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Folhetim BelezaDez

Rio de Janeiro - RJ

 

| Presentes | Lançamentos e promoções | Masculinos | Crianças e bebês | Adolescentes | Folhetim BelezaDez ! Você está aqui !|
 

Rede Natura: sua compra direto pela internet com entrega em todo o Brasil! www.rede.natura.net/espaco/belezadez
 Espaço de Rosanna A. Canedo Angelo - peça já o seu cupom de desconto!

 

 

...
Folhetim BelezaDez!

 Edição 003 

 

► Os mais vendidos do período: hidratantes humor;
colônia lima com flor de laranjeira; óleo sève
amêndoas doces; batons faces e aquarela;

sabonetes tododia e erva doce; coleção lima com flor
de laranjeira; presentes amora com flor de liz.

 
Novos! Sabonetes e hidratantes verão 

 Lima com flor de laranjeira
 

...  
Que esse Natal seja um tempo de luz intensa! 

 Que todas as bênçãos se renovem 
 neste novo ano que está chegando!
  

  
E que 2018 traga muita paz, construção, sucesso,

saúde, ''solidariedade'' e amor, acima de tudo. 
  

Muito obrigada por sua amizade!
 Bjs! Rô. 

 
 

...
Novidades!

  
► Fique de Olho nos Kits

de Natal!
 

...
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= Caso de Sucesso com a atriz Mariana Xavier, 

 a Biga de 'A Força do Querer' =
 

 

 

 

  
Destaques para os batons lápis e esmaltes de

Eudora. Lindos!
  

  

 
Fico no Méier! Vem participar dos nossos encontros

diários e tomar um cafezinho comigo! 
 É só marcar um horário... rsrsrs... Bjs!!!!!!!!! Rô.

  

  
Seja bem-vindo(a)!!! 

 

 
 

  
Novidades na coleção Nativa SPA
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 Lançamento para o verão dos batons líquidos
 efeito matte metalizados. Lindos!
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= Natura e Body Shop = 
 

  
HINODE tem reconhecimento em Novela das 19h 

 da Rede Globo (Pega Pega)... Dez/17
  

 
  

 
HINODE tem reconhecimento no programa 'Mais

Você' com Ana Maria Braga... Nov/17
  

"Quer assistir ao vídeo?" Clique aqui.
  

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
Fique de olho no folhetim

BelezaDez!!! 
  

 
 

► Crer para Ver: nem a
natura nem o consultor

de beleza não tem lucro..
Todo o capital recebido é
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revertido para o programa
Crer para Ver de apoio à

educação do Brasil.
Compartilhe!!! 
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 Vem curtir com a gente!
 

 
  

E a promoção continua! 
  

► Promoção Gold HINODE BelezaDez: leve um gold
de 120,00 por 110,00 'ou' ganhe 1 creme para mãos

luva de silicone!
  

Tenho as amostras das essências importadas para
você testar!! 

  

    
 

 
Você pode parcelar suas compras pelo

PagSeguro UOL!
 

Temos entrega gratuita no Méier e Centro da
Cidade às ‘terças ou quartas’ e ‘sextas’. 

 Nas demais localidades, ou em dias que não

 

  
► Boulevard

* Hidratantes de corpo de 68,90 por 53,90
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às terças e sextas, a taxa de entrega é de
R$25,00 ou a combinar, dependendo do

bairro.
 

Lembro também que agora você tem, além
das promoções da revistinha, as promoções

do Rede Natura BelezaDez =
http://rede.natura.net/espaco/belezadez 

 que somente podem ser adquiridas
diretamente pela internet. Quando você

entrar lá, verá meu nome logo no início da
página:

 Rosanna A. Canedo Angelo - BelezaDez. 
 

Pelo Rede Natura BelezaDez, você escolhe os
produtos, paga (no boleto, débito ou cartão
em até 6X sem juros) e recebe (no endereço

de sua preferência – qualquer 
 localidade do Brasil)!!

 Atenção para o valor mínimo de isenção de
frete que vem especificado no site.

 Entre em contato comigo e solicite seu
cupom de desconto!!! Bjs!!! Rô.

 

  
 
 
 

- Quer fazer um pedido?
  

- Tem alguma dúvida? 
  

- Quer dar alguma sugestão?
  

- Ajuda na escolha de um presente? 
  

- Precisa de consultoria? 
  

Envie um e-mail para: beleza.dez@gmail.com !!
    003  

► edição 003 nov/dez 2017
 ► edição 002 set/out 2017
 ► edição 001 ago/set 2017
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