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Nadia Payot foi uma das primeiras mulheres francesas a 

obter uma licenciatura em medicina no início do século XX. 

A mulher independente via a beleza como um modo de 

libertar as mulheres e, em 1920, criou uma marca que iria 

simbolizar isto: PAYOT.

Know-how herbalista
Usou os seus conhecimentos científicos e 
ingredientes naturais que encontrava nas lojas 
herbalistas na altura de desenvolver produtos de 
cuidado com propriedades benéficas, como um 
apotecário. Estes incluíam cremes apaziguantes 
(numéro 2) e nutritivos (nutricia). O produto mais 
lendário da Payot «Pâte Grise», uma preparação 
anti-borbulhas, criado há mais de 70 anos é ainda 
vendido a cada 5 minutos a nível mundial.

Cuidado e movimento

Uma pioneira, ela queria ir além dos produtos. O 
seu desejo era agitar a abordagem tradicional à 
beleza ao oferecer uma visão mais holística onde 
a pele, o corpo e o bem-estar interior formam 
um todo estável. Inspirada pela sua amiga, 
prima ballerina Anna Pavlova, percebeu o poder 
do movimento na preservação da juventude. 
Decidiu então complementar os seus produtos 
de cuidado com massagens que desenvolveu no 
seu spa, o primeiro em paris. Onde inventou a 
Gym Beauté®, uma massagem facial especial com 
“42 movimentos”, e formou as mulheres que iriam 
mais tarde ficar conhecidas como “esteticista”.
Neste know-how único, criou também uma versão 
que as suas clientes podiam fazer sozinhas. Deste 
modo, empenhou-se para ajudar as mulheres a 
serem as donas da sua beleza: uma filosofia que 
continuou 100 anos depois por homens e mulheres 
que seguiram as suas pegadas.

A HISTÓRIA

A MARCA



O derradeiro Pâte Grise, o símbolo da beleza sem rodeios, é um produto 

de cuidado que resistiu à passagem do tempo e já «salvou» mais do que 

uma mulher.

Este aliado da beleza tornou-se um parceiro perfeito anti-

imperfeições, garantindo uma autoconfiança inabalável.  

Retirando inspiração do know-how apotecário, esta fórmula 

única repleta de ingredientes purificantes tem permanecido 

inalterada desde a sua criação.

O LENDÁRIO  
PÂTE GRISE

1947 1995 2013

2021 2020 20172018

5



SENSIBILIDADE FEMININA 
E EXPRESSÃO SINCERA

A PAYOT é mais do que uma marca de cuidados 

para a pele; é um potenciador da feminilidade e um 

catalisador de autoconfiança para uma beleza interior 

e exterior. 

Uma ruga, mancha ou imperfeição? Não entre 

em pânico, a PAYOT está aqui para a tranquilizar, 

aconselhar e apoiar, ajudando a «abraçar» a passagem 

do tempo, a ser arrojada, e a lidar com as pequenas 

imperfeições que serão em breve algo do passado – 

com o bónus acrescido de tranquilidade!

O compromisso da PAYOT: criar momentos de deleite, mimar 

a pele e energizar o corpo através de produtos de elevada 

qualidade com texturas ultrassensoriais que despertam os 

sentidos. Resumindo, um boost emocional, passado de mães 

para filhas, falado entre amigas ou partilhado nas redes sociais.

É esta também a força da PAYOT: a consciência de que 

cada mulher é única, para ser uma aliada de beleza 

gentil, leal e generosa, atenta às suas necessidades.
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PAYOT, a inventora dos exercícios faciais em 1920, muito antes da atual tendência facialista, 

desenvolveu a GYM BEAUTÉ PAYOT®. Este ritual de assinatura representa o espírito de 

vanguarda da marca. O princípio? Descontrair os músculos tensos, tonificar os músculos 

fracos e trabalhar o rosto em profundidade para dinamizar os contornos do rosto, apaziguar e 

alisar os traços, disfarçar a fadiga e sublimar a luminosidade. Uma espetacular e rápida sessão 

de ioga facial! 

Com a GYM BEAUTÉ PAYOT®, um verdadeiro «treinador» de beleza, sublime a sua beleza em 

apenas um minuto. Sorria, é linda!

O PODER DO MOVIMENTO

GYM BEAUTÉ PAYOT®

Tratamentos para spas & institutos de beleza
Todos os dias em todo o mundo, muitas esteticistas executam um vasto 

número de rituais, incluindo o icónico “Modelage aux 42 Mouvements”. 

