Loção Desodorizante p/ os Pés
CÓD. 209 • 100 g • R$ 35,00
Proporciona sensação refrescante no
cuidado diário com os pés. Auxilia na
eliminação de odores.

Loção Sileuce
CÓD: 208 • 30 ml • R$ 28,00
Loção auxiliar na cicatrização de
rachaduras, principalmente nos
pés. Diminui gradativamente
as cutículas.

Loção protetora
CÓD: 554 • 180 g • R$ 38,00
Loção a base de própolis. Indicado
para assaduras, picadas de
insetos, queimaduras leves,
inclusive por exposição ao Sol.
Cicatriza hidratando a pele
sem deixar marcas.

Amêndoa Doce

CÓD: 201 • 180 g • R$ 38,00
Hidrata, proporciona uma textura macia e
aveludada. Também recomendada para
grávidas no combate a estrias.
Uso diário.
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Jaborandi
SHAMP. CÓD: 106 • 250 ml • R$ 35,00
COND. CÓD. 155 • 250 ml • R$ 38,00
Limpa, estimula o crescimento e
combate aqueda dos cabelos,
conferindo brilho, macieze vitalidade.

Própolis
SHAMP. CÓD: 109 • 250 ml • R$ 38,00
COND. CÓD: 151 • 250 ml • R$ 35,00
Limpa, combate a seborréia, caspa e
feridasno couro cabeludo, dando
nova vida aos seuscabelos.
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Shamp Anti-Seborréico
CÓD: 102 • 250 ml • R$ 34,00
Fórmula anti-bactericida
desenvolvida para agir no couro
cabeludo. Trata profundamente,
devolvendo a saúde aos cabelos.

Piolho Tonic
CÓD: 110 • 120 ml • R$ 35,00
Auxiliar na eliminação de piolhos
e lêndeas, previne suas
infestações. Fórmula nova e
efi+iente já na primeira aplicação.

KIT LERIÂNDLES
CÓD: 107 • R$ 110,00

Shamp Leriândles CÓD: 108 • 250 ml • R$ 38,00
Loção Leriândles CÓD: 207 • 120 g • R$ 75,00
Fórmula especialmente elaborada com Jaborandi e
Minoxidil. Essesativos especiais possibilitam o controle
da queda de cabelos, sendo eficaz no tratamento da
calvície.
Shampoo: Limpa, dá frescor e auxilia no tratamento da
queda decabelos. Recomendado o seu usoem conjunto
com a Lo§ão Leriândles.
Lo§ão: 5evitaliza o couro cabeludo, dá brilho e maciez aos
cabelos.
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SOFT DEPILER
Peça uma demonstração para
um(a) Consultor(a)
Soft Depiler
CÓD: 203 • 120 g • R$ 55,00
CÓD: 204 • 60 g • R$ 32,00
Depilação indolor, sem sujeira, sem cortes ou agressões a
sua pele. Depilação prática e hidratação profunda.
Ameniza o crescimento dos pêlos e evita irritações na pele.
Depilação em várias partes do corpo: buço, braço, axilas,
pernas por completo e virilha.

Sabonete Camomila
CÓD: 190 • 250 ml • R$ 38,00
Seu aroma suave e agradável
proporciona uma sensação de
bem-estar, após um dia agitado.
Seus ativos auxiliam na diminuição
de manchas na pele. Uso diário

Gel Intimo
CÓD: 359 • 60 ml • R$ 35,00
Elaborado com ativos naturais de efeito
cicatrizante, auxilia na restauração das
paredes vaginais, combatendo eventuais
feridas na regiãoı Deixa−as mais firmes
com a sensação de virgindade recuperada.
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Gel Redutor de Massagem Canforado
CÓD: 356 • 180 g • R$ 42,00
Combate o acúmulo anormal da massa no tecido adiposo,enrijecendo o
local afetado, ativando a renovação celular,
a circulação sanguínea e a drenagem de toxinas pelo processo linfático,
contribuindo na forma§ão de fibras de colágeno, eliminando por completo
aquele famoso efeito casca de laranja.

