de Crescimento Epidérmico 

UTILIZAÇÃO EM CASA

Creme anti-envelhecimento exclusivo reforçado pela máscara de 
biocelulose pura cujos ingredientes ativos contidos foram desenvolvidos 
para tratar as rugas mais profundas.

CAPACIDADE:
Pack de 3 unidades x 20ml Código: 0DV3977

SPOT CORRECTOR
& WHITENING MASK
Máscara de fibra de biocelulose 
100% pura + Complexo E, 
Ascorbyl Glucoside
e Acetyl Glycyl B-Alanine

UTILIZAÇÃO EM CASA

Tratamento específico corretor de manchas cuja formulação contém 
ingredientes ativos aclaradores que atuam em três níveis, restaurando a 
cor natural da pele.

CAPACIDADE:
Pack de 3 unidades x 20ml

Código: 0DV3978
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PEPTIDE inFUSION
Ampola antienvelhecimento & 
rejuvenescimento para rosto

UTILIZAÇÃO EM CASA

Concentrado precioso de diferentes péptidos que atuam em sinergia para 
estimular a renovação da pele.

CAPACIDADE:
Pack de 5 unidades x 2ml

Ref. fornecedor:
ARO302002

RECOVERY inFUSION
Ampola destressante & 
regeneradora para rosto

UTILIZAÇÃO EM CASA

Tratamento desintoxicante intensivo ideal para combater os primeiros 
sinais de envelhecimento causados pelo stress.

CAPACIDADE:
Pack de 5 unidades x 2ml

Ref. fornecedor:
ARO302003

VITAMINIC inFUSION
Ampola aclaradora & antioxidante 
para rosto

UTILIZAÇÃO EM CASA

Esta ampola dá à pele uma recarga de energia e uma luminosidade 
imediata.

CAPACIDADE:
Pack de 5 unidades x 2ml

Ref. fornecedor:
ARO302001

HYDRALIPID inFUSION
Ampola hidratante & nutritiva para 
rosto

UTILIZAÇÃO EM CASA

Ampola preciosa de duas fases com uma dupla ação hidratante e nutritiva.

CAPACIDADE:
Pack de 5 unidades x 2ml

Ref. fornecedor:
ARO302004

HYALURON inFUSION
Ampola profundamente 
hidratante para rosto

UTILIZAÇÃO EM CASA

Um concentrado hidratante rico em ácido hialurónico.

CAPACIDADE:
Pack de 5 unidades x 2ml

Ref. fornecedor:
ARO302005

BOOST / ROSTO
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REGENERIST
Creme leve reconfortante 
Rhamnosoft & Camomila

UTILIZAÇÃO EM CASA

Creme calmante com manteiga de Moringa, Rhamnosoft® e Camomila 
ideal para restaurar o aspeto natural da pele após tratamentos de rosto e 
corpo que geram vermelhidão e irritação da pele (peeling, depilação, laser); 
também perfeito como tratamento apaziguante após a exposição solar.

CAPACIDADE:
50ml

Código: 0DV4645

SUN MIST - SPF 50+
Vitamina E & Aloé Vera

UTILIZAÇÃO EM CASA

Fórmula solar inovadora em spray para o rosto e corpo com uma proteção 
muito elevada, pratica e refrescante. Contém uma mistura equilibrada de 
UVA / UVB e filtros ativos que protegem a pele dos danos fotoinduzidos. 
Fórmula sem gelatina de petróleo, parabenos nem perfumes; muito 
resistente à água.

CAPACIDADE:
100ml

Código: 0DV6241

HYALURONIC ACID
Ativo puro

UTILIZAÇÃO EM CASA

Pasta sem água com uma elevada concentração de ácido hialurónico que 
tem uma intensa ação regeneradora e redensificante. Restaura a firmeza, 
tonifica os tecidos e ajuda a alisar a pele.

CAPACIDADE:
50ml

Código: 0DV4699

VITAMIN C
Ativo puro

UTILIZAÇÃO EM CASA

Pó composto por 90% de Vitamina C e 3% de ácido kójico, oferece 
luminosidade a todos os tipos de peles e em particular melhora a textura 
das peles fotoenvelhecidas e/ou com tendência a acne, oferecendo uma 
maior uniformidade à tez.

CAPACIDADE:
20g

Código: 0DV4700

HYALURON-3 SERUM
Ativo puro

UTILIZAÇÃO EM CASA

Fórmula de gel precioso e inovador à base de ácido hialurónico, no qual o 
ácido hialurónico é obtido com um processo de fragmentação particular 
que o torna muito biodisponível. Contém três diferentes tipos de ácidos 
hialurónicos com diferentes pesos moleculares e estruturas químicas.

CAPACIDADE:
30ml

Ref. fornecedor:
ARO205610

BOOST / ROSTO
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TAÇA DE 
CERÂMICA

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Pequena taça de cerâmica para tratamentos de rosto.

CAPACIDADE:
Ø 10cm

Ref. fornecedor:
ARO950001

PINCEL PARA
ROSTO

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Ref. fornecedor:
ARO950002

PINCEL PARA
PEELING

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Pincel Arosha para aplicar peelings.

Ref. fornecedor:
ART001212

FITA DE CABELO 
AROSHA EM ALGODÃO 
E VELCRO - BRANCO

UTILIZAÇÃO EM CASA

Código: PUB0339

TOALHA DE 
ROSTO

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

CAPACIDADE:
30x60cm

Código: 0DV0327

ACESSÓRIOS / ROSTO

BANDA AROSHA EM 
TECIDO TECNOLÓGICO

UTILIZAÇÃO EM CASA

Código: PUB0337
CAPACIDADE:
Branco



34

BOLSA AROSHA COM 
ESPELHO DE MÃO - 
BRANCO

UTILIZAÇÃO EM CASA

Ref. fornecedor:
ART001199

BOLSA AROSHA (WE 
CARE FOR YOU) - 
PRETO

UTILIZAÇÃO EM CASA

Ref. fornecedor:
ART001246

ACESSÓRIOS / ROSTO
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Notas
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