Esta massagem energizante do rosto oferece muitos benefícios, 

proporcionando um momento de bem-estar que deixa um efeito 

imediato, percetível e prolongado na pele, corpo e mente. A derradeira 

experiência verdadeiramente sensorial.
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Para com as mulheres:
IGUALDADE: UM FOCO CENTRAL
A PAYOT é um negócio de mulheres: fundada e dirigida por uma mulher e composta essencialmente por equipas 

femininas, foram elas que deram forma à sua história e fizeram a diferença. Nadia Payot fez do empoderamento 

feminino a sua própria luta, a PAYOT perpetua esta convicção fazendo da igualdade no local de trabalho um foco 

central dos seus compromissos: teletrabalho, reuniões que terminam antes das 18:30 e “Mummy Subvention”, pago 

a todas as funcionárias depois do nascimento de um filho.

Através dos produtos:
FABRICADO EM FRANÇA COM ELEVADOS PADRÕES DE 
TRANSPARÊNCIA E NATURALIDADE
A PAYOT representa a visão Francesa da beleza e por isso, para manter a mesma, a marca escolhe criar, 

desenvolver e fabricar os seus produtos em França. A sua rastreabilidade e transparência potenciam ainda 

mais a sua ambição de tornar a beleza mais natural e “clean”. A partir de 2021, esta assume a forma de ações 

concretas: uma lista INCI reduzida, uma proporção elevada de ingredientes de origem natural.

Para com o planeta:
AGIR COM CONSCIÊNCIA
Ansiosa por respeitar o planeta que é o lar das pessoas e da Natureza responsáveis pelas suas virtudes, a PAYOT já implementou 

inúmeras iniciativas destinadas a proteger o meio-ambiente: remoção dos folhetos dos produtos, cartão com origem em florestas 

de gestão sustentável, e muito mais. No entanto, este é apenas o primeiro passo. Para novos produtos a partir de 2021 e para todas 

as linhas a partir de 2025, 100% das embalagens* serão fabricadas com materiais reciclados e/ou recicláveis com a intenção de 

atingir uma neutralidade plástica até 2030. Este desafio ambicioso demonstra o desejo sincero da PAYOT de agir com consciência 

ambiental.

* Exceto bombas doseadores e acessórios das tampas

O COMPROMISSO DA PAYOT

A MARCA



O laboratório integrado na sede da PAYOT em Paris, França.
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CUIDADOS DE ROSTO
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O DERR ADEIRO PRODUTO LENDÁRIO
UM PÂTE GRISE VENDIDO A CADA 5 MINUTOS A NÍVEL MUNDIAL!



L’ORIGINALE (1)
Cuidado purificante para ajudar a eliminar 
pequenas borbulhas durante a noite - 
Boião de 15ml

SPÉCIALE 5 (2)
Gel purificante e ressecante para secar 
as pequenas borbulhas enquanto dorme, 
seguindo a ação do Pâte Grise - Bisnaga 
de 15ml

STICK COUVRANT (3)
Corretor de limpeza profunda para 
purificar e disfarçar pequenas borbulhas - 
Stick de 1,6g

PELES MISTAS A OLEOSAS,  
E PELES COM TENDÊNCIA A IMPERFEIÇÕES

PURIFICAR  
& MATIFICAR

CUIDADOS DIÁRIOS CUIDADOS OCASIONAISCUIDADOS DE TRATAMENTO

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12
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GELÉE NETTOYANTE (10)
Gel fresco aperfeiçoador da pele com grânulos 
de carvão para limpar e exfoliar suavemente a 
pele - Bisnaga de 200ml

EAU PURIFIANTE (4)
Loção bifásica aperfeiçoadora para limpar em 
profundidade, eliminar o excesso de sebo, fechar 
os poros, refinar a textura da pele e matificar a 
pele - Embalagem de 200ml

CONCENTRÉ ANTI-IMPERFECTIONS (8)
Gel fresco e fluído altamente absorvente para 
uma pele limpa, macia e purificada - Embalagem 
com conta-gotas de 30ml

PÂTE GRISE JOUR (5)
Gel hidratante e anti-imperfeições para purificar 
e matificar - Boião de 50ml

PÂTE GRISE NUIT (7)
Creme anti-imperfeições para noite para purificar 
e renovar a textura da pele - Boião de 50ml

SOIN NUDE SPF 30 (9)
Cuidado purificante com cor para disfarçar as 
imperfeições e proteger dos raios UV - Bisnaga 
de 40ml

PAPIERS MATIFIANTS (6)
Folhas anti-brilhos para absorver o excesso de 
sebo e matificar imediatamente a pele - Caixa de 
50 folhas

EXPERT POINTS NOIRS (11)
Gel de limpeza profunda anti-pontos negros para 
uma ação purificante imediata - Bisnaga de 30ml

MASQUE CHARBON (12)
Máscara negra ultra-absorvente para limitar 
o excesso de sebo e alisar a textura da pele  
- Bisnaga de 50ml