Gel Varizes - Canforado para as pernas
CÓD: 358 • 250 0g • R$ 42,00
CÓD: 357 • 100 g • R$ 25,00

Óleo Essencial p/ massagem
CÓD: 212 • 120 ml • R$ 39,00
Elaborado com princípios ativos que
propõe alívio relaxante e imediato para
músculos, articulações e tendões.Aumenta
a circulação sanguínea, aliviando o cansaço
diário. Indicado para homens e mulheres.
Uso tópico.

Indicado para homens e mulheres. Uso tópico.
Eficaz no tratamento de varizes, o gel ativa a circulação
sanguínea, atenuando as veias dilatadas, eliminando dores,
inchaços, sensação de queimação e de peso nas pernas
provocados pelas varizes. Indicado com sucesso contra
dores musculartes, distensões, torcicolos, cansaços, dores de
garganta, dores de cabeça e como descongestionante nasal.
Excelente contra hematomas, não deixando marcas, se aplicado
no ato da batida.
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SE VOCÊ TEM UMA MENTALIDADE JOVEM,
NÃO DEIXE SUA PELE DEMONSTRAR O CONTRÁRIO!

Gel Calmante da Pele
CÓD: 360 • 50 g • R$ 35,00
Potente renovador celular. Ameniza
manchas, restaura cor e a beleza natural da
pele. Anti-Acne.

Creme Nutritivo
CÓD: 308 • 50 g • R$ 42,00
O anti-aging da Engedi. Este creme
regenera a viscosidade da pele, evitando o
envelhecimento precoce. Auxiliar no
combate a rugas, marcas de
expressão e manchas.

Creme Rosa Mosqueta
CÓD: 309 • 50 g • R$ 42,00
Creme com alta concentração de óleo
de rosa mosqueta in-natura. Indicado para
amenizar cicatrizes, marcas de expressão e
estrias.
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FACE A FACE
Linha Feminina

Creme de Limpeza
CÓD: 250 • 50 g • R$ 35,00
Excelente emoliente, permite a higienizaçãoda
pele, retira radicais livres e poluição
que envelhe+em e danifi+am a peleı

Creme Esfoliante
CÓD: 251 • 50 g • R$ 35,00
Suas micro esferas promovem a
eliminação das impurezas mais
profundas sem agredir a pele

Creme Hidratante
CÓD: 253 • 50 g • R$ 35,00
Protege a pele do rosto das
agressões do dia-a-dia, aparentando
uma pele limpa e bem cuidada.

Gel Vitalizante
CÓD: 252 • 50 g • R$ 38,00
Rico em colágeno e elastina. Promove
uma nutrição profunda. Repara as células
danificadas, dá aspecto de pele revitalizadaı
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Creme Calos e Verrugas
CÓD: 301 • 50 g • R$ 35,00
Indicado para dermatoses e
descamações. Efi+iente na eliminação de
calos e verrugas.

Creme para Pele Extrato de Própolis
CÓD: 307 • 50 g • R$ 35,00
Seu principal ativo, Própolis, atua como um
antibiótico natural, auxiliando na cicatrizaçãorápida
e eficaz de cortes e ferimentos.
Restaura a pele em caso de queimaduras leves.

Gel Anti-Flacidez dos Seios
CÓD: 351 • 50 g • R$ 38,00
Seus ativos auxiliam no enrijecimento dos
músculos de sustentação dos seios,
tornando-os mais saudáveis e bonitos.
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Chá de Ervas
CÓD: 0086 • 60 g • R$ 35,00
CÓD: 036 • 120 CAP. • R$ 65,00
A mistura de suas ervas proporciona
um grande efeito desintoxicante,
diurético e laxativo leve. Auxiliar no
combate a celulite e gorduras
localizadas.

