
 

apresentam

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN 40 boulevard Haussmann, 75009 Paris. 
METRÔ linhas 7 e 9, estação Chausée d’Antin – La Fayette ou linhas 3, 7 e 8, estação Opéra. 
FUNCIONAMENTO [segunda a sábado] das 9h30 às 20h30 [domingos] das 11h às 19h.

marcas 
francesas 

de produtos 
de beleza

• Criada no vilarejo de 
Avène - sul da França 
- conhecido por suas 
fontes de águas termais
• Seus produtos têm 
como base a água 
termal vinda da fonte 
pertencente à empresa
• Produto ícone: o spray 
de água termal Thermal 
Spring Water

• Fundada em 1977 
em Aix-en-Provence 
como um laboratório 
de manipulação 
de medicamentos 
dermatológicos
• Produto ícone: o 
demaquilante de água 
micelar Créaline H2O, 
amado por modelos 
e maquiadores 
profissionais

• Nascida em 1952 nos Pireneus - sul da França
• Seus produtos têm como base o plâncton das 
fontes de águas termais dos Pireneus
• Produtos ícone: os protetores solares e o 
leite hidratante

• Criada em 1993 em Bordeaux 
pelos donos de uma vínicola
• Seus produtos têm como base 
os polifenóis encontrados nas 
sementes da uva e nas videiras
• Só utiliza matérias-primas de 
origem vegetal
• Produto ícone: o spray 
hidratante facial Beauty Elixir

• Criada em 1975, é uma das mais 
conhecidas marcas francesas de cremes
• Seus produtos, além de focarem 
na beleza, são usados também no 
tratamento de problemas de pele
• Produtos ícone: os protetores solares 
da linha Anthelios e os cremes anti-
envelhecimento da linha Redermic

• Criada em 1986 na cidade 
de Gigors-et-Lozeron
• Seus produtos são feitos 
somente com matérias-
primas naturais
• Produto ícone: as diversas 
águas florais - Eau Florale

• Marca bem conhecida 
mundialmente, foi criada na 
cidade de Vichy em 1931
• Seus produtos são elaborados 
usando a água termal das 
fontes naturais de Vichy
• Produto ícone: o gel 
hidratante facial à base de 
ácido hialurônico Minéral 89

• Fundada em 1959 na cidade de La Gacilly, 
na região da Bretanha
• A primeira marca francesa a utilizar 
predominantemente matérias-primas naturais
• Uma das marcas preferidas dos franceses.
• Produto ícone: o creme antirrugas Riche Crème

Avène

Bioderma

Biotherm

Caudalie

La Roche-Posay

Sanoflore

• Criada em 1983 por 
Bernard Chevilliat, biólogo 
apicultor, na região de 
Ardèche, sul da França
• Seus produtos são 
100% orgânicos
• Produto ícone: a máscara 
exfoliante Nectar Bright

• Fundada em Paris em 1990
• Seus produtos são feitos somente 
com matérias-primas naturais
• Produto ícone: Huile Prodigieuse, 
um óleo hidratante que pode ser 
usado no rosto, corpo e cabelo

Melvita

Nuxe

Yves-Rocher

Vichy




