
PALETA DE SOMBRA AUGÍSSIMA
• Paleta de sombras com 9 cores

• Cores inspiradas em ícones de Paris e tendência

• Mix de texturas: sombras matte e cintilantes

• Fácil aplicação com alta pigmentação

PALETA DE ROSTO LACRÍSSIMA

• Paleta multifuncional com blush, contorno e iluminadores;

• Mix de texturas: matte e cintilante

• Fácil aplicação e alta pigmentação;

DELINEADOR PARA OLHOS PISCINA DE BRILHO

• Pode ser usado sozinho ou como top coat;

• Pérolas de alto brilho sem glitter:

• Secagem rápida e fácil aplicação

• Alta fixação

CANETA DELINEADORA PRETO LACRE

• Com formadores de filme especiais, para criar linhas perfeitas e 
uniformes;

• Ponta mais fina para uma aplicação mais precisa;

• Longa duração - até 12 horas e preto intenso;



LÁPIS PARA OLHOS AUGÍSSIMO 
• Preto intenso (carbon black), ideal para fazer aquele olho

super preto

• Longa duração

• Desliza suavemente

BATOM PISCININHA DE BOCA

• Disponível em 4 cores inspiradas em Paris

• Com ácido hialurônico que hidrata os lábios 

• Textura Matte Confortável

• Alta cobertura e longa duração

VERMELHO BISOU 

VINHO MON AMOUR!

NUDE BRÛLÉE

NUDE MACARON 



DEO. COLÔNIA ROSE IN PARIS

A fragrância Rose in Paris traz um exclusivo acorde de Champagne que 
celebra a autenticidade de Rica de Marré. As notas frutais borbulhantes e 
o dulçor da baunilha envelopadas por um rico buquê floral rosado, 
remetem à combinação única entre modernidade e sofisticação.

Notas de saída: Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Lichia, Champagne Living. 
Notas de corpo: Rosa, Frésia, Flor de Laranjeira. Notas de fundo: Patchouli, 
Sândalo, Baunilha. Família Olfativa: Chypre Floral

DEO. COLÔNIA GLOW IN PARIS

O sorriso contagiante e a personalidade irreverente de Rica de Marré
revelam um lado divertido de Paris. A arte de misturar a riqueza das notas 
cítricas com a personalidade das flores brancas formam o acorde L’Art de 
Parfum inspirado nos cenários franceses.

Notas de saída: Mandarina, Bergamota, Ameixa, Acorde L´Art de Parfum. 
Notas de corpo: Rosa, Jasmim Sambac, Violeta. Notas de Fundo: Sândalo, 
Cedro, Musk. Família Olfativa: Floral Frutal

DEO. COLÔNIA CHIC IN PARIS
A fragrância revela o segredo do glamour e da elegância autêntica de Rica 
de Marré , resultando em uma combinação sofisticada do tom aveludado 
das flores brancas com a baunilha e fava tonka, trazendo o Acorde 
Lumière: o lado mais luxuoso de Paris interpretado de forma sensual e 
feminina

Notas de saída: Pêra, Laranja, Gengibre, Acorde Lumíère. Notas de corpo: 
Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira. Notas de fundo: Sândalo, Âmbar, 
Baunilha, Fava Tonka. Família Olfativa: Oriental Floral