PÂTE GRISE

PÂTE GRISE, o aliado lendário 
há mais de 70 anos da pele com 
tendência a borbulhas, oferece 
uma linha abrangente. Esta ro-
tina purificante anti-imperfei-
ções exerce uma ação suave, 
com Menta Chilena e extratos 
de zinco, para revelar uma pele 
saudável e bonita.
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PELES SENSÍVEIS & «EMOCIONAIS»

L’ORIGINALE (6)

Cuidado de emergência para apaziguar 
localmente a irritação e reduzir a vermelhidão 
passageira - Bisnaga de 30ml

SÉRUM DOUCEUR PÉTALES (3)
Óleo-sérum apaziguante anti-
vermelhidão para reconfortar a pele 
sensível - Embalagem de 30ml

CRÈME N°2 NUAGE (1)
Creme leve e etéreo com uma ação anti-
vermelhidão e antisstress na pele - Boião de 
50ml

CRÈME N°2 CACHEMIRE (2)
Óleo-em-creme envolvente antisstress 
e anti-vermelhidão - Boião de 50ml

L’ESSENTIELLE (7)
Bálsamo fundente e reconfortante para 
apaziguar a irritação e as sensações 
de desconforto na pele mais sensível 
- Embalagem de 40ml com bomba 
doseadora

CC CREAM (5)
Cuidado protetor FPS50+ com cor 
para uma pele apaziguada e protegida  
- Bisnaga de 40ml

STICK LÈVRES HYDRATANT  
ET APAISANT (4)
Cuidado hidratante para lábios 
para suavizar e proteger contra 
sensações de pele esticada  
- Stick de 4g

MASQUE PEEL OFF  
DOUCEUR (8)
Máscara apaziguante e reconfortante 
de emergência para acalmar sensações 
de desconforto e hidratar a pele - 
Boião de 10g

RECONFORTAR  
& APAZIGUAR

1 3

2

4

5 7

6

8

CUIDADOS DIÁRIOS CUIDADOS OCASIONAISCUIDADOS DE TRATAMENTO

NOVO

NOVO

CRÈME N°2

Um produto verdadeiramente 

mítico, CRÈME  N°2 foi o segundo 

produto formulado por Nadia 

Payot. Deste produto lendário 

nasceu uma linha de cuidados 

dedicada à pele «emocional».

NOVO
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PELES BAÇAS 
E COM FALTA DE LUMINOSIDADE

MY PAYOT

A linha MY PAYOT, com 
os seus extratos de três 
superingredientes – Romã 
orgânica, Goji e Açaí orgânicos – 
revitaliza a pele baça e cansada 
para revelar uma tez luminosa 
e um brilho maravilhoso. As 
fórmulas contêm mais de 80% 
ingredientes naturais e as 
embalagens são fabricadas 
com materiais reciclados*. 

*bisnagas e caixas

CONCENTRÉ ÉCLAT
Sérum ultrafresco para uma 
luminosidade renovada e um efeito de 
brilho saudável imediato - Embalagem 
de 30ml com bomba doseadora

CRÈME GLOW (5)
Creme com Vitamina C para revelar 
a luminosidade natural da pele e 
proteger das fontes de stress diárias - 
Boião de 50ml

GELÉE GLOW (4)
Creme-gel energizante para hidratar e 
revelar a luminosidade natural da pele  
- Boião de 50ml

REGARD GLOW (3)
Stick com cor anti-fadiga para 
refrescar e iluminar o olhar - Stick de 
4,5g

CC GLOW (2)
Cuidado para tez FPS15 com cor para  
um efeito de brilho saudável e uma cor 
que se adapta a qualquer tipo de pele 
- Bisnaga de 40ml

 

MASQUE SLEEP & GLOW (1)
Cuidado de noite para luminosidade 
imediata, para deixar a pele 
resplandecente ao despertar - Bisnaga 
de 50ml

BRUME ÉCLAT
Bruma hidratante energizante para 
estimular a luminosidade e combater 
a poluição - Aerossol de 125ml

NEW GLOW
Tratamento altamente concentrado 
em Vitamina C para revitalizar a 
luminosidade da pele - Embalagem 
de 7ml

PEELING ÉCLAT
Essência fresca para um efeito «pele 
nova» diário e luminosidade renovada 
- Embalagem de 125ml

CUIDADOS DIÁRIOS CUIDADOS OCASIONAIS

DESPERTAR  
& ESTIMULAR

1 2

3

4

5

NOVO NOVO

NOVO
NOVO

NOVO



PELES DESIDRATADAS

HYDRA 24+

Graças aos seus extratos de 

frutos saturados em água 

(Melancia e Figo), a linha 

hidratante HYDRA 24+ 

preserva o aspeto jovem da 

pele e protege-a dos efeitos 

nocivos da poluição.