ALIMENTO COMPLETO

Natural Mix
CÓD: 025 • 500 g • R$ 65,00
Sua formulação a base de farinhas e
cereais selecionados lhe constitue
uma qualidade nutricional altíssima.
Promove desintoxicação
do organismo, regula a função
intestinal, reduz o colesterol, melhora a
circulação, produz sensação de
saciedade e diminuia ansiedade.
*CONTÉM AÇÚCAR MASCAVO
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Vital E = Óleo de Gérmen de Trigo
CÓD: 068 • 120 CAPS • R$ 72,00
Alimento rico em vitaminas do
complexo B e vitamina E.
• Aumentam a fertilidade masculina e feminina;
• Aumenta a atividade intelectual,
possibilita maior memorização;
• Trata da disritmia cardíaca atuando nos
músculos, conferindo-lhes maior explosão.

Origem Muriá
CÓD: 026 • 150 g • R$ 25,00
Alimento originado de fibras do trigoı Equilibra a flora
intestinal. Auxilia no tratamento do diabetes;
Excelente na prevenção de câncer no cólon;
Elimina o excesso de carboidratos do organismo,
sendo indicado para emagrecimento;

Bugre Branco
CÓD: 054 • 120 CAP. • R$ 65,00
Eficaz cicatrizante de úlcerações e
gastrites causadas por estresse ou
maus hábitos alimentares.

Extrato de Vinera
CÓD: 013 • 120 ml • R$ 35,00
Elixir a base dos componentes do Chá de Ervas.
Alívio imediato do mal-estar causado pela má
digestão, queimação e azias.
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Dente de Leão
CÓD: 059 • 120 CAP. • R$ 69,00
Potente digestivo. Atua no fígado,
melhorando seu funcionamento.
Aumenta produção de bileı
coadjuvante no combate a obesidade.

Passiflora e Mulungu =

Mavan

CÓD: 019 • 120 CAP. • R$ 69,00
Calmante natural, não vicia,
semefeitos colaterais. Acalma sem
prejudicar o bom funcionamento do
orgânimo promovendo um sono tranquilo e
sereno. Auxiliar no tratamento contra
vícios e TPM.

Crataegus
CÓD: 058 • 120 CAP. • R$ 75,00
Eficiente na redução de taquicardia.
Preventivo de acidentes vasculares.
Auxiliar no tratamento da Hipertensão.

Ginkgo Biloba
CÓD: 053 • 120 CAP. • R$ 72,00
Ativa a circulação sanguínea e possui ação
antioxidante. Indicado em casos de dificuldade
de concentração e lapsos de memória.
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Porangaba
CÓD: 028 • 120 CAP. • R$ 67,00
Ação diurética, que ajuda a diminuir peso sem agredir o
organismo. Acelera primeiramente a perda de medidas,
devolvendo a sua silhueta. Auxilia na circulação do sangue.

Moserote = Agar-Agar
CÓD: 044 • 120 CAP. • R$ 72,00
Gelatina de algas riquíssima em iodo, fósforo e sais
minerais. Excelente no combate a flacidez. Diminuia sensação
de fome. Auxiliar nos regimes de emagrecimento.

Césia = Centella Asiática
CÓD: 042 • 120 CAP. • R$ 67,00
Potente no combate a celulite e gorduras
localizadas. Regulariza a circulação
sanguínea, melhora cãibras,
formigamentos e varizes.

Adágras

= Cáscara sagrada

CÓD: 064 • 120 CAP. • R$ 89,00
Laxativo suave. Contra a prisão de ventre.
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Gelatina
CÓD: 065 • 120 CAP • R$ 72,00
Eficaz no combate à flacidez. Atua na
produção de queratinas, fortalecendo
unhas e cabelos.

Narciso = Colágeno Hidrolisado
CÓD. 045 • 120 CAP. • R$ 72,00

Alimento natural composto
exclusivamente de fibras colagênicas
de origem animal. Fortalece os músculos
dando maior elasticidade, evitando
estiramento (câimbras).

Dolomita
CÓD: 047 • 120 CAP. • R$ 65,00
Prevenção da Osteoporose
Previne e combate problemas
Cardiovasculares, dores musculares,
raquitismo e cistos no ovário.

