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H+ BARRA DE AÇAÍ – Lançamento2

BARRA DE AÇAÍ

O seu dia a dia
com um toque a
mais de bem-estar!

O seu dia a dia
com um toque a
mais de bem-estar!

+ sabor, + saúde, + momentos de bem-estar!

A Hinode inova mais uma vez trazendo muito mais bem-estar para o seu 
dia a dia com H+ Barra de Açaí. Seus ingredientes foram selecionados 
e preparados especialmente para quem busca alternativas saudáveis, 
mas que não abre mão de um sabor indescritível. 

É leve, saboroso e saudável:
isso é que é inovação!
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Não perca mais tempo, adquira já H+ Barra de Açaí.

Quem prova, sempre quer mais!

São muitos benefícios para o seu dia a dia!
É um lanche saudável entre as refeições.

Muito prático: leve H+ Barra de Açaí com você aonde 
quer que você vá. 

Pode ser consumido por adultos e crianças.

Não contém glúten.

Tecnologia da NASA:
ingredientes liofilizados
O açaí, a banana e a acerola de H+ Barra de Açaí são preparados por 

os alimentos dos astronautas e a Hinode a aplicou na fabricação para 
entregar um produto inovador e sem igual no mercado, levando mais 

çaí são preparados porí

R$ 9,90 UNID.
CÓD. 18000 – H+ BARRA DE AÇAÍ  (VENDA SOMENTE DA 
CAIXA COM 10 BARRAS)

Delicioso tablete à base de Açaí com Banana, Acerola e 
flocos de Castanha do Brasil.
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6HND Diamond Energy DrinkBH

2015 chegou e, com ele, uma nova promessa 
de renovação em vários aspectos da vida: um novo 
objetivo, um novo brilho no olhar, um novo sorriso 
e uma nova esperança de realizar nossos sonhos.

Em 2014 tivemos uma expansão fenomenal, e 
sabemos que isso foi apenas o começo.

Temos essa certeza, pois ter uma família como 
a Hinode é fundamental para que nossa renovação 
seja constante, e que a evolução e ascensão do 
nosso negócio seja sempre uma vitória para todos. 

Desejamos que o poder transformador 
permeie esse ano que se inicia, que você tenha 
sempre a garra e a coragem para lutar pelos seus 
sonhos, e que você continue sendo sempre muito 
mais feliz com a Hinode!

Adelaide Rodrigues
Fundadora Hinode
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HND DIAMOND ENERGY DRINK – Bem-estar

A ENERGIA E O SABOR 
QUE FALTAVAM NO
SEU DIA A DIA.

Muito mais energia e sabor 
para o seu dia!

R$ 9,00 UNID.
CÓD. 17001 – HND DIAMOND ENERGY DRINK  
(VENDA SOMENTE DO PACOTE COM 12 UNIDADES)

Bebida energética, refrescante e muito saborosa 
composta por um mix de 15 frutas.

6
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HINO’S FACE – Todos os passos para uma pele ideal

R$ 20,60
CÓD. 214 – HINO’S FACE ÓLEO 
VITAMINADO – 25ML (PARA ÁREA 
AO REDOR DOS LÁBIOS)

Com seu teor emoliente, é indicado 
para prevenir a formação de sinais.

Pele

8
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R$ 25,00
CÓD. 209 – HINO’S FACE LOÇÃO 
COM ERVA DOCE 140ML

Loção tônica, mantém os poros livres 
de impurezas e células mortas. Indi-
cado para todos os tipos de pele.

R$ 26,70
CÓD. 210 – HINO’S FACE 
LOÇÃO COM PRÓPOLIS  140ML

Hidrata e complementa a 
limpeza diária, garantindo 
agradável sensação de frescor. 
Para pele oleosa.

saudável
Hidratação, nutrição e cuidados especiais: a 
melhor maneira de manter a pele com aparência 
saudável, retardando o surgimento dos sinais de 
envelhecimento. Aqui você encontra produtos 
para tratar diferentes problemas de pele, 
inclusive oleosidade excessiva. 

2

4

9
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HINO’S FACE – Todos os passos para uma pele ideal

R$ 26,60
CÓD. 200 – HINO’S FACE CREME DE 

LIMPEZA – 50G

Remove as impurezas sem agredir o manto 
natural protetor da pele. Indicado para todos 

os tipos de pele.

R$ 26,60
CÓD. 201 – HINO’S FACE CREME 

HIDRATANTE E BASE – 50G (PELE SECA)

Hidrata e protege a pele do ressecamento. 
Indicado para pele jovem e seca.

R$ 29,60
CÓD. 204 – HINO’S FACE COLÁGENO 25G 
(NUTRIÇÃO – PELE SECA)

Ideal para manutenção da umidade natural da pele, 
protegendo-a da ação de agentes externos.

R$ 28,00
CÓD. 207 – HINO’S FACE GEL ABRASIVO – 25G 

Refina a textura da pele, removendo impurezas 
externas ou internas. Indicado para todos os tipos de 
pele – exceto acneica.

RR$$ 2299 60

31
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5 passos para uma pele ideal*:
– Limpeza
    remove as impurezas
– Tonificação 
   contrai os poros dilatados
– Hidratação 
    proporciona equilíbrio à pele

1

2

3

– Nutrição
    reforça o equilíbrio nutritivo da pele
– Complementos
    auxilia na obtenção de uma pele ideal

*Escolha seu produto Hino’s Face para cada passo.

4

5
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R$ 29,60
CÓD. 211 – HINO’S FACE MÁSCARA FACIAL – 50G

Ideal para finalizar a limpeza semanal da pele, 
deixando-a com toque suave e agradável. Indicado para 
pele oleosa e acneica.

5

53

R$ 28,00
CÓD. 208 – HINO’S FACE GEL

NUTRITIVO – 50G (PELE OLEOSA)

Age revitalizando a aparência da pele, nutre e 
colabora para a regeneração epidérmica. 

Indicado para pele oleosa. Uso diurno.

R$ 23,40
CÓD. 212 – HINO`S FACE MÁSCARA FACIAL COM 

ACÁCIA – 60G (PELE NORMAL E SECA)

Ação tensora que colabora para firmar e definir os 
contornos. Indicado para pele seca, normal e mista.

11
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NAT SKIN – Sua pele naturalmente rejuvenescidaNAT SKIN – SSSSua uauu pele naturalmente rejuvenescida

R$ 45,60
CÓD. 221 – NAT SKIN – CREME FACIAL 
REVITALIZANTE – 60G

Combinação de ingredientes hidratantes que 
evitam o ressecamento da pele, proporcionando 
toque especialmente sedoso. Com propriedades 
revitalizantes, confere melhorias significativas na 
luminosidade e elasticidade da pele, atenuando 
linhas de expressão.

NatSkin
R$ 89,90
CÓD. 225 – NAT SKIN – CREME FACIAL COM 
DMAE E FPS 15 – 60G

Visível melhoria da pele devido ao excelente efeito 
tensor/firmador, além de prevenir o envelhecimen-
to, hidratando e auxiliando a elasticidade da pele, 
atenuando rugas e linhas de expressão.

DMAE

12
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Testes clínicos mostram que 
em 1 mês de uso contínuo 
foram percebidos:

Redução de 90% das 
linhas de expressão;

Aumento de 85% da 
firmeza da pele;

Melhora na 
hidratação de 80%;

Mais de 70% de 
maciez na face.

13



NAT SKIN – Sua pele naturalmente rejuvenescida

R$ 33,60
CÓD. 224 – NAT SKIN – LOÇÃO
DE LIMPEZA – 120ML

Formulação com Manteiga de 
Cupuaçu, remove impurezas 
depositadas na pele durante o 
dia, deixando-a macia e com 
toque agradável.

NNATAT SSSKINKIN KINK – SSua pele naturalmente rejuvenescididaaua pele e natuttut ralralmenmentet rejuvenescidcida

R$ 33,60
CÓD. 223 – NAT SKIN – LOÇÃO 
TÔNICA 120ML

Complementa a limpeza diária 
da pele. Sua fórmula com 
Pró-Vitamina B5 e Sais Minerais 
refresca e tonifica, deixando a 
pele pronta para a hidratação.