CONCENTRÉ D’EAU (2)
Gel aquoso fresco para 
saciar a pele com sede e 
oferecer uma hidratação 
intensa e prolongada -   
- Embalagem de 30ml com 
bomba doseadora

REGARD GLAÇON (3)
Gel suave e fresco para alisar e 
hidratar o contorno dos olhos  
- Bisnaga de 15ml com roll-on

GEL-CRÈME SORBET (4)
Gel-creme fundente e fresco 
para proteger a pele contra as 
agressões e os efeitos nocivos 
da poluição - Boião de 50ml

CRÈME GLACÉE (5)
Creme sedoso e macio para 
uma hidratação imediata e 
prolongada - Boião de 50ml

ESSENCE (6)
Gel-em-água leve e fresco infundido 
com pétalas de Centáurea azul, que se 
transforma numa textura de água para po-
tenciar a hidratação da pele - Embalagem 
de 125ml

BAUME-EN-MASQUE (1)
Máscara cremosa para 
restaurar o equilíbrio da 
hidratação na pele sedenta - 
Bisnaga de 50ml

HIDRATAR 
& PROTEGER

CUIDADOS DIÁRIOS CUIDADOS OCASIONAIS 

1

2

3

4

65
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PELES SECAS A MUITO SECAS

NUTRICIA BAUME SUPER 
RÉCONFORTANT (1)
Bálsamo fundente ultra-nutritivo 
para nutrir e reparar intensamente 
a pele muito seca - Boião de 50ml

NUTRICIA CRÈME CONFORT (3)
Creme nutritivo e reestruturante para 
nutrir a pele seca - Boião de 50ml

NUTRICIA BAUME LÈVRES 

COCOON (2)
Cuidado de lábios nutritivo e 
reconfortante para nutrir, apaziguar 
e proteger do frio e das agressões 
externas - Boião de 6g

NUTRICIA BAUMES LÈVRES 
ROSE CANDY & ROUGE CHERRY 
(4 & 5)
Bálsamos nutritivos com cor para 
um discreto tom rosa ou vermelho e 
um efeito glamoroso natural - Boião 
de 6g

NUTRIR 
& RECONFORTAR

1

4 5

2

3

NUTRICIA

NUTRICIA, a linha de cuidados 
que incorpora manteiga de 
Karité e óleos de base vegetal, 
nutre e reconforta a pele mais 
seca.

NOVA EDIÇÃO LIMITADA



TODOS OS TIPOS DE PELES

LES DÉMAQUILLANTES

A desmaquilhagem e a limpeza 
são os primeiros passos em, 
qualquer rotina de beleza. 
São o segredo para uma 
pele saudável, luminosa e 
visivelmente mais bonita.

DESMAQUILHAGEM 
& LIMPEZA

EXFOLIANTES & MÁSCARASDESMAQUILHANTES E LÍQUIDOS DE LIMPEZA

GEL DÉMAQUILLANT D’TOX (2)

Gel de limpeza à base de água para 
eliminar as impurezas - Embalagem de 
200ml com bomba doseadora

DÉMAQUILLANT INSTANTANÉ  
YEUX ET LÈVRES (3) 

Desmaquilhante bifásico para eliminar 
a maquilhagem dos olhos e dos lábios - 
Embalagem de 125ml

LAIT MICELLAIRE DÉMAQUILLANT (4)
Leite de limpeza micelar e hidratante para 
eliminar com suavidade a maquilhagem e 
as impurezas - Embalagem de 200ml com 
bomba doseadora

MOUSSE MICELLAIRE NETTOYANTE (5)

Uma  mousse cremosa para limpar a pele 
com suavidade - Embalagem de 150ml

EAU MICELLAIRE EXPRESS (6)

Água micelar fresca e suave para eliminar  
as impurezas num só gesto - Embalagem 
de 200ml com bomba doseadora

LOTION TONIQUE RÉVEIL (8)
Loção tonificante para aperfeiçoar 
a limpeza e reavivar a luminosidade 
- Embalagem de 200ml com bomba 
doseadora

 BUBBLE MASK PEELING (1)
Textura transformadora gel-para-mousse, 
para um efeito «pele nova» imediato - 
Cinco saquetas de 8ml

GELÉE GOMMANTE  
DOUCEUR (7)

Gel exfoliante fundente sem grânulos para 
o rosto para sublimar a luminosidade e 
pureza natural da tez - Bisnaga de 50ml

GOMMAGE DOUCEUR  
FRAMBOISE (9)

Gel-em-óleo com sementes de 
Framboesa para uma exfoliação suave e 
deliciosa - Bisnaga de 50ml