Extrato de Soja = Isoflavona
CÓD: 035 • 120 CAP. R$ 65,00
Uma alternativa natural para reposi§ão
hormonal, alívio do climatério da menopausa.
Beneficcia a saúde sem ganho de peso.
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Atlante = Polivitaminico
CÓD 003 • 120 CAP. • R$ 67,00
Alimento natural, rico em vitaminas do complexo B,
sais minerais, Ômega 3 e 6. Recomendado para bebês e
crianças pois ativa o crescimento e fortalece todo organismo.
Também previne e auxilia no tratamento de anemias.

Cipó = Unha de Gato
CÓD.: 048 • 120 CAP • R$ 69,00
Aumenta defesa contra gripes, viroses e afecções das vias
respiratórias. Previne e combate a artrite reumatóide e
gota. Preventivo e auxiliar no tratamento de cistos no
útero, úlceras gástricas.

Khymos = Castanha da Índia

CÓD: 043 • 120 CAP. • R$ 72,00
Extraído do miolo da castanha-da-índia.
Atua na circulação sanguínea,
Alivia dores e o cansaço nas pernas.
Diminui oleosidade da pele, evitando
o aparecimento de acne.

Max Bucal
CÓD: 051 • 60 ML. • R$ 35,00
Ervas Selecionadas para higienização bucal.
Ação Bactericida, Ação Anti-Séptica
Neutraliza os odores da boca, garante
a saúde gengival.
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Clorella
CÓD: 057 • 120 CAP • R$ 110,00
Poderoso suplemento alimentar.
Desintoxicante do organismo. Previne e auxilia no
tratamento de anemias. Estimula a flora intestinal.
Retarda o envelhecimento. Auxilia no regime de
emagrecimento, aumenta saciedade. Melhora atividade
Cerebral. Estimulante do sistema imunológico.

Alho = Natural Max
CÓD: 024 • 120 CAP. • R$ 72,00
A base de ativos do Alho, que tem conhecida ação
antiinflamatória e bactericida. Auxiliar na redução
da pressão arterial. Combate gripes, resfriados e
outras afecções respiratórias.

Xarope Arnon
CÓD: 052 • 200ml • R$ 35,00
Elaborado a partir de mel de abelhas, extratos de
própolis, eucalipto e agrião.
Auxilia contra problemas respiratórios, dissolve o
catarro acumulado, combate a gripe e resfriados.
Melhora signicativamente a voz. Seu sabor é
agradável para as crianças.

Ipê Roxo
CÓD: 034 • 120 CAP. • R$ 65,00
Poderoso analgésico natural. Auxiliar no
tratamento de doenças estomacais e da pele.
Age rapidamente contra cólicas menstruais.
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Composto Energético
CÓD: 011 • 120 CAP. • R$ 75,00
Complexo vitamínico, eficiente repositor nos desgastes
físicos e mentais. Combate o stress e atua no
sistema nervoso, aumentando o poder de
concentração e raciocínio. Reduz os níveis de
colesterol, previnedoenças cardíacas, Fortalece e
regenera as células, auxilia no crescimento;
Combate a anemia, fraqueza e indisposição;
Fortalece os músculos; Melhora a visão; Aumenta
a imunidade. Afrodisíaco natural.

Aniotecila

CÓD: 006 • 120 CAP. • R$ 72,00

Poderoso solvente natural.
Rico em vitaminas, sais minerais e ácidos graxos
poliinsaturados. Combate o mau colesterol, cálculo biliar,
arteriosclerose. Auxilia em regimes para emagrecimento,
pois inibe o apetite. Age como combustível para o cérebro,
ativando a memorização. Diminui a insônia, nervosismo,
má circulação. Seu corpo e sua mente revitalizados.

Chá Verde
CÓD: 036 • 120 CAP. • R$ 75,00
CÓD: 039 • 60 g. • R$ 42,00
Auxiliar no tratamento contra a obesidade e tratamento
de vários tipos de câncer. Auxilia na redução de gorduras
localizadas. Poderoso Antioxidante. Diminui colesterol.
Retarda o envelhecimento.
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Ginseng Composto
CÓD: 070 • 120 CAP. • R$ 79,00
Auxiliar no combate ao desânimo, fraqueza e dores de
diversos tipos. Seu uso uma a duas vezes ao dia
promoveuma verdadeira revolução, dando a sensação de
retorno a juventude. Auxilia no equilíbrio hormonal
combatendo fogachos eincômodos da menopausa,
possibilitando mente ativa,combatendo depressão e
ansiedade. Auxiliar contra leucemia e câncer de mama.