14
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R$ 34,90
CÓD. 220 – NAT SKIN – CREME 
PARA A ÁREA DOS OLHOS – 15G

Indicado para a área ao redor 
dos olhos, confere hidratação e 
sedosidade. Com Centella Asiática, 
D-Pantenol e Vitamina E, evita o 
ressecamento, atenuando as linhas 
de expressão. 

Para todos os tipos de pele. 

Desenvolvida com ativos de última geração, auxilia na reposição de 
nutrientes e minerais da pele do rosto. A linha Nat Skin é composta 
por 7 produtos para os cuidados diários de uma pele limpa e sedosa.

Limpeza

Hidratação

Área dos Olhos

Tonificação

Nutrição

R$ 49,90
CÓD. 226 – NAT SKIN ÁCIDO
GLICÓLICO 6% - 30ML

Auxilia na remoção do excesso de células 
mortas, facilitando a eliminação da 
camada queratinizada. Atenção: durante 
o uso, é fundamental remover todo o 
resíduo do produto pela manhã e aplicar 
o protetor solar sobre a pele limpa.

R$ 43,20
CÓD. 227 – NAT SKIN GEL FLUÍDO 
ADSTRINGENTE FACIAL PARA PELE 
OLEOSA – 50G

Com Crajiru, potente adstringente, 
desobstrui os poros e inibe a 
proliferação bacteriana. Indicado 
para pele oleosa e acneica.

15
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BLACK – Harmonia entre o homem e o universo

Forte e elegante
R$ 54,90
CÓD. 418 – BLACK DESODORANTE 
COLÔNIA – 100ML

Notas de Alecrim e Estragão com nuances 
Florais. Fundo marcante com Patchouli, 
Cedro do Texas e Couro Agradável.

– Harmonia entre o homem e o universo

as de Alecrim e Estragão com nuances 
ais. Fundo marcante com Patchouli, 
ro do Texas e Couro Agradável.

16
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R$ 17,90
CÓD. 653 – BLACK GEL APÓS BARBA – 100G

Finaliza a rotina do barbear, proporcionando 
refrescância e efeito tonificante. Evita que os 
pelos encravem, deixando a pele agradavel-
mente perfumada.R$ 19,60 

CÓD. 652 – BLACK CREME DE 
BARBEAR 85G

Espuma suave e abundante, 
amacia os pelos, facilitando o 

corte sem agredir a pele.

BARBEAR 85G

spuma suave e abundante, 
acia os pelos, facilitando o 

corte sem agredir a pele.

17
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HINO’S PLUS – Tratamento intensivo e complementar
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Algas
   marinhas,

aveia e trigo
Poderosos ativos da natureza para 
cuidar dos seus cabelos

R$ 19,80
CÓD. 108 – HINO’S PLUS CREAM HONEY 
CREME COM MEL – 250ML

Dá vida ao cabelo rebelde, alisado e com pontas 
duplas, principalmente após banho de mar e 
piscina. Devolve o brilho natural.

Cuidado e 
proteção para o 
cabelo oleoso.

R$ 20,60
CÓD. 105 – HINO’S PLUS SHAMPOO CABELOS 
OLEOSOS – 250ML

Com Extratos de Jaborandi, Juá e Aveia, 
ajuda a combater a oleosidade excessiva
dos cabelos, deixando-os limpos e bem cuidados. 
Não contém sal.

HINO 19
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HINO’S PLUS – Tratamento intensivo e complementar

R$ 21,80
CÓD. 106 – HINO’S PLUS CONDICIONADOR

CABELOS OLEOSOS – 250ML

Especialmente desenvolvido para cabelos 
oleosos, com Extratos de Jaborandi, 

Juá e Aveia, deixa os cabelos macios e 
fáceis de pentear.

20
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Proteção diária

R$ 26,90
CÓD. 100 – HINO’S HOLY
ÓLEO PARA CABELO – 140ML

Com óleos de Semente de Uva, Germe de 
Trigo e Vitamina E, trata os fios e o couro 
cabeludo ajudando a combater a oleosidade 
excessiva. Ajuda a evitar a caspa e seborreia, 
que promovem a queda de cabelo.

R$ 19,40
CÓD. 112 – HINO’S MÁSCARA CAPILAR 

SEM ENXÁGUE – 150G

Com Óleo de Amêndoas Doces, proporciona 
brilho e sedosidade, deixando os fios soltos 

e fáceis de pentear. Seca rapidamente e não 
deixa resíduos gordurosos.

Por conter óleos de origem vegetal, derivados 
de Semente de Uva e Germe de Trigo, poderão 
ocorrer variações na coloração do produto, de 
branco a levemente amarelo, sem que sejam 
alteradas sua performance e eficácia.

para o seu cabelo!

21
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FASCINELLE – Tratamento capilar

Fascinelle
Fabricada na Itália e aprovada por mais 
de 50.000 cabeleireiros na Europa. 

Experimente e apaixone-se.

saúde dos cabelos

22
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FASCINELLE – Tratamento capilar

R$ 59,00
CÓD. 15000 – SHAMPOO DE
NUTRIÇÃO INTENSA – 250ML

Com Lipídios da Vitamina B5 e Azeite 
do Mediterrâneo, limpa suavemente, 
promovendo maciez, proteção e nutrição 
imediata aos cabelos. Prepara os fios para 
a ação dos próximos passos do tratamento 
de reconstrução intensiva. 

R$ 79,00
CÓD. 15001 – SPRAY DE VOLUME 
E PROTEÇÃO – 100ML

Com Complexo Micronutriceramida, que 
promove tripla ação: intensifica a reconstrução 
interna, revitaliza e proporciona mais volume 
aos cabelos.

NELLEEE –E – TTratratameaamentonto cacacc capppilpilpilpilpilpilppppilp araraararararraar

aooa s cabelos.
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R$ 145,00
CÓD. 15003 – SÉRUM DE IMPACTO – 
6 AMPOLAS DE 10ML

Emulsão com Complexo Nutriceramida 
sem enxágue, reconstrói e trata a fibra 
danificada com resultados imediatos.

R$ 79,00
CÓD. 15002 – CRISTAIS DE 
LUZ – 30ML

Unificador de pontas e 
reconstrutor capilar de textura 
suave, que repara e protege os 
fios, deixando os cabelos sedosos, 
brilhantes e naturalmente macios.

25
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FASCINELLE – Tratamento capilarFASFASCCININELLELLE –E TTTTratratratatattatameameameeea nto capilar

R$ 59,00
CÓD. 15004 – SHAMPOO DE
BRILHO – 250ML

Ricas em vitamina F, ácidos graxos, ômega 3 
e 6, as Sementes de Linhaça presentes nesse 
composto exercem uma contribuição efetiva 
para um crescimento saudável.

R$ 79,00
CÓD. 15006 – MÁSCARA 
ILUMINADORA – 250ML

Tratamento completo que sela as 
escamas e deixa as cutículas macias, 
contribuindo para o crescimento 
saudável dos cabelos.

R$ 79,00
CÓD. 15005 – CRISTAIS 
LÍQUIDOS SEMI DI LINO – 30ML

Repara e suaviza as cutículas, 
contribuindo para um crescimento 
saudável dos cabelos. 

26
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R$ 59,00
CÓD. 15007 – SHAMPOO NUTRITIVO – 250ML

A combinação da ação do Nutri System com 
Manteiga de Karité e Extrato de Aveia presentes 
na fórmula limpa suavemente, promovendo 
extraordinária suavidade aos fios. Indicado para 
nutrir e fortalecer os cabelos sem vida.

R$ 79,00
CÓD. 15008 – MÁSCARA NUTRITIVA – 250ML

A fórmula Nutri System promove vitalidade ao 
cabelo, nutre profundamente fios secos e sem vida 
devido à presença de Manteiga de Karité, Extrato 
de Aveia e Óleo de Oliva.

27
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R$ 59,00
CÓD. 15010 – SHAMPOO 
REMINERALIZANTE – 250ML

Shampoo remineralizante de uso 
frequente, com Oligoelementos e Hidra 
System, ativos que hidratam os cabelos 
e o couro cabeludo, mantendo os fios 
brilhantes e fáceis de pentear.

R$ 59,00
CÓD. 15011 – SHAMPOO DE 
PROTEÇÃO À COR – 250ML

Limpa e fortalece os cabelos graças 
às Vitaminas e Extrato de Ginseng 
presentes na formulação, mantendo 
o brilho da cor entre um processo 
de coloração e outro, enquanto 
proporciona vitalidade natural aos fios.