MASQUE D’TOX

Máscara revitalizante para revelar uma pele fresca 
e resplandecente - Bisnaga de 50ml

1

2

5

6

7

8

9

4

3
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TODOS OS TIPOS DE PELES

REVITALIZAR  
& MIMAR

WATER POWER
Máscara de tecido 
volumizadora e hidratante 
com extrato de Bambu para 
restaurar o conforto e o 
bem-estar
Máscara descartável

TEENS DREAM
Máscara de tecido 
purificante anti-
imperfeições com extrato 
de Melaleuca para purificar 
a pele, fechar os poros e 
matificar
Máscara descartável

HANGOVER
Máscara de tecido detox e 
reveladora de luminosidade 
com extrato de bagas 
Goji para restaurar a 
pele resplandecente e a 
luminosidade
Máscara descartável

WINTER IS COMING
Máscara de tecido nutritiva 
e reconfortante com óleo 
de Abacate para nutrir a 
pele em profundidade e 
apaziguar face às agressões 
externas
Máscara descartável

LOOK YOUNGER
Máscara de tecido alisadora 
e com efeito lifting com 
extrato de Chá Verde para 
uma pele imediatamente 
mais lisa e uma tez 
resplandecente
Máscara descartável

LES MORNING MASKS

As MORNING MASKS oferecem 

um boost de beleza imediato 

em apenas 15 minutos!

As máscaras de tecido são um must-

have para cuidar da pele. Graças à sua 

ação personalizada oferecem cinco 

soluções de beleza para hidratar, 

purificar, estimular a luminosidade, 

nutrir ou um efeito lifting da pele. Têm 

um formato ultra-prático, perfeito para 

levar em viagem.

1

2

4 5

6

8

9

10
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RUGAS, RÍDULAS 
E RUGAS DE EXPRESSÃO

BLUE TECHNI LISS

CONCENTRÉ (4)
Sérum crono-volumizador al-
tamente concentrada em ácido 
hialurónico que preenche as 
rugas e atua como um escudo 
contra a luz azul - Embalagem 
de 30ml com bomba doseadora

BLUE TECHNI LISS JOUR (2)
Creme crono-alisador aveludado 
para proteger a pele e alisar as 
rugas - Boião de 50ml

JOUR SPF 30 (5)
Cuidado crono-alisador 
protetor para alisar as 
rugas e proteger da luz azul  
- Embalagem de 40ml airless 
com bomba doseadora

REGARD (6)
Gel-creme fundente para 
alisar e descontrair o contorno 
dos olhos. O aplicador de 
massagem revitaliza o olhar 
- Bisnaga de 15ml

BLUE TECHNI LISS NUIT (3)
Gel crono-regenerador 
fundente com uma textura azul 
que se transforma em óleo. Alisa 
as rugas e descontrai os traços 
faciais - Boião de 50ml

BLUE TECHNI LISS  
WEEK-END (1)
Máscara de tecido «express» alisadora e 
resurfacing para fins-de-semana. A pele 
fica mais macia e parece renovada - Sa-
queta individual de 1 máscara

ALISAR  
& CORRIGIR

CUIDADOS DIÁRIOS CUIDADOS DE NOITE CUIDADOS DE FIM-DE-SEMANA

1

2

3 4 5 6

A vida moderna perturba os 

biorritmos do corpo: tempo 

excessivo em frente a ecrãs, 

falta de luz natural, noites mal 

dormidas, rugas, tez baça 

e pele desidratada. BLUE 

TECHNI LISS, com extrato 

de Pimenteiro-bravo e ácido 

hialurónico, é uma linha de 

cuidados alisadores.



CONCENTRÉ (1)
Sérum booster concentrado para redensificar 
imediatamente a pele - Embalagem de 30ml

ROSELIFT COLLAGÈNE JOUR (3)
Creme com efeito de lifting e memória 
de forma para tonificar a pele  
- Boião de 50ml

ROSELIFT COLLAGÈNE NUIT (5)
Cuidado de noite modelador para redensificar os 
volume do rosto - Boião de 50ml 

REGARD (2)
Cuidado com efeito de lifting para o contorno 
dos olhos para as pálpebras descaídas  
- Boião de 15ml 

PATCH YEUX (4)
Cuidado «expresso» revitalizante e de efeito de 
lifting para um contorno dos olhos visivelmente 
mais alisado num piscar de olhos - Caixa de 
10 patches

PELES COM FALTA DE FIRMEZA

REFIRMAR 
& EFEITO LIFTING

1

2 4

53

ROSELIFT  
COLLAGÈNE

ROSELIFT COLLAGÈNE apre-senta uma 
nova visão de firmeza para uma pele 
com mais volume e mais luminosidade, 
para garantir que todas as mulheres 
se sentem bem com a sua idade. A 
linha combina de forma inteligente 
um booster de colagénio com extrato 
de Rosa Damascena em produtos com 
texturas únicas.
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PELES MADURAS

SUPRÊME JEUNESSE

Infundida com extratos preciosos 

de flores brancas, os produtos de 

cuidado SUPRÊME JEUNESSE 

oferecem uma  completa 

eficácia rejuvenescedora  para 

compensar as defesas naturais 

sobrecarregadas e abrandar os 

sinais visíveis do envelhecimento: 

rugas, flacidez, falta de 

luminosidade e desidratação.

