
Duos Parfumés
‘Scented Duos’’ 

Novidades

2023

N o v a  h a r m o n i a d e  s e n t i d o s !



Uma coleção com criações unicas! 

Casamento entre duas
Fragâncias

Perfumes sutis onde dois ingredients-chave
se unem para criar um perfume unico, uma

obra prima

Embalagem refinada
Estilo contemporânio. O vidro das velas é 
colorido com a finalidade de criar o efeito

de lanternas ilumindas

Sabe Fazer

Dois ingredients reunidos a fim de criar uma
nova harmonia: Tons simples quando as
notas estão próximas ou paralelos reais
quando as notas estão distantes.

Duos Parfumés

Dueto de Cores 
A harmonia entre cores criam uma

associação unica num estilo elegante e 
contemporânio

Feito á mão na nossa fabrica em Haute-
Provence. Velas enchidas á mão com cera

de origem 100% vegetal. 
MADE IN FRANCE



3 Novas 
Fragâncias

Duos Parfumés

Duos Parfumés



Perfume delicado, com notas frescas florais. A doçura do
Chá Branco entrelaça-se com a opulência dos Jasmin.
Harmonia Perfeita!

White Tea & Jasmine
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Jasmin
Flôr Laranjeira

Frésia

Vetiver, Almiscar
Areia Quente

Chá Branco
Leite de Coco

Notas Oceanicas

Almiscarado - Floral 



Fragancia de fruta fressca. Combinação unica de notas
frutadas e vegetais. A fescura do Aloe Vera interage com a
subtileza verde e frutada dos figos.

Fig & Aloe Vera

Figo
Aloe Vera

Seiva
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Cedro, Almiscar

Sandalo

Jasmin
Frésia

Hibisco

Fruitado-Verde 



Fragância Solar, o Monoi com notas suaves e quentes
associado ás notas citricas do Maracujá. Uma magnifica
jornada olfatória de sentidos, garantida!

Monoï & Passion fruit

Manga
Maracujá

Flores Brancas

Jasmin
Monoi

Notas Oceânicas
Coco,

Almiscar, Baunilha
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Florido - Frutado



Embalagem
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Embalagem
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és Impressão a 
Quente no 

cobre
Da nossa marca para 
realce dos detalhes

num produto
refinado

Vidro fosco
Destaca a elegância

do produto

Cores
Produtos coloridos

para alegria do 
espaço enquanto é 
perfumado pelas

maravilhosas
fragâncias

Plástico
100% 

Reciclado
As garrafas das 
recargas são de 
plástico 100% 

reciclado

Rotulo de cada produto: Numa moldura
por côr e fragância

Difusores :  Cordão nas cores Duo para 
realçar as diferentes fragâncias

Costas difusor, A familia Olfatória, bem
como as notas topo, base e 
harmonizadoras.

Velas e difusores coloridos com as cores 
Duo Parfumés

A harmonia do visual para uma elegante
e original variedade



Novos Formatos!
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Difusor 
& Recarga 

500ml

Duos Parfumés



Pontos Chave
DIFUSOR 500ML : OBJECTO REAL DE DECORAÇÃO

Embalagem
Decorada por impressão a 

quente em cobre, é 
elegante e um presente

ideal! 

Fragâncias
Disponiveis nos dois Best-Sellers da 
coleção: Mandarin & Yuzy e Rose & 

Hibiscus, e na novidade Monoï & 
Maracujá

Recarga
De 500ml disponivel em

embalagem plástica 100% 
reciclada, ideal para voltar a 
encher os frascos facetados

O Frasco
Facetado num exclusive 

Collines de Provence

A Difusão
A Fragância difunde por 8 a 10 
semanas. Também adaptável a 

grandes espaços

Duos Parfumés



Mandarin 

Citrus- Frutado

A Gama
DIFUSOR 500ML : OBJECTO REAL DE DECORAÇÃO

&
Yuzu

Rose 

Floral 

&
Hibiscus

Monoï

Floral - Frutado

&
Passion fruit

Duos Parfumés



ENVELOPES PERFUMADOS

Design colorido

Ideal para compras de impulso

Duos Parfumés



RecargaRecargaVela PerfumadaSpray AmbienteDifusorDifusorSuporte
500ml200ml180g100ml500ml100mlVolume

666636Embalagem

Tampa em aluminio. 
Recarrega uma vez os 

frascos de 500ml. 
Ecológico e económico, 
fabricado com plástico 

100%recicládo

Tampa em aluminio. 
Recarrega duas vezes os 

frascos de 100ml. 
Ecológico e económico, 
fabricado com plástico 

100%recicládo

Vela com cera 100%Vegetal, 
fabricada manualmente  

Vidro colorido baço para efeito 
lanternaColored glass for a 

lantern-effect Queima homogénea 
para um resultado estético otimo 

+/- 40 h de queima com pavio 100% 
algodão 

Perfuma suave e confurtável
Tampa em cobre com logotipo 

Collines de Provence

Frasco em vidro de 
perfume rápido e 

intenso

Fabricado á mão na nossa 
fábrica em Mane, Haute 

Provence
4- 5 meses de difusão 

Frasco facetado em vidro 
fosco exclusivo,

Perfume colorido
Cordão algodão encerado

Rattan natural em duas 
cores

Fabricado á mão na nossa 
fábrica em Mane, Haute 

Provence
4- 6 semanas de difusão Frasco 

facetado em vidro fosco 
exclusivo,

Perfume colorido
Cordão algodão encerado

Rattan natural em duas cores

Caracteristicas 
do Produto

CARACTERISTICAS DO PRODUTO
Duos Parfumés
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D i s p o n i v e i s
e m F e v e r e i r o

3 Novas 
Fragâncias

D i s p o n i v e i s
e m M a r ç o

Formatos
Grandes