R$ 59,00
CÓD. 15012 – SHAMPOO
ANTIFRIZZ – 250ML

Formulado com ingredientes especiais 
antifrizz, o shampoo limpa delicadamente 
os cabelos crespos, deixando-os macios e 
brilhantes. As Proteínas do Trigo e o ativo 
“No Frizz System” definem os cachos, 
protegendo da umidade, enquanto o 
Extrato de Algodão age hidratando os fios.

FASCINELLE – Tratamento capilar28
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R$ 59,00
CÓD. 15009 – SHAMPOO REEQUILIBRANTE – 250ML

Shampoo regulador de oleosidade, que limpa 
suavemente o couro cabeludo e os cabelos, respeitando 
o equilíbrio hidrolipídico natural. O ingrediente 
ativo, com Sebo Control, possui ação reguladora da 
oleosidade e extrato cítrico, garantindo um resultado 
efetivo a partir da primeira aplicação.

29
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Beleza
natural!

R$ 24,20
CÓD. 484 – CONDICIONADOR

NOTARIS – 300ML

Protege a cutícula do cabelo, 
facilitando o pentear. Proporciona 

toque sedoso e brilho adicional.

R$ 24,20
CÓD. 480 – SHAMPOO CABELOS 
RESSECADOS E QUEBRADIÇOS NOTARIS – 300ML

Fortalece os fios, previne a queda e favorece o 
crescimento saudável dos cabelos. Proporciona 
toque sedoso e brilho adicional.

NÃO 

CONTÉM 

SAL

TEXTURIZADORES

ESPECIAIS

NOTARIS – Plantas da Amazônia30
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sUma linha completa de tratamento específico 
para os cabelos e o couro cabeludo. É a natureza 
trazendo mais saúde e beleza para você.

R$ 22,80
CÓD. 486 – REPARADOR DE PONTAS
NOTARIS – 30ML

Desembaraça e repara as pontas dos fios. 
Deixa o cabelo mais maleável, dá brilho 
e maciez.

R$ 20,60
CÓD. 485 – MÁSCARA CAPILAR
NOTARIS – 150G

Hidrata intensiva e profundamente os 
cabelos. Nutre e restaura as cutículas de 
cabelos fragilizados, porosos e danificados. 
Proporciona luminosidade e maciez, 
sentidas desde a primeira aplicação.

ATIVOS

BOTÂNICOS

SILICONES

ESPECIAIS

31
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BELLAOGGI – Gel Effect Keratin
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Desenvolvidos com fixadores especiais que proporcionam 
aderência da cor na unha e queratina, um agente natural 
que auxilia no fortalecimento, deixando as unhas lindas, 
resistentes e saudáveis. Secagem rápida.

R$ 35,00
GEL EFFECT KERATIN
MAQUIAGEM PARA SUAS UNHAS 

São 14 tons de esmalte com efeito gel que 
trazem brilho e volume imediato na primeira 
aplicação. Um resultado profissional sem a 
utilização da lâmpada UV, além do  filtro UV 
que protege contra a antidescoloração. 

Edição
limitada
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CÓD. 16049
WINE

04

CÓD. 16056
POPPY RED 

39

CÓD. 16050
CHERRY 

PASSION 06

CÓD. 16057
INNOCENT 

40

CÓD. 16053
SPLASH 
PINK 21

CÓD. 16060
LADY LIKE 

43

CÓD. 16051
NUDE 

LOOK 16

CÓD. 16058
MADAME 

41

CÓD. 16054
MY 

FUCHSIA 22

CÓD. 16061 
RADIANT

ORCHID 46

CÓD. 16052
BIKINI 

PINK 20

CÓD. 16059
SILENT 

BLUE 42

CÓD. 16055
GLOSSY 
PINK 37

CÓD. 16062
CHOCOLATE 
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BELLAOGGI – Sombras

R$ 54,80
GLI OMBRETTI

QUARTETO DE SOMBRAS

Combinação perfeita de cores para todas as 
ocasiões. Textura micronizada que proporciona 

cores mais puras e intensas, uma fácil aplicação 
e um look perfeito por muito mais tempo.

CÓD. 16024
CHOCOLATE 03

CÓD. 16025
ONLY PINK 05

CÓD. 16026
SMOKY 08

CÓD. 16046
NUDE 01

CÓD. 16047
PASSION 06

34
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R$ 49,80
OMBRETTO COTTO DUO
DUO DE SOMBRAS

A tecnologia baked traz uma 
pigmentação mais intensa e 
luminosa, de longa duração. Uma 
combinação incrível de cores 
peroladas e sofisticadas.

Olhar único!

Toque macio e efeito duradouro, devido 
à presença de agentes fixadores.

Sua matéria ultrafina 
proporciona fácil e 
confortável aplicação, 
garantindo excelente 
cobertura, textura 
inovadora e delicada.

CÓD. 16020
BLUE &

GREY 02

CÓD 16020 CÓD. 16021
PURPLE &
PEARL 06

CÓD 16021 CÓD. 16022
GREEN &
MINT 07

CÓD. 16023
BROWN & 

BRONZE 09

Ó

35
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BELLAOGGI – Lápis para olhos

R$ 24,80
LINEA OCCHI 

LÁPIS PARA OS OLHOS

Cor intensa, alta cobertura 
e aplicação firme para um 

olhar realçado.

R$ 29,90 
LINEA OCCHI 
WATERPROOF BLACK

Lápis delineador para olhos, 
resistente a água.
A textura proporciona liberação 
imediata de cor, enquanto a fórmula 
impermeável oferece perfeita 
resistência a água ou a qualquer 
fator de umidade da pele. 

Traço firme para 
um resultado muito 
mais resistente!

CÓD. 16018
BLACK 01

CÓD. 16016
EXTRA BLACK 01

Olhar
marcado!
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BELLAOGGI – Delineadores e Máscara

R$ 54,80
MÁSCARA VOLUME ALTO WATERPROOF

Cílios mais longos, definidos e hidratados. 
Resistente a água.

CÓD. 16017
NIGHT SIGHT 201

Experimente um olhar com formato 
bem gráfico e traço espesso feito 
com delineador. O look vai bem 
tanto para trabalhar, quanto para 
sair à noite.

38
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R$ 39,80
CÓD. 16063 – MARKER LINER 
CANETA DELINEADORA
PARA OLHOS

Longa duração.
Proporciona traços precisos e 
firmeza na aplicação.

Sua fórmula oferece perfeita 
resistência a água.

R$ 34,80
TECH LINER

DELINEADOR LÍQUIDO 
 PARA OLHOS 

Longa duração e ponta fina que 
permitem um traçado preciso. 

Muito fácil de aplicar.

CÓD. 16015
BLACK 01
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BELLAOGGI – Passione40
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Em cores vivas e brilhantes, possui fácil 
aplicação devido à sua ponta em formato 
quadrado, favorecendo o contorno e 
evitando manchas. Cremoso e confortável, 
proporciona toque de seda nos lábios, 
deixando-os volumosos e sensuais.

CÓD. 16029
02 NUDE

LIPS

CÓD. 16030
04 CORAL 
PASSION

CÓD. 16031
07 LADY

RED

CÓD. 16032
08 ROMANTIC 

PINK

CÓD. 16041
14 MILK

CHOCOLATE

CÓD. 16033
15 PEACH

CORAL

CÓD. 16042
17 SHOCK

PINK

CÓD. 16034
18 GRAPE 
NECTAR

R$ 44,90
PASSIONE 
BATOM COM EFEITO BRILHO

8 cores com alta cobertura e hidratação. Seus lábios 
macios e com acabamento perfeito e brilhoso.

41

https://online.hinode.com.br/753085


BELLAOGGI – Seduzione

R$ 44,90
SEDUZIONE

BATOM COM EFEITO FOSCO
LONGA DURAÇÃO

Cor intensa com efeito fosco, textura 
macia para um toque suave nos lábios. 

Efeito de longa duração.

42

CÓD. 16039
05 MY

INTENSE

CÓD. 16035
01 NUDE 

SEDUCTION

CÓD. 16036
02 LOVE 

CHOCOLATE

CÓD. 16037
03 LADY 

PINK

CÓD. 16040
06 SEDUCTION 

RED

CÓD. 16038
04 ROMANTIC 

FUCHSIA
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A fórmula volulip permite 
efeito plumping – aumento 
labial, dando aos lábios 
um volume irresistível. 

43



BELLAOGGI – Lábios e Face

R$ 39,80
LOVERGLOSS 

GLOSS LABIAL 

Cores incríveis e modernas para você 
ficar irresistível e linda. O gloss labial 

envolve os lábios com uma fina película, 
proporcionando um efeito molhado com 

extrabrilho. Suave sabor de romã. 
proporcionando um efeito molhado com

extrabrilho. Suave sabor de romã

CÓD. 16064
CORAL MAT

05

CÓD. 16066
BUBBLEGUM 10

CÓD. 16068
RED GRAPE 

MAT 14

CÓD. 16067
ORCHID MAT 11

CÓD. 16065
MAUVE PINK 

MAT 08

CÓD. 16069
LOVE RED 
MAT 16

CÓD. 16045
06 VERMELHO

CÓD. 16043
01 NUDE

CÓD. 16044
02 NATURAL

O aplicador “Expert in Love” no formato 
espiral permite a aplicação nos lábios em 
uma única vez.

R$ 25,00
LINEA LABBRA
LÁPIS PARA LÁBIOS 

Realça seus lábios e sua beleza. 
Textura macia e agradável devido 
a uma mistura de óleos que se 
espalham por igual. Fácil aplicação.
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R$ 58,00
CÓD. 16048 – MY PRIMER 3 + 
PRIMER (PRÉ-MAQUIAGEM) 

MY Primer 3 + suaviza, matifica e uniformiza 
sua pele, preparando para receber a maquiagem.
Pele sem brilho e você linda por muito mais 
tempo. Livre de parabenos e sem fragrância.

45
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BELLAOGGI – Bases e Corretivos

R$ 59,80
IL FONDOTINTA
BASE COMPACTA 

Base leve e de rápida absorção, 
com um toque agradável e sedoso. 
Não interfere na hidratação da 
pele, mantendo-a lisa e seca.

R$ 44,90
AQUA-ME FONDOTINTA 
IDRATANTE
BASE LÍQUIDA HIDRATANTE 
FACIAL

Leve e de rápida absorção, cobre 
as imperfeições e oferece à pele 
um toque aveludado e sedoso. 
Auxilia na hidratação da pele.

R$ 39,80
IL CORRETTORE ZERO 
IMPERFEZIONI
CORRETIVO FACIAL

Formulação suave, rica em 
componentes hidratantes e de 
fácil aplicação. Ideal para disfarçar 
pequenas imperfeições.

CÓD. 16007
01 

SAND

CÓD. 16004
01 

SAND

CÓD. 16005
02 NATURAL 

BEIGE

CÓD. 16006
03 

AMBER

CÓD. 16070
04 

HONEY

CÓD. 16008
02 

LIGHT

CÓD. 16009
03 

HONEY

CÓD. 16000
01 

SAND

CÓD. 16001
02 

LIGHT

CÓD. 16002
03 

HONEY

CÓD. 16003
04 

CARAMEL

Pele depêssego

46
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R$ 54,80
LA CIPRIA
PÓ COMPACTO EFEITO NATURAL

Textura ultrafina e micronizada 
resulta numa pele perfeita com 
aspecto natural e saudável.

R$ 44,90
IL FARD
BLUSH

Textura sedosa, que define o 
contorno do rosto com uma película 
acetinada levemente luminescente. 

M
a
q

u
iaaspecto natural e saudável. acetinada levemente luminescente.

Dica: um tom 

mais escuro que 

sua pele marca as 

maçãs do rosto.

CÓD. 16010
02

BEIGE

CÓD. 16011
03

IVORY

CÓD. 16012
05 NATURAL 

BEIGE

CÓD. 16027
01

ROSE

CÓD. 16028
05 INTENSE

PINK

CÓD 16028CÓD. 16013
01

NATURAL

CÓD. 16014
03 GOLDEN 

SAND

R$ 54,80
LA TERRA
PÓ FACIAL COMPACTO 
TONALIZANTE

Textura acetinada e ultrafina, 
proporciona um efeito radiante 
na pele.

47
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BELLAOGGI – Lançamento48
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Especialmente desenvolvido com textura suave e 
hidratante. Contém Manteiga de Karité e Óleos de 
Jojoba e Amêndoas Doces.

Contém Vitamina E,  que possui ação antioxidante, 
auxiliando no combate aos radicais livres.

Seu efeito glossy e as incríveis opções de cores 
são uma verdadeira tentação!

Textura suave e hidratante

Lábios macios

Antioxidante

6 cores incríveis

Ideal para carregar na bolsa

CÓD. 16075
PINK LADY

01

CÓD. 16078
SUGAR ROSE

05

CÓD. 16079
SWEET CREAM

07

CÓD. 16076
JUICY TANGERINE  

02

CÓD. 16077
CANDY PINK 

03

CÓD. 16080
DESERT ROSE  

08

uma tentação.uma tentação.
Lábios de seda a qualquer 
   hora do dia:
Lábios de seda a qualquer 
   hora do dia:

R$ 59,90
TENTAZIONE BALM HIDRATANTE 
COM EFEITO GLOSSY

Novidade Bellaoggi
Lançamento

dia 15/02/2015

https://online.hinode.com.br/753085




 Linha Corporal
 

C
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Conheça melhor a

O QUE É DERMOCOSMÉTICO? 
É um produto com ativos farmacológicos 
que agem nas partes mais profundas 
da pele, promovendo modificações no 
corpo e resultando em pele saudável e 
correções em manchas indesejadas.

PRINCIPAIS ATIVOS UTILIZADOS
- Slimbuster H®
- Extrato de Kigélia Africana
- Tensine®
- Raffermine®

51



 Linha Corporal

Melhora significativa na 
firmeza da pele após 4 
semanas de uso contínuo.

52
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R$ 137,00
CÓD. 8004 – LIPO REDUTOR – 150ML

C Nova Lipo Redutor ajuda a reduzir a celulite por 
meio do estímulo da circulação e controle do fluxo 

de gordura, resultando em uma silhueta mais fina e 
remodelada. Seus ativos presentes em sua fórmula 

ajudam na prevenção da celulite, promovendo a 
suavidade da pele devido ao alto poder emoliente.

R$ 137,00
CÓD. 8003 – GEL FIRMADOR – 150ML

C Nova Gel Firmador Corporal foi especialmente 
formulado para oferecer efeito firmador e de elasticidade 

na pele. Com fórmula enriquecida com DMAE, Green 
Tea (Chá Verde), Raffermine e Tensine, o gel auxilia no 

aumento da tonicidade cutânea e ajuda a reestruturar e 
hidratar a superfície da pele, tornando-a mais firme.

C
o

rp
o

Dica para
potencializar a ação do creme:

- Com a pele limpa, aplique o gel pela 
manhã e pela noite, massageando 
suavemente até sua total absorção.

Melhora de 83% no aspecto das 
celulites após 60 dias de uso 
contínuo.

53
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 Linha Corporal

R$ 108,00
CÓD. 8002 – FÓRMULA H – 150ML

C Nova Fórmula H é um creme com propriedades 
nutrientes e tonificantes, enriquecido com Colágeno, 
Elastina, Pró-Vitamina B5, Coenzima Q10 e Óleos 
Naturais, que auxiliam na hidratação da pele, 
evitando o ressecamento. 

LinLinLinhha haha CCorporall

R$ 119,00
CÓD. 8001 – BALM PARA MAMAS – 150ML

C Nova Mamas é um creme revitalizante 
que suaviza, tonifica e melhora a aparência 
estética das mamas, exercendo funções 
hidratantes e antioxidantes.
O Extrato de Kigélia Africana possui ação que 
beneficia a aparência estética das mamas devido 
à presença de Colágeno e Elastina, que favorecem 
uma hidratação profunda da epiderme.

54
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Auxilia no clareamento 
da pele. Ideal para 
prevenir estrias.

55



JOLI – A beleza perfumada das sementes e frutas brasileiras

Joli
Muito mais cremoso, muito mais gostoso! Joli Óleo em Creme 

amacia a pele deixando um toque aveludado e perfume agradável.

JOLI – A beleza perfumada das sementes e frutas brasileiras

R$ 38,90
CÓD. 275 – JOLI – ÓLEO PERFUMADO DESODORANTE 
CORPORAL AMÊNDOAS DOCES – 140ML

Formulado com Óleo de Amêndoas Doces.

R$ 39,90
CÓD. 271 – JOLI – ÓLEO EM CREME DESODORANTE 

CORPORAL AMÊNDOAS DOCES – 140G

Formulado com Óleo de Amêndoas Doces.

Linha
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Consagre ao Senhor tudo o 
que você faz, e os seus planos 

serão bem-sucedidos. 
Provérbios 16:3 (NVI)

Joli Óleo Perfumado é uma linha de óleos suaves e emolientes, formulados com Vitamina E
e ativos das sementes e frutas brasileiras. Joli amacia a pele deixando um toque sedoso e com um 

perfume agradável, tornando seu banho um momento de prazer.

R$ 38,90
CÓD. 278 – JOLI – ÓLEO PERFUMADO DESODORANTE 
CORPORAL CACAU – 140ML

Formulado com Óleo de Cacau.

R$ 39,90
CÓD. 272 – JOLI – ÓLEO EM 
CREME DESODORANTE CORPORAL 
CACAU – 140G

Formulado com Óleo de Cacau.

Formulado com Óleo de Cacau.

57

https://online.hinode.com.br/753085
https://online.hinode.com.br/753085


JOLI – A beleza perfumada das sementes e frutas brasileiras

R$ 19,80
CÓD. 286 – JOLI – ESPUMA DE 
BANHO AVELÃ – 200ML

Limpa e amacia a delicada pele do seu 
corpo. Ideal para banho diário ou de 
imersão. Proporciona suave perfume 
na pele.R$ 38,90

CÓD. 284 – JOLI – ÓLEO 
PERFUMADO DESODORANTE 
CORPORAL AVELÃ – 140ML

Formulado com Avelã.

PERFUMADO DESODORANTE
CORPORAL AVAA ELÃ – 140ML

Formulado com Avelã.

R$ 39,90
CÓD. 283 – JOLI – ÓLEO EM 
CREME DESODORANTE CORPORAL 
AVELÃ – 140G

Formulado com Manteiga 
de Cupuaçu e Avelã.
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R$ 19,80
CÓD. 288 – JOLI – ESPUMA DE 
BANHO CUPUAÇU – 200ML

Limpa e amacia a delicada pele do seu 
corpo. Ideal para banho diário ou de 
imersão. Proporciona suave perfume 
na pele.R$ 39,90

CÓD. 273 – JOLI – ÓLEO EM 
CREME DESODORANTE CORPORAL 
CUPUAÇU – 140G

Formulado com Manteiga 
de Cupuaçu.

R$ 38,90
CÓD. 277 – JOLI – ÓLEO 
PERFUMADO DESODORANTE 
CORPORAL CUPUAÇU – 140ML

Formulado com Manteiga 
de Cupuaçu.
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LUAR – Toque aveludado e o delicioso leite de cereais

C
o
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L
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a luz da noite
Irradie

R$ 16,00
CÓD. 320 – HINODE LUAR CREME
PARA AS MÃOS – 50G

Com Leite de Cereais e Óleo de 
Sementes de Uva que revitalizam, 
amaciam e hidratam a pele delicada de 
suas mãos. Pode ser usado diariamente 
e quantas vezes achar necessário, pois 
possui uma embalagem prática, perfeita 
para levar na bolsa.

R$ 28,80
CÓD. 321 – HINODE LUAR GEL
ESFOLIANTE CORPORAL – 150G

Com Leite de Cereais, é ideal para remover as 
células mortas que ficam na superfície da pele 
de seu corpo. Para melhores resultados, use o 
produto 3 vezes por semana, enxágue após o 
uso e hidrate com a Loção Hidratante Corporal 
“Hinode Luar”. 

R$ 25,20
CÓD. 323 – HINODE LUAR LOÇÃO HIDRATANTE
DESODORANTE CORPORAL – 200ML

Com Leite de Cereais e Óleo de Germe de Trigo, 
que hidratam e amaciam a pele delicada do 
seu corpo, possui um toque aveludado e suave 
perfume. Ideal para a hidratação diária e pode ser 
usado sempre que achar necessário.usado sempre que achar necessário.

oso leite de cccccereereereereereeaisaaisaisa sLLLUUUUUARARARAR AAARAR – TTToquoquooqoquoq eee aveludado e o

Os principais produtos para fazer o seu 
banho de lua inesquecível. Fragrância suave, 
toque aveludado e delicioso Leite de Cereais.
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CORPS LIGNEA – Gel massageador refrescante

Um cuidado
R$ 42,90

CÓD. 309 – CORPS LIGNEA GEL MASSAGEADOR
REFRESCANTE – 500G

Gel especificamente desenvolvido para auxiliar na queima de 
gorduras localizadas. Sua formulação com Cânfora e Mentol 

produz uma agradável sensação de frescor e calor ao mesmo 
tempo. Melhora a vasodilatação periférica e ativa a drenagem das 

toxinas devido à combinação sinérgica de Cânfora e Mentol. De 
fácil aplicação, pode ser deixado na pele sem engordurar o tecido 

da roupa. Ideal para trabalhos estéticos no combate à gordura 
localizada e remodelação corporal, sem massagem energética. 

Benefícios: auxilia na queima de gorduras localizadas.

específico

CORPPSS LS LS IGNIGNNNEA A –––– GGGGelel el el el el masmasassagsagsagsageadeador or refrefrefresrescante

Crioterapia
Crioterapia é um tratamento feito a frio 
com Gel Massageador, que provoca uma 
vasodilatação superficial, combatendo 
a flacidez e a gordura localizada, 
ao mesmo tempo em que relaxa a 
temperatura da pele para manter o 
equilíbrio térmico. 
O organismo reage produzindo calor, que 
resulta na queima de gordura localizada. 
Na região tratada, o Gel Massageador 
auxilia atenuando os efeitos da celulite.
A eficácia do produto foi avaliada 
clínicamente e demonstrou melhora em 
todos os itens avaliados relacionados à 
Lipodistrofia Ginoide (celulite).

Modo de usar
Aplicar na região desejada e deixar agir por cerca de 30 minutos. 
Para obter melhor resultado, o produto deve ser usado com 
regularidade. Recomenda-se após a aplicação fazer exercícios 
físicos ou caminhar.

O PRODUTO NÃO DEVE 

SER USADO DURANTE 

O BANHO DE SOL.
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SMELL – Cheiros que envolvem

R$ 24,90
CÓD. 692 – SMELL – LOÇÃO 
HIDRATANTE DESODORANTE 

CORPORAL MOUSSE DE 
MARACUJÁ – 200ML

Com Extrato de Maracujá de 
ação calmante e refrescante.

e envolvemque

Aromas
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Especialmente formulada com 
extratos naturais, proporciona 
à delicada pele do seu corpo 
hidratação, toque aveludado, 
bem-estar e perfumação.

R$ 24,90
CÓD. 688 – SMELL – LOÇÃO 
HIDRATANTE DESODORANTE 
CORPORAL SUSPIRO DE 
LIMÃO – 200ML

Com Extrato de Limão de 
ação refrescante.
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SENSAÇÕES – Hidratante Hinode

R$ 36,90
CÓD. 586 – HIDRATANTE DESODORANTE 
CORPORAL ÉCLAT – 300ML

Você esplêndida, radiante e maravilhosa.
A fragrância é uma combinação de notas 
delicadas e sofisticadas. Para um momento 
radiante e inesquecível.

R$ 36,90
CÓD. 585 – HIDRATANTE DESODORANTE 
CORPORAL ENVOLVENTE – 300ML

Fragrância desenvolvida com delicadas 
notas Florais. Você perfumada, linda e 
envolvente.

Hinode
Sensações

64 SENSAÇÕESES – Hidratante HHinoin de
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R$ 36,90
CÓD. 580 – HIDRATANTE DESODORANTE 
CORPORAL TERNURA – 300ML

Com relaxantes notas Milk e um delicado 
toque de Flor Silvestre, proporciona 
momentos de ternura.

Sua pele com um 
perfume inesquecível 
e você preparada 
para ocasiões ainda 
mais especiais.

https://online.hinode.com.br/753085


SENSAÇÕES – Hidratante Hinode66

Hidratante Corporal desenvolvido especialmente para o seu ritual de beleza e cuidados, 
causando Sensações que estimulam os sentidos através da combinação de notas Florais 
e Frutais. Deixe sua pele perfumada e hidratada. Hidratante Hinode Sensações com Óleo 
de Germe de Trigo deixa sua pele hidratada com um toque aveludado e macio. Para 
mulheres bonitas, charmosas e que gostam de estar perfumadas, cuidando de sua pele. 
A linha é apresentada através de 7 versões com perfumes irresistíveis.

R$ 36,90
CÓD. 582 – HIDRATANTE DESODORANTE 

CORPORAL SEDUÇÃO – 300ML

Desenvolvido com uma combinação especial 
de Frutas Vermelhas e Flores.

É a arte de encantar, conquistar, deixar 
o momento marcante e especial. 
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R$ 36,90
CÓD. 583 – HIDRATANTE 
DESODORANTE CORPORAL 
DREAM VANILLA – 300ML

Desenvolvido com notas quentes 
de Vanilla. Ideal para mulheres 
modernas e sonhadoras. 

R$ 36,90
CÓD. 581 – HIDRATANTE 
DESODORANTE CORPORAL 
SUBLIME – 300ML

Combina notas Frutais com notas 
delicadas de Flores. Uma associação 
Sublime para mulheres charmosas 
e modernas.

R$ 36,90
CÓD. 584 – HIDRATANTE 
DESODORANTE CORPORAL 
POÉSIE – 300ML

Combinação Floral e 
Frutal perfeita para elevar 
a autoestima e sentir-se 
personagem de uma poesia.
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STRAX – Loção corporal com Argan
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Argan
corporal

R$ 34,80
CÓD. 340 – STRAX LOÇÃO HIDRATANTE 

DESODORANTE CORPORAL – 240G

Com Óleo de Argan, a Loção Strax tem 
alto poder de hidratação sem deixar 

resíduos gordurosos. Com toque suave
e delicado, é ideal para uso diário,

sempre que achar necessário.

Especialmente formulado com
extratos naturais de Óleo de Argan, o ouro do Marrocos!

8800
NTE
0G

em 
xar
ave
rio,
ririo.o.o

68

https://online.hinode.com.br/753085


 

C
o

rp
o

LUVA DE SILICONE – Proteção para as mãos

R$ 17,40
CÓD. 270 – HANDS LUVA DE
SILICONE COM ALOE VERA – 100G

Forma um filme protetor de silicone, 
como uma luva, que impede o ataque de 
agentes agressores externos.
Mantém a umidade natural da epiderme.

Cuidados
     especiais

Nossas mãos vivem expostas às agressões 
externas: sol, água, agentes químicos, como 
detergentes, causando desgastes na pele, 
envelhecimento precoce, manchas e asperezas.
Para protegê-las, muito protetor solar, 
hidratantes e barreira física. Assim, as mãos 
terão uma aparência saudável e jovem por 
muito mais tempo.
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TOQUES SUTIS – Beleza e bem-estar à flor da pele

Toques
sutis

R$ 29,00
CÓD. 291 – CREME PARA

MASSAGEM – 220G

Hidrata e estimula a microcirculação periférica, 
protege e tonifica a pele, facilitando a drenagem de 

toxinas, deixando a pele com toque suave.
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R$ 23,80
CÓD. 292 – CREME PARA PÉS, 
JOELHOS E COTOVELOS – 80G

De intensa ação hidratante, previne 
rachaduras e restaura a pele ressecada 
dessas extremidades corporais. Com 
ativos emolientes, deixa a pele com 
toque agradável.

R$ 17,00
CÓD. 290 – CREME PARA AS
MÃOS – 80G

Fórmula de textura leve, que é 
absorvida rapidamente, deixando
as mãos macias e com toque suave.

R$ 17,20
CÓD. 293 – GEL HIGIENIZANTE 
ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS – 75G

Indicado para as mãos antes da 
aplicação de cremes, ou diariamente, 
para garantir limpeza profunda. 
Também pode ser utilizado nos pés e 
axilas, antes da massagem.

Uma linha para massagem que proporciona beleza 
e bem-estar. Um carinho para todo o corpo, com 

atenção especial para mãos, pés, joelhos e cotovelos. 
Momentos de relaxamento que auxiliam no alívio das 

sensações que ficam registradas em nosso corpo no 
dia a dia, como cansaço e estresse.

ELIMINA 99,9%
DOS GERMES E

BACTÉRIAS
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BRONZE EXPRESS – Sua pele naturalmente segura

20 IDEAL PARA 
PELE DO ROSTO, 
PESCOÇO E COLO

R$ 42,90
CÓD. 353 – LOÇÃO FOTOPROTETORA 
FACIAL  FPS 20 – 60G

Combinação exclusiva de filtros 
solares ativos, hidratantes e 
emolientes como Pantenol, Manteiga 
de Cupuaçu, Óleo de Café Verde e 
Óleo de Girassol. Com textura leve 
e cremosa, desliza facilmente e não 
esbranquiça a pele.

Bronze Express

IV Pele clara ou morena 
clara, cabelos castanhos 
e olhos escuros

IV Loção bloqueadora FPS 40
 Loção fotoprotetora facial FPS 20

V Pessoas morenas
V Óleo bronzeador FPS 6
 Loção fotoprotetora facial FPS 20

VI Pessoas negras
VI Óleo bronzeador FPS 6
 Loção fotoprotetora facial FPS 20

III Pessoas de pele branca
III Loção bloqueadora FPS 40
 Loção fotoprotetora facial FPS 20

I Pele clara, com 
sardas e olhos azuis

I Loção bloqueadora FPS 40
 Loção fotoprotetora facial FPS 20

REAÇÕES COMUNS DEPOIS DA 
EXPOSIÇÃO SOLAR

PRODUTO BRONZE EXPRESS 
INDICADOFOTOTIPOS DA PELE

II Pele clara, olhos azuis, 
verdes ou castanhos claros. 
Cabelos loiros ou ruivos

II Loção bloqueadora FPS 40
 Loção fotoprotetora facial FPS 20

Queimam-se moderadamente, 
bronzeiam-se gradual e uniformemente

Queimam-se muito pouco, 
bronzeiam-se bastante

Raramente se queimam, 
bronzeiam-se bastante

Nunca se queimam, são profunda-
mente pigmentadas

Sempre se queimam e, às 
vezes, se bronzeiam

Sempre se queimam, nunca se bronzeiam

Não tenha pressa em ser linda
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15 INDICADO PARA 
PELES CLARAS

R$ 37,90
CÓD. 356 – LOÇÃO FOTOPROTETORA 
CORPORAL FPS 15 – 120G

Ajuda a proteger a pele da ação 
dos raios UVA + UVB, graças a uma 
combinação de filtros solares com 
eficácia comprovada.

40 INDICADO PARA 
PELES MUITO 
SENSÍVEIS

R$ 54,90
CÓD. 357 – LOÇÃO BLOQUEADORA
FPS 40 – 120G

Fórmula especial, enriquecida com 
agentes emolientes e umectantes como 
Manteiga de Cupuaçu e Glicerina, Óleos 
de Girassol, Café Verde e Cenoura, 
que ajudam a evitar perda de umidade 
preservando a hidratação natural da 
pele e toque sedoso.

6 INDICADO PARA 
PELES MORENAS

R$ 29,90
CÓD. 359 – ÓLEO BRONZEADOR FPS 6 – 140ML

Proporciona um bronzeamento gradual à pele, 
com mais resistência ao sol, devido à presença de 
ativos emolientes como Óleos de Cenoura, Café 
Verde, Girassol, entre outros, que ajudam a evitar 
o ressecamento da pele.

Os filtros solares têm a capacidade de absorver ou refletir 
a radiação ultravioleta, proporcionando uma redução na 
exposição dos indivíduos aos efeitos nocivos do sol.
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ileg é a solução
Ativos vegetais da natureza do fundo do mar

iLEG Complex Vegetal

Formulado com o exclusivo iLEG Complex, um complexo inovador com ingredientes ativos de 
origem vegetal, é destinado a aliviar a sensação de cansaço e o peso das pernas. Favorece a 
circulação e descongestiona os vasos das pernas, proporcionando uma sensação de descanso 
e bem-estar.

R$ 59,80
CÓD. 111 – ILEG – ÓLEO EM GEL LÍQUIDO PARA 
MASSAGEM – 100G

Fórmula inovadora de rápida absorção. Ideal para:
- Pessoas com desconfortos musculares;
- Praticantes de esporte (eventuais ou assíduos) 
com desgastes físicos;
- Profissionais com atividades repetitivas que 
acumulam tensões diárias nas costas, ombros, 
pescoço e pernas.

74 ILEG – Óleo em gel líquido
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  Restaurador Marinho Vegetal

No verão, quando se encontram níveis ótimos 
de carboidratos no fundo do mar, é extraído o 
principal ativo do iLEG – a alga Enteromorpha 
Compressa – sódio, potássio e cálcio. Rica 
em oligossacarídeo marinho que, por meio da 
autorregulação, reequilibra a pele repondo 
esses elementos.
É um ativo cosmético, osmorregulador vegetal 
desenvolvido para favorecer e, em alguns 
casos extremos, reforçar a manutenção do 
equilíbrio cutâneo.

Cuide do seu 2º coração
As pernas nos equilibram física e biologicamente, 
pois através da perna esquerda temos conexão 
direta com nosso coração.
O sistema circulatório das pernas tem maior 
risco de desenvolver desordens, já que nessas 
extremidades o retorno sanguíneo realizado 
pelas veias é feito contra a força da gravidade.

Eficácia e comprovação de atributos 
mostram que com apenas 21 dias de uso 
consecutivos do iLEG, foram percebidas as 
seguintes melhorias:

- Conforto após cada aplicação no ombro, pescoço
  e costas.
- Pele macia nas partes do corpo onde foi aplicado.
- Melhora da sensação de desconforto ao final do dia. 
- Diminuição da irritação e sensibilidade.
- Mais refrescância e bem-estar.

EFICÁCIA
COMPROVADA!

TESTES
DERMATOLÓGICOS

– 100% Conforto, maciez e bem-estar após cada 
aplicação no ombro, pescoço e costas. Melhora da 
sensação de desconforto, cansaço nas pernas e pés 
ao final do dia. 
– 100% Melhora irritação ou sensibilidade.
– 100% Refrescância.
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HINO’S WONDERFUL – Cuidados para pernas e pés

e suaviza

Alivia,
relaxa

R$ 32,00
CÓD. 300 – HINO’S WONDERFUL ÓLEO PARA PERNAS – 140ML

Uma combinação de Óleos Vegetais, Sementes de Uvas e Amêndoas 
Doces com Cânfora, que relaxa e refresca, proporcionando alívio 

imediato para as pernas cansadas. Maciez e toque agradável. 
Previne a formação de estrias e flacidez.
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R$ 34,90
CÓD. 312 – HINO’S  WONDERFUL GOLD ÓLEO PARA PERNAS – 140ML

Com Óleos de Pequi, Castanha do Brasil,  
Eucalipto, Semente de Uva, Amêndoas Doces, combinados com Vitaminas 
A e E, e Cânfora, pode ser usado diariamente em relaxante massagem. 
De intensa ação ativadora da circulação periférica, nutre e revitaliza a 
pele evitando o ressecamento e a formação de estrias.

Alternar o banho com 
água morna e fria é uma 
técnica para melhorar a 
circulação do sangue e 
prevenir o aparecimento 
de varizes.

Os reis detestam a prática da 
maldade, porquanto o trono se firma 
pela justiça. Provérbios 16:12 (NVI).

Massagear os pés e pernas diariamente proporciona bem-estar, pois estimula a circulação 
sanguínea, melhorando a oxigenação da pele, além de trazer relaxamento imediato, fundamental 
após um dia de trabalho.
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HINO’S WONDERFUL – Cuidados para pernas e pés
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R$ 26,90
CÓD. 303 – HINO’S  WONDERFUL PLUS LOÇÃO 
DESODORANTE PARA PERNAS E PÉS – 140ML

Com Cânfora, Mentol e Triclosan, evita a 
proliferação de fungos e bactérias, desodoriza, 
relaxa e descansa, proporcionando conforto 
imediato para os pés e pernas.

R$ 18,80
CÓD. 306 – HINO’S WONDERFUL GLOSSY
CREME PARA OS PÉS – 25G

Com Cânfora, Salicilato de Metila e Glicerina, 
relaxa, previne rachaduras e restaura a pele 
ressecada dos pés.

RFUL – Cuidados para pernas e pés

 WONDERFUL PLUS LOÇÃO
A PERNAS E PÉS – 140ML

ll e TTriclosan, evita a
os e bactérias, dedesosododoririzaza, ,
oopoporcioionanandndo o conforto 
ee p perernanass.

p
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ERVA DOCE – O doce cuidado da natureza

Erva Doce

R$ 17,00
CÓD. 1130 – DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE AXILAR 
ROLL-ON – 80ML

24 horas de proteção. Produto 
com eficácia antitranspirante. 
Perfume suave e agradável. Não 
causa irritação.

R$ 17,00
CÓD. 1135 – DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE AXILAR 
ROLL-ON – 80ML

24 horas de proteção. 
Produto com eficácia 
antitranspirante. Não causa 
irritação. Sem perfume. 

R$ 27,80
CÓD. 1133 – SABONETE CREMOSO FACIAL 
COM EXTRATO DE ERVA DOCE – 250ML

Formulado com extratos de Erva Doce, Algas 
Marinhas e Alecrim. 
Auxilia na remoção das impurezas, sem 
agredir a pele delicada do rosto.

Prolonga a sensação 

pós-banho por todo o dia, 

deixando uma fragrância 

suave, característica desta 

erva aromática.

Linha

SEM
PERFUME
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DYNAMIC – Dermatologicamente testado

R$ 12,60
CÓD. 400 – DYNAMIC DESODORANTE 

ANTITRANSPIRANTE EM CREME
POTE – 50G

Controla a transpiração, eliminando seus 
odores, não agredindo a flora cutânea.

Dynamic
Deo

Combate os odores e
controla a transpiração
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Dica: o excesso de umidade na região das axilas, aliado à 
temperatura do corpo (em torno de 37ºC), contribui com 
a proliferação dos agentes causadores do mau odor nesta 
região. Evite esse processo utilizando desodorantes Hinode.

R$ 14,40
CÓD. 420 – DYNAMIC 
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 
ROLL-ON 70ML

Fórmula eficaz, com propriedade 
bactericida que proporciona conforto 
e bem-estar.

R$ 13,60
CÓD. 399 – DYNAMIC DESODORANTE 
ANTITRANSPIRANTE EM CREME  
BISNAGA – 50G

Embalagem prática e econômica. 
Controla a transpiração, evitando os 
odores corporais desagradáveis. Não 
agride o manto natural protetor da pele.
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LIZ MULHER – Delicadeza feminina

e proteção

Qualidade,

R$ 26,40
CÓD. 218 – SABONETE PARA A 

HIGIENE ÍNTIMA – 150ML

Fórmula exclusiva, específica 
para assegurar a perfeita 

higiene feminina. Aumenta 
a defesa natural devido à 

presença de Açúcares Naturais e 
Oligossacarídeos que estimulam, 
restauram e protegem a barreira 

de defesa primária da pele.

100% 
APROVADO POR 

GINECOLOGISTAS E 
DERMATOLOGISTAS
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Por conter ativos naturais derivados de 
açúcares, poderão ocorrer variações na 

viscosidade do produto em diferentes 
temperaturas, podendo o produto no 
calor ficar mais líquido e no frio mais 

encorpado, sem que sejam alteradas a 
performance e eficácia do mesmo.

R$ 26,40
CÓD. 217 – LIZ FLORAL – 150ML

Fragrância floral e suave, inspirada 
no frescor das flores.

R$ 26,40
CÓD. 216 – LIZ FRESH – 150ML

Fragrância fresca e suave, 
inspirada no frescor das manhãs.

R$ 26,40
CÓD. 215 – LIZ SENSUAL – 150ML

Fragrância suave e delicada, 
inspirada na delicadeza feminina.

Eficácia Comprovada

A camada superficial da pele é a mais sujeita às agressões 
externas. A higiene íntima através de Liz Mulher ajuda a equilibrar 
o PH da pele, preservando-a dos micro-organismos indesejáveis.

Eficácia comprovada em testes realizados com ginastas e pessoas 
alérgicas aos sabonetes comuns, com 100% de aprovação.
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HOT – Use e abuse da sua imaginação

Use e abuse 
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R$ 21,80
CÓD. 382 – HOT GEL PARA 

MASSAGEM CORPORAL 
MORANGO – 75G

R$ 21,80
CÓD. 381 – HOT GEL 
PARA MASSAGEM 
CORPORAL CHOCOLATE 
COM LIMÃO – 75G

da sua
  imaginação!

80
RA 
AL 
5G

R$ 21,80
CÓD. 380 – HOT GEL PARA 
MASSAGEM CORPORAL CEREJA 
COM CHAMPANHE – 75G
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R$ 24,80 (CADA)
BODY SPLASH DESODORANTE
CORPORAL – 240ML

Para uso abundante após o banho. 
Desodoriza, refresca e deixa uma agradável 
sensação de bem-estar. Perfume suave.

CÓD. 451 – ICE 
ROSE ACALANTO

CÓD. 450 – ICE 
PURPLE ALFAZEMA

CÓD. 452 – ICE 
BLUE MUSK

Banho
de perfume

O body splash é inspirado no conceito 

de uso em abundância. Quem gosta 

de perfumar suavemente o corpo 

todo após o banho pode abusar deste 

produto, prolongando a sensação de 

frescor e conforto. Um verdadeiro 

banho de perfume em 

três deliciosas fragrâncias!

87BODY SPLASH – Um delicioso banho de perfume
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Cod.
2305
2308
2309
2310
2312
2313
2314
2316
2320
2321
2322
2323
2324
2326
2335
2337
2346
2351
2355
2356
2363
2364

nº
Gold 5
Gold 8
Gold 9
Gold 10
Gold 12
Gold 13
Gold 14
Gold 16
Gold 20
Gold 21
Gold 22
Gold 23
Gold 24
Gold 26
Gold 35
Gold 37
Gold 46
Gold 51
Gold 55
Gold 56
Gold 63
Gold 64

Ref.*
Chanel 5
Dolce & Gabbana
Gabriela Sabatini
Angel
212 Carolina Herrera
Fantasy
Lady Million
Bombshell
Flower By Kenzo
Hypnôse
Very Irrésistible
JPG Classique
J’adore
Ange ou Demón
L’eau D’Issey
Trésor
212 Sexy
Euphoria
CH Red Carolina Herrera
Fame By Lady Gaga
212 Vip Feminino
D&G Light Blue

Tipo
Floral Aldeídico
Floral Aldeídico
Oriental Floral
Oriental Frutal
Floral Frutal
Floral Frutal
Amadeirado 
Floral Frutal
Floral Oriental
Oriental Woody
Floral Aromático
Oriental Floral
Floral
Floral Oriental
Amadeirado 
Floral
Frutal
Frutal Floral
Floral
Floral Sweet
Woody Oriental
Floral Frutal

Aroma
Moderado
Moderado
Intenso
Intenso
Moderado
Intenso
Moderado
Suave
Moderado
Moderado
Moderado
Intenso
Suave
Intenso
Moderado
Moderado 
Suave
Moderado
Suave
Moderado
Intenso
Suave

*Marcas mencionadas são referências olfativas

TRADUÇÕES GOLD – Seu perfume em alta concentração

Sinta-se
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Cod.
2301
2302
2303
2304
2306
2307
2317
2318
2319
2328
2329
2330
2331
2332
2342
2343
2345
2347
2353
2357
2358
2359
2360
2361
2362

nº
Gold 1
Gold 2
Gold 3
Gold 4
Gold 6
Gold 7
Gold 17
Gold 18
Gold 19
Gold 28
Gold 29
Gold 30
Gold 31
Gold 32
Gold 42
Gold 43
Gold 45
Gold 47
Gold 53
Gold 57
Gold 58
Gold 59
Gold 60
Gold 61
Gold 62

Ref.*
Azzaro
Kouros Fraicheur
Polo
Dolce & Gabbana
Le Male
Polo Black
Abercrombie Fierce
CH 212 for Men
1 Million
Ferrari Black
Polo Blue
Diesel Fuel for Life
Lapidus
Animale
Cool Water
Joop! Homme
Fahrenheit
Azzaro Silver Black
Black XS
Fahrenheit Summer
212 Sexy Men
Eternity Men
Ferrari Red
Hugo Boss Bottled
212 Vip Men

Tipo
Aromático Fougère
Aromático Fresco
Frutal Amadeirado
Amadeirado
Fougère Oriental
Amadeirado Aromático
Aromático Fougère
Woody Floral Verde
Fougère Oriental
Amadeirado Especiado
Aromático Fougère
Amadeirado
Oriental Spicy
Woody Oriental
Aromático Fresco
Woody Oriental
Aromático Fougère
Amadeirado 
Aromático Fougère
Amadeirado
Woody Oriental
Aromático Fougère
Woody Oriental
Woody Oriental
Woody Oriental 

Aroma
Suave
Moderado
Intenso
Intenso
Suave
Moderado
Moderado
Intenso
Intenso
Intenso
Suave
Suave
Intenso
Intenso
Moderado
Intenso 
Moderado
Moderado
Suave
Moderado
Intenso
Suave
Intenso
Intenso
Intenso
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Cod.
2301
2302
2303
2304

nº
Gold 1
Gold 2
Gold 3
Gold 4

Ref.*
Azzaro
Kouros Fraicheur
Polo
Dolce & Gabbana

Tipo
Aromátic
Aromátic
Frutal Am
Amadeir

R$ 100,00
TRADUÇÕES GOLD FEMININO – 100ML

O seu perfume predileto com 23% de 
concentração e performance.
Sinta-se especial. Sinta-se você.

R$ 100,00
TRADUÇÕES GOLD MASCULINO  – 100ML

As fragrâncias mais famosas do mundo traduzi-
das com 23% de concentração e performance, 
para homens modernos e arrojados.

23% de
concentração
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https://online.hinode.com.br/753085
https://online.hinode.com.br/753085


ADELAIDE EM FLOR – A cada flor um momento. A cada perfume uma emoçãome uma emoção

R$ 64,90
CÓD. 417 – ADELAIDE EM FLOR – FLOR DE 
LÓTUS DESODORANTE COLÔNIA – 50ML

Elegância e intensidade. 
Harmoniosa combinação de notas Frutadas 
e nuances Florais com fundo amadeirado de 
Sândalo e Baunilha.

90

https://online.hinode.com.br/753085
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R$ 64,90
CÓD. 415 – ADELAIDE EM FLOR – ROSA 
COLOMBIANA DESODORANTE COLÔNIA – 50ML

Calor e sedução. Uma combinação elegante e 
única de notas frutais de Damasco, Laranja Doce e 
Framboesa, com notas quentes de Baunilha, Musk 
e Patchouli; expressam a dimensão da feminilidade 
e a sedução da composição.
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https://online.hinode.com.br/753085


BLOG.IN – Para meninas e meninos antenados e modernos
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Para galerag

R$ 29,90
CÓD. 150 – BODY SPLASH 
ILUMINADOR – 150ML

Fragrância feminina e 
divertida com brilho. Notas 
frutadas de Cereja, Morango 
e Uva, complementadas com 
Baunilha e Musk.

R$ 49,90
CÓD. 164 – DESODORANTE 

COLÔNIA – 50ML

Fragrância jovem, com notas 
cítricas e amadeiradas.cítricas e amadeiradas.

antenada e
      moderna
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https://online.hinode.com.br/753085
https://online.hinode.com.br/753085




AROMA DI – Perfumes para ambientes

Borrife por todos os lados e sinta 
a natureza dentro de casa!

Aroma DI foi desenvolvido para manter seu 
ambiente, as roupas de cama e de banho 
sempre com cheirinho suave e acolhedor. 

Aroma Di
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R$ 25,80
CÓD. 370 – AROMA DI

FLORES – 240ML

Delicioso perfume floral
para ambientes e roupas

de cama e banho.

R$ 25,80
CÓD. 371 – AROMA DI
BAMBU – 240ML

Delicioso perfume floral
verde para ambientes e roupas 
de cama e banho.
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https://online.hinode.com.br/753085
https://online.hinode.com.br/753085
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