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o kit da virada contém essências

l a n ç a m e n t o

ativos

Na hora do banho da virada mentalize projetos, 
encontre com seu eu, identifique onde mora seu 
equilíbrio, peça força neste novo ano, agradeça por 
todos seus aprendizados e siga em frente. Que 2017 
será o um ano incrível, o ano da esperança!

01 Sabonete Tsuru
01 Difusor de Aromas
01 Óleo da Virada

Ideal para pequenos 
kits, presentes sofisticados 

e claro, para o Kit da Virada! 
Valorize seu produto!!!

40% Violeta
30% Manga
30% Floresta

Extrato de Gérmen de Trigo e Óleo de Semente de Uva

Utilizado no último banho do ano, ele te prepara para 
o início de uma nova etapa. Com a cor, o perfume e a 
simbologia do melhor para 2017, este kit é composto 
por um sabonete Tsuru, que representa prosperidade, 
um óleo de banho com a força do dourado para 
fortalecer as energias e o difusor de aromas, que 
aromatizará a sua virada de ano. Acredite no melhor da  
vida e faça acontecer! Sempre!

como
usar

Este promete ser o ano de recomeços, o ano em que usaremos 
toda a sabedoria baseada nas nossas experiências e planejar 
uma nova e abençoada história.
Sendo um ano de recomeço, ele pede muita vontade de vencer, 
muita esperança e o mais importante, ações bem pensadas e 
com determinação. Passeamos por todas as crenças, analisamos 
os sentidos, absorvemos as vontades e todas nos leva a entender 
que será um ano de novas paixões e interesse de melhoria. Isso 
tudo nos ajuda a eliminar receios, acabar com medos e seguir em 
frente. Por um lado se vê muitos sonhos e por outro lado será um 
ano muito racional onde estará aflorada a vontade de evoluir. A 
junção destes dois lados traz muita emoção e amadurecimento a 
todos. O ano é representado pela cor verde, que traz toda esperança 
sonhada para uma nova fase e também a harmonia que o verde 
representa muito bem.
 
Sendo um ano com tantas possibilidades que tal repensar em 
laços afetivos, união com os nossos familiares, aceitação das 
diferenças resultando em mais amor ao próximo e na participação 
mais afetiva e calorosa em seu meio de relacionamento? Para que 
tenhamos toda a paz sonhada e o melhor, que é alcançarmos todas 
essas bênçãos, é preciso ter muita coragem e ser honesto com seus 
valores e princípios. O ano de 2017 será um ano de atitude, será um 
ano que te cobrará mais acertos e muito mais amor.
 
Para que você consiga seguir 2017 nesta sintonia e ritmo que 
pontuamos acima é preciso muita alegria, porém com muita 
determinação, decisão e leveza.
Baseado em todas essas melhorias eu criei um perfume que 
encantará a sua virada para 2017 e te fará lembrar durante o ano 
de todas essas observações. Com base em notas de violeta, um 
pouco do perfume da floresta e o frutado levemente adocicado 
da manga foi criado o perfume de 2017.
 
Há mais de 10 anos foi criada esta tradição, de desejar todas 
as melhores intensões para as pessoas que admiramos por 
meio de um kit que será usado no banho da virada. A pessoa é 
presenteada no natal com o kit e o usa no último banho do ano, 
com a intensão de começar o primeiro instante com toda esta 
vibração. O kit é composto por um sabonete, que limpa a pele, 
alivia os poros e acalma a mente, na hora de usá-lo, lembre-se 
de realmente desejar alívio e paz, o kit também é composto por 
um óleo de banho dourado para te dar um instante para desejar 
o melhor para o seu ano e agradecer pela oportunidade de mais 
um ano que se inicia. Para que este perfume a as intensões se 
estendam para todos que a sua volta estiverem, o kit vem 
com um difusor de aromas. Aproveite e utilize da melhor 
forma todas essas boas intensões e faça de 2017 um ano 
cheio de sonhos e muitas realizações
 
Eu Peter Paiva e toda a minha equipe desejamos a todos, 
excelência nas suas ações e muitas realizações em 2017
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A linha que traz todas as energias boas para finalizarmos esse ano e 
entrarmos no ano seguinte com o pé direito, muitos sonhos e força para 
realizá-los. Com elementos que remetem à boa sorte, como o trevo 
de quatro folhas, ferradura, romã, tsuru e olho grego, a linha também 
é composta pelas sete cores do arco-íris para remeter ao poder da 
cromoterapia na hora do banho. Inspire-se e bom ano novo!

conheça a linha bons fluídos 2017

POR UM NATAL TRADICIONAL
A linha Natal Tradicional 2016 abusa do vermelho e de todas 
as características natalinas que gostamos tanto! Papai Noel, 
Presépio, penduricalhos de árvore natal, tudo isso com muito 
brilho!!! Mirar no tradicional é mirar no que faz sucesso. Essa 
linha contém uma mistura de essências deliciosa, que é 40% 
Perfume do Oriente, 30% Canela, 20% Floresta e 10% Maçã 
Madura. Mais natalino que isso, impossível. E para deixar a 
linha com propriedades que vão fazer a diferença na hora do 
banho, foi utilizado Extrato glicólico de Avelã, óleo natural 
de calêndula e Manteiga de Ucuuba. Além de serem lindos 
e super chamativos, os sabonetes deixam a pele totalmente 
hidratada e sedosa. Inspire-se e faça essa linha que já é 
sucesso nesse Natal.
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VOCÊ JÁ CONHECE
AS FORMAS DE