Moringa Oleífera
CÓD: 071 • 120 CAP. • R$ 85,00
Excelente produto. Ótima combinação quando
usadoem conjunto com o ginseng ou tribullus.
Excelente noauxilio a lactação. Contém Vitamina A e
C, Cálcio, Ferro, Potássio, Ômegas: 3, 6 e 9 e também
Zeatina.

Canela de Velho
CÓD: 072 • 120 CAP • R$ 65,00
O melhor auxiliar no tratamento contra: artrite, artrite
reumatoide, artrose, bursite, dores e inflamações das
articulações, dores na coluna, fibromialgia, redução de
radicais livres e purifica§ão do sangue, reumatismo e
tendinite. Tem ação efi+az em joelhos inchados,
desincha rapidamente acabando com as dores.

Tribullus Composto
CÓD: 069 • 120 CAP. • R$ 79,00
Este lançamento da ENGEDI tem por meta trazer
solução para falta de disposição, aumentando sua
energia e tirando o cansaço intenso. Melhora a
musculatura e também ajuda a aumentar o desejo
Sexual ao longo da utilização.
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Polidor de Alumínio
CÓD: 461 • 750 ml. • R$ 35,00
CÓD: 462 • 250 ml. • R$ 13,50
BRILHO DE INOX, SEM ESFORÇO
Exclusivo para produtos de Alumínio.
Fórmula eficiente na remoção da sujeira
mais persistente, sem danificar suas mãos.
Brilho duradouro.

HUNO EXTERMINADOR
CÓD: 487 • 1000 ml • R$ 42,00
Potente exterminador de pragas
Indicado contra Baratas, pulgas,
percevejos, aranhas, mosquitos,
moscas, formigas e outros.

Reluz líquido
CÓD: 485 • 1.000 ml • R$ 38,00
CÓD: 486 • 250 ml • R$ 13,50
LIMPEZA RÁPIDA E EFICAZ,
DURADOURA E SEM ESFORÇO!
O detergente completo e que
não agride sua pele. Seja qual
for a superfície, limpa e
impermeabiliza, formando uma
camada de proteção. Usado
em: paredes, pisos, azulejos,
cozinha em geral, louças
sanitárias, box, para manchas
de gorduras emtecidos, tênis,
sapatos e roupas de couro,
automóveis, etc.

PASTA BRILHO ALUMÍMIO
CÓD: 489 • 500 g • R$ 25,00
Proporciona brilho ímpar em diversas
superfícies. Uso recomendado após a
utilização do Polidor de Alumínio Para:
metais, louças, fogões e demais
utensílios.
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Hidroálcool Perfumado
1000 ml. • R$ 35,00
250 ml. • R$ 14,00
AMBIENTE MAIS ALEGRE
COM FRAGÂNCIAS ESPECIAIS
Sua combinação de fragrâncias deixará um
toque especial em sua casa, possui ação
bactericida.
COR: AMARELO • BABY
CÓD: 470 – 1000 ml
CÓD: 472 – 250 ml

COR: AZUL • INAMORATTA
CÓD: 473 – 1000 ml
CÓD: 475 – 250 ml

COR: VERDE • LAVANDA
CÓD: 479 – 1000 ml
CÓD: 481 – 250 ml

COR: ROSA • MIL FLORES
CÓD: 476 – 1000 ml
CÓD: 478 – 250 ml

Esponja Inox • CÓD: 405 • R$ 6,00
Confeccionada com aço-inox alemão,
grande durabilidade. Complementa
com brilho os alumínios, mais durável,
sem desgastá-lo.

Polinox
CÓD: 488 • 300 g • R$ 38,00
Usada para polimento em todos os tipos
de metais. Limpa e remove manchas
difíceis como graxas e ferrugem.

Detergente para mãos engraxadas
CÓD: 484 • 1000 ml • R$ 42,00