LE SÉRUM (4)
Cuidado rejuvenescedor com 
micropérolas para regenerar e 
potenciar a vitalidade da pele - 
Embalagem de 30ml

LE JOUR (7) 
Cuidado potenciador total da 
juventude para reforçar a pele e 
ajudar a combater as agressões 
externas ao longo do dia - Boião de 
50ml

LA NUIT (6)
Cuidado relipidante de juventude 
total para combater os danos visíveis 
que se acumularam ao longo do dia  
- Boião de 50ml

LE SOIN PRO-ÂGE (2) 
Cuidado rejuvenescedor global 
com extrato de Orquídea Negra 
para redensificar e regenerar a pele 
- Boião de 50ml

LE REGARD (3)
Cuidado específico para o contorno 
dos olhos para alisar os traços e 
iluminar o olhar - Boião de 15ml

COU ET DÉCOLLETÉ (8)
Roll-on remodelador revelador 
da juventude que trata 
especificamente a área do pescoço 
e decote - Roll-on de 50ml

LE MASQUE (1)
Cuidado iluminador de juventude 
global infundido com pedra-da-
lua para restaurar a harmonia 
da pele e sublimar os sinais do 
envelhecimento - Boião de 50ml

LES MAINS (5)
Cuidado nutritivo de de juventude 
global para sublimar mãos e unhas 
e reduzir as manchas escuras - 
Bisnaga de 50ml

NOVO

CUIDADOS 
PRO-ENVELHECIMENTO 

GLOBAL

1
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NOVO

NOVO

NOVO



TODOS OS TIPOS DE PELES, TODAS AS IDADES

L’AUTHENTIQUE

REGENERAR  
& SUBLIMAR

O produto de uma alquimia 

perfeita de minerais e plantas, 

este tratamento de assinatura 

com células estaminais vegetais 

de Saponária e partículas de ouro 

atua como um potenciador celular 

em profundidade na pele para 

potenciar as suas capacidades de 

autorregeneração e revelar uma 

pele visivelmente transformada: 

lisa, luminosa e mais bonita.

L’AUTHENTIQUE
Tratamento regenerador com ouro  
para alisar, dar volume e revelar 
a luminosidade original da pele  
- Embalagem de 50ml com bomba 
doseadora
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CUIDADOS DE CORPO
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LAIT HYDRATANT 24H (1)
Leite sedoso reconfortante 
com um extrato de Mel 
multiflores para oferecer uma 
hidratação intensa e contínua 
durant 24h - Embalagem 
de 400ml com bomba 
doseadora

DÉODORANT ROLL-ON 
DOUCEUR (2)
Roll-on antitranspirante com 
ação durante 24h, para uma 
pele que fica fresca todo o 
dia - Roll-on de 75ml 

CRÈME CORPS 
NOURRISSANTE (3)
Cuidado fundente para 
mais luminosidade com 
microcristais de quartzo 
rosa para sublimar a 
pele, deixando-a macia e 
reconfortada - Bisnaga de 
200ml

DÉODORANT SPRAY  
FRAÎCHEUR (4)
Spray antitranspirante anti-
crescimento do pelo com 
ação durante 48h com 
extrato de Melaleuca para 
uma pele macia e fresca - 
Aerossol de 125ml

BAUME DE DOUCHE 
RÉCONFORTANT (5)
Líquido de limpeza 
nutritivo com extrato de 
Mel multiflores para limpar 
suavemente e nutrir a pele - 
Bisnaga de 200ml

DÉODORANT  
NEUTRAL (6)
Roll-on suave enriquecido 
com óleo essencial de Salva 
para uma eficácia de 24h, 
respeitando todos os tipos 
de peles - Roll-on de 75ml

GOMMAGE AMANDE 
DÉLICIEUX (7)
Creme exfoliante fundente 
com cascas de Amêndoa 
e manteiga de Pistácio 
para eliminar suavemente 
as células mortas da pele  
- Bisnaga de 200ml

 CRÈME MAINS VELOURS (8)
Cuidado reconfortante e nu-
tritivo com ação durante 24h 
e com extrato de Mel multi-
flores para nutrir e proteger 
as mãos desidratadas e un-
has enfraquecidas - Bisnaga 
de 75ml

HUILE DE DOUCHE 
RELAXANTE (9)
Óleo-em-mousse de limpeza 
suave com extrato de 
Jasmim limpa suavemente a 
pele e protege a mesma da 
desidratação - Embalagem 
de 400ml com bomba 
doseadora

LIMPAR 
& HIDRATAR

1

2 4

5 7

8

9

6

3

RITUEL CORPS

Porque cuidar do corpo é a 

derradeira fonte de bem-estar.

Com uma linha de texturas 

generosas e fragrâncias 

cativantes, existe algo para 

todas as pessoas e para todos 

os tipos de peles.

NOVO

NOVO
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HERBORISTE DÉTOX

CONCENTRÉ ANTI-CAPITONS (1)
Sérum intensivo corretor da celulite para reduzir 
visivelmente o aparecimento da pele «casca de 
laranja» e alisar a pele - Embalagem de 125ml  
com bomba doseadora

GELÉE MINCEUR 3-EN-1 (2)
Gel fundente fresco que reproduz os efeitos 
de um treino na pele, para refinar, refirmar e 
tonificar a silhueta - Bisnaga de 200ml

BRUME JAMBES LÉGÈRES (3)
Bruma mentolada para hidratar, descontrair e 
apaziguar as sensações de pernas pesadas - 
Embalagem de 100ml

DESINTOXICAR 
& ADELGAÇAR

1

2

3

HERBORISTE DÉTOX é uma 

linha de produtos que contém 

plantas desintoxicantes 

combinadas com gestos 

específicos. Um verdadeiro 

método de «coaching» para 

devolver a harmonia da silhueta.
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ÉLIXIR CORPS

SOIN ENSOLEILLANT ÉLIXIR (1)
Leite sublimador gradual do bronzeado para hidratar e potenciar o 
bronzeado natural da pele - Bisnaga de 150ml

HUILE ÉLIXIR (2)
Óleo sublimador e nutritivo para rosto, corpo e cabelo - Bisnaga de 
100ml

NUTRIR  
& SUBLIMAR

1 2

ÉLIXIR CORPS baseia-se na 

aromatologia das notas de 

Mirra e Amyris para descontrair 

e redespertar todos os sentidos. 

Um ritual de beleza completo 

que sublima o corpo e liberta 

a mente para uma experiência 

absolutamente excecional.



TODOS OS TIPOS DE PELES

CUIDADOS 
PARA HOMENS

1

2

3

5

4

SOIN TOTAL ANTI-ÂGE (1)
Líquido refirmante para uma pele regenerada 
e rugas alisadas - Embalagem de 40ml  com 
bomba doseadora

SOIN APAISANT APRÈS-RASAGE (3)
Bálsamo calmante e reparador sem álcool para 
hidratar e fortalecer a pele - Bisnaga de 50ml

RASAGE PRÉCIS (5)
Gel mousse protetor ultra-reconfortante para um 
barbear suave e sem causar irritações - Aerossol 
de 100ml

DÉODORANT 24H (2)
Roll-on antitranspirante refrescante para uma 
eficácia de 24h - Roll-on de 75ml

GEL NETTOYAGE INTÉGRAL (4)
Gel de limpeza purificante para rosto, corpo e 
cabelo - Bisnaga de 200ml

CUIDADOS DIÁRIOS - CORPOCUIDADOS DIÁRIOS – ROSTO

OPTIMALE

Uma linha de cuidados de 

pele desenvolvida para 

as necessidades diárias 

específicas da pele masculina.
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MAGIC MOUSSE  
À BRONZER (1)
Mousse espessa que prepara 
a pele e encoraja um 
bronzeamento mais rápido - 
Aerossol de 200ml

CRÈME DIVINE SPF50 (2)
Creme para elevada 
proteção solar do rosto 
e corpo com uma textura 
invisível - Bisnaga de 150ml

CRÈME SAVOUREUSE 
SPF50 (3)
Creme para elevada 
proteção solar do rosto com 
uma textura leve e fluída - 
Bisnaga de 50ml

SPF30 BRUME LACTÉE 
(4&5)
Bruma cremosa para 
elevada proteção solar do 
rosto e corpo num formato 
portátil e prático -  Sprays de 
150ml e 100ml (travel size)

SPF15 HUILE DE RÊVE (6)
Óleo seco sublimador do 
bronzeado para corpo 
e cabelo -  Embalagem 
de 100ml com bomba 
doseadora

REFRESHING GELÉE 
COCO (7)
Delicioso gel pós-solar com 
um efeito fresco que hidrata 
e apazigua a pele - Boião de 
200ml

GEL SUBLIME 
RÉPARATEUR (8)
Cuidado pós-solar hidratante 
intensivo para o rosto para 
reparar a pele, prolongando 
o bronzeado e prevenindo as 
rugas - Embalagem de 75ml

MERVEILLEUSE GELÉE 
DE DOUCHE (9)
Gel de limpeza micelar 
pós-solar para rosto, corpo 
e cabelo, deixando a pele 
macia e reconfortada - 
Bisnaga de 200ml

TODOS OS TIPOS DE PELES

SUNNY

Proteção deliciosa para um 

bronzeado sublimado: esta é a 

promessa da linha SUNNY, com  

Espinheiro-Marítimo e óleos de 

Coco e Rosa selvagem. Os três 

passos essenciais do novo ritual 

de cuidados solares oferecem 

um bronzeado seguro, uniforme 

e prolongado.

PREPARE,  
PROTECT  
& EXTEND

2. PROTEGER 3. PROLONGAR1. PREPARAR

1

2 4

5 6

8

9

7

3
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TRATAMENTOS PARA SPAS & INSTITUTOS DE BELEZA
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ROSTO 
GYM BEAUTÉ SIGNATURE  
Massagem lendária em 45 movimentos inventada por Nadia Payot, 
para um efeito relaxante.
GYM BEAUTÉ ACTIVE  
Uma massagem mais dinâmica dos músculos faciais, para um efeito 
estimulante.
CORPO
GYM BEAUTÉ INTENSE 
Massagem preparatória global para um efeito regenerador.

ROSTO

O NATURAL
Tratamento oxigenante com pó 
de Arroz e Caulino.
A LUMINOSIDADE
Tratamento aclarador enriquecido 
com vitaminas e bagas de Goji e 
Açaí.
A FRESCURA
Tratamento hidratante com Aloé 
vera e ácido hialurónico.

A GENEROSIDADE
Tratamento nutritivo gourmet 
com Muesli quente e óleo de 
Abacate.
A PUREZA
Tratamento reequilibrante 
com extrato de Menta Chilena 
enriquecido com grânulos de 
carvão e zinco.

A SUAVIDADE
Tratamento apaziguante com 
extrato de Jasmim, pétalas 
delicada e pré- e pós-bióticos.
A DELICADEZA
Tratamento alisante com extrato 
de Marroio e AHAs.
A FIRMEZA
Tratamento de efeito lifting com 
extrato de Rosa e lipopéptidos. 
A JUVENTUDE
Tratamento pró-envelhecimento 
com extrato de Wakame e ácido 
hialurónico.
A MASCULINIDADE
Tratamento aperfeiçoador 
para homens com 8 
superingredientes.

1 A Gym Beauté 
TÉCNICAS DE MASSAGEM ÚNICAS CRIADAS POR NADIA PAYOT

2 O Coração do Cuidado 
TRATAMENTOS ADAPTADOS ÀS NECESSIDADES DE CADA PELE

Crie o seu próprio ritual feito
à medida em 3 passos.



OS PATCHES ESTIMULANTES PARA OLHOS
Tratamento anti-fadiga para olhos.

A MASSAGEM RELAXANTE NO COURO
CABELUDO
Tratamento apaziguante para couro cabeludo, ombros e pescoço.

O GESTO RELAXANTE PARA AS MÃOS
Cuidado global para mãos e unhas.

O ROLO DE QUARTZO REFIRMANTE
Cuidado de efeito lifing para rosto.

OS CRISTAIS TERAPÊUTICOS
Colocação de pedras reequilibrantes para corpo & mente

3 Os Momentos Especiais 
OPÇÕES QUE PODEM SER COMBINADAS PARA UMA EXPERIÊNCIA DE 

BEM-ESTAR PERSONALIZADA

CORPO

A EXFOLIAÇÃO 
DESINTOXICANTE
Cuidado de limpeza purificante.

O ALINHAMENTO DOS 
CHACRAS
Massagem relaxante inspirada na 
Ayurvédica.

A MASSAGEM ENERGIZANTE

Massagem revigorante com pe-
dras quentes de inspiração Sueca.

A PAUSA RECUPERADORA
Massagem reconfortante para 
pais inspirada na massagem ca-
liforniana.

A PRESSÃO DRENANTE
Massagem ativa, inspirada na 
pressoterapia.

O ALONGAMENTO 
REPARADOR
Massagem relaxante, inspirada 
pelos exercícios de alongamento.

A ONDA RELAXANTE
Massagem global de costas, de 
inspiração tradicional.

O ENVOLVIMENTO 
ADELGAÇANTE
Tratamento remodelador da 
silhueta.
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www.payot.com

BELEZA EM MOVIMENTO

Descubra a GYM BEAUTÉ PAYOT®

1 minuto por dia para recuperar o aspeto da pele 
jovem com mais luminosidade.