MOLDURA?
confira na loja virtual Peter Paiva

2016 foi um ano muito especial para o mundo 
da Saboaria. Conseguimos criar um canal 
para os que amam esse mundo fantástico, 
de aromas e cheiros incríveis. O youtube é 
um grande facilitador para aproximar pessoas 
que amam o mesmo assunto. Somos quase 
30 mil apaixonados inscritos, com mais de 70 
vídeos disponibilizados e mais de 1 milhão de 
visualizações. Imagina o quanto conseguimos 
agregar na vida das pessoas que amam, fazem, 
criam e se inspiram com tanta arte em glicerina. 
Só temos que agradecer tanto carinho e 
companheirismo nesse período que é apenas 
o começo de uma longa trilha, onde o objetivo 
é sempre agregar e transformar os sonhos de 
quem acredita no que fazem em realidade. 2017 
traz muitas surpresas no canal Peter Paiva no 
youtube, acompanhe e aguarde!!

UM ANO DE CANAL NO
Y O U T U B E

canalcanal
PETER PAIVA
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Um dos estilos de maiores sucesso no mundo artesanal, 
o Provence traz toda a suavidade e carinho que alguém 
merece na hora do banho. É uma msitura de aromas, cores 
e texturas que trazem à lembrança o cuidado que uma 
mãe ou avó teria conosco. Apostando nesse sucesso, a 
linha Natal Provence 2016 vem com tons rosas e lilazes 
junto com um dourado para dar o charme final.
A combinação de essências é composta por 40% 
Orquídea, 30% Bobo Shower, 20% Violeta e 10% Chá 
Verde. A linha conta também com propriedades para 
hidratar a pele e tratá-la com muito carinho, como extrato 
glicólico de Maçã, óleo natural de Amêndoas e Manteiga 
de Muru Muru. Inspire-se em tanto carinho e crie a sua 
linha para presentear ou vender nesse fim de ano.

O PROVENCE QUE SEMPRE É
SUCESSO

ADESIVOS TRANSPARENTES
Nos Armazéns Peter Paiva e na loja virtual PP você 
encontra vários modelos de rótulos para deixar sua 

linha de Produtos de Banho cada vez mais profissional.

RÓTULOS GOLD
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Essa linha veio para mostrar o poder do Mel 
em uma data tão especial como o Natal. 
Toda a hidratação do mel, combinado 
com a combinação das essências 40% 
Mel, 40% Aveia e 20% Patchouly fazem 
desses produtos super especiais. A ideia 
da montagem de kits é uma ótima pedida 
para agregar valor ao seu produto. Escolha 
itens que combinam e se complementam 
ente sí. A linha ainda conta com Extrato 
glicólico de Leite de Cabra, Extrato de 
Própolis, Óleo de Amêndoas e Manteiga 
de Karité, combinações para deixar 
qualquer linha perfeita.

UM DOCE NATAL • LINHA MEL

FORMA COLMÉIA G
Você encontra a Forma de Silicone Colméia G e todo o material 
necessário para fazer os produtos da linha Doce Natal na loja virtual 
Peter Paiva, que entrega em todo o Brasil.
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O nome já diz tudo, a combinação perfeita 
do que é natural com o bom gosto 
tornam essa linha em tons preto e branco 
uma opção incrível para esse Natal. As 
essências são 30% Amber Zara, 30% Polo 
Perfum, 20% Verbena e 20% Kourus, a 
essência lançamento desse Natal e que já 
está fazendo grande sucesso pelo aroma 
inconfundível. Para fazer a linha também 
foi utilizado Extrato de Leite de Cabra, 
Extrato de Alecrim, Óleo natural de Nozes 
e Manteiga de Muru Muru. 

NATURAL
& CHIQUE

LANÇAMENTO

ESSÊNCIA KOURUS

ESTOJOS EM FERRO PRATA E 
DOURADO! RETANGULAR E  
QUADRADOS! JÁ DISPONÍVEIS
NA LOJA VIRTUAL E NOS  
ARMAZÉNS PETER PAIVA

O lançamento da linha natural e chique, a 
essência kourus tem um aroma amadeirado 
e com um leve toque verde. recomendado 
para linhas masculinas  e herbais.
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WWW.PETERPAIVA.COM.BR
PETERPAIVA@PETERPAIVA.COM.BR • TEL. (11) 5594 5749
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CONCEPT BOARD

BAIXE, IMPRIMA
E ARRASE

ALGUNS LANÇAMENTOS
DESSE NATAL

MAIS UMA FERRAMENTA PARA TE AJUDAR NA PRODUÇÃO

Em 2016 criamos o conceptboard, uma arte que reune as principais informações das linhas de saboaria. 
Nela contém as características que embasam o conceito e produção da linha, como os principais 
produtos, cores, texturas, essências e ativos. Com essa ferramenta nas mãos você consegue se 
organizar e ver tudo o que precisa para produzir as linhas que quiser. Em 2017 tem mais!

Nessa aba do site www.peterpaiva.com.br você encontra uma infinidade de rótulos de diversos temas 
para fazer download e imprimir na sua casa ou em alguma gráfica rápida. Utilize papel adesivo ou até 
mesmo folha comum, mas deixe sua linha cada vez mais profissional e com um acabamento melhor.

Os lançamentos desse Natal vão de formas 
d esilicone até acabamentos. Confