
LANÇAMENTOS FEVEREIRO/2020

Novas fragrâncias - Coleção Japonica
White Cypress
Nova fragrância para o clima de inverno, com aroma de ciprestes invernais recém cortados.

Spiced Goji Tarocco Orange
A famosa fragrância de laranja tarocco e aromáticos grãos de goji vindos do Himalaia é 
repaginada e apimentada, com as especiarias cravo, canela e anis.

Novos formatos de velas
A Voluspa apresenta esse semestre três novos formatos de 
velas, ampliando a coleção Japonica.

• Mini vela pote vidro 50h: com tampa de vidro.

• Vela vaso trabalhado 2 pavios 60h: em caixa com detalhes 

aveludados.

• Vela pedestal 3 pavios 80h+: com tampa de vidro e em caixa 

com detalhes aveludados.
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IMPORTADO E DISTRIBUÍDO COM EXCLUSIVIDADE NO BRASIL POR:

Difusores para Carro

Novos produtos

Goji Tarocco Orange Santiago Huckleberry Baltic Amber French Cade Lavender Japanese Plum Bloom

Novos difusores de fragrância para carros. Leve os seus aromas preferidos da Voluspa para dentro do seu carro, com os dispositivos que 
se acoplam na saída do ar condicionado liberando gradativamente a fragrância por até 4 meses. 
Disponível em 5 fragrâncias e vendido em uma linda caixa (kit completo). Produto com opção de refil para compra.

As velas em copo 100h das fragrâncias Gilt Pomander & Hinoki 
e Copper Clove agora vêm com tampas de vidro.
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Coleção Floral Toile
Com uma elegância sutil e clássica e um design atemporal, esta linha combina perfumes delicados de lírio cor de 
rosa e chá branco.

Linen
Castelbel Linen é uma elegante coleção de sabonetes aromáticos 150g com base de azeite e óleo de coco e embru-
lhados à mão numa rústica bolsa de tecido. Delicie-se com as três fragrâncias dos sabonetes: Café, Baunilha e Mel.

Coleção Flores e Frutas
Decorada com padrões vívidos e exuberantes, 
essa nova coleção especial apresenta uma sucu-
lenta seleção de aromas florais e frutados, capa-
zes de retratar a alegria contagiante que carate-
riza o verão. São velas em lata e sabonetes em 
barra 150g, disponíveis em três fragrâncias: Apri-
cot e Green Tea, Lemon e Neroli, Plum Flower.

Novos produtos
Para as coleções já existentes, estamos trazendo alguns novos produtos:
• Hidratantes nas fragrâncias Gold & Blue e Rosé Blush
• Difusor de ambiente Ruby Red no formato de 100ml
• Sabonete líquido Flor de Algodão
• Shampoo Bar Gentlemen’s na fragrância Lemongrass

The Genlemen’s Club
Um sabonete sofisticado e especial desenvol-
vido para homens, em embalagem luxuosa e 
fórmula 100% vegetal, a fragrância combina 
Musgo e Hortelã com Folha de Ouro. Será 
vendido em um display com 12 sabonetes.

Filigrana
Homenageando uma das mais distintas tradi-
ções e símbolos portugueses, o novo sabonete 
Castelbel Filigrana 115g é uma reinterpretação 
do característico Coração de Viana. Tal como 
dita a tradição, também pode ser pendurado 
para perfumar armários. Fragrância: Mimosa.

Vela em copo, Difusor de aromas 250ml, , Sabonete em barra 150g, Sachê perfumado, Sabonete líquido 300ml, Kit com 3 sabonetes. Também disponíveis: Refis para difusor 250ml e 1000ml.

Coleção Festive Blue
A coleção Festive Blue da Portus Cale combina 
aromas amadeirados com um design sóbrio e 
elegante em azul e dourado.
A fragrância mistura pinhas, cedro e alecrim.

Difusor de aromas 100ml, Vela em copo, Sabonete em barra 150g, 



Novidades Fevereiro/2020
Para o primeiro semestre de 2020, a Michel Design Works traz 3 novas estampas, incluindo uma de Páscoa e diversos novos produtos para 

completar as coleções já existentes.

Garden Party
Uma divertida estampa de bichos fofos 
em festa na floresta acompanhada de uma  
fragrância floral e frutada que lembra um 
jardim de verão. Mistura peônia, jasmim e 
rosas com um toque de patchouli. 

Summer Days
Clima de verão com pássaros e flores e 
uma fragrância floral cítrica que mistura 
mandarino, bergamota, jasmim e baunilha.

Bunny Hollow
A estampa especial da Páscoa traz uma 
deliciosa fragrância que mistura prímulas, 
magnólia, maçã e mimosa.

Necessaires
Necessaires de couro sintético com estampas divertidas e alegres, perfeitas para 
viagens longas ou passeios de final de semana. Disponíveis em 4 tamanhos.

Bandeja em melamina
Bandeja com alça trabalhada disponível 
na estampa Garden Party.
Tamanho 53cm x 34cm

Bandeja de biscoitos em 
melamina
Bandeja em melamina ideal para servir 
biscoitos e doces.
Tamanho 40 x 30cm

Kit 4 pratos para canapés 
melamina
Pratinhos em tamanho perfeito para 
petiscos, pequenas porções e docinhos. 
Tamanho 15,24cm x 15,24cm

Kit Sabonetes Líquidos
Kit com 3 sabonetes líquidos em espuma 
contendo 140 ml cada.
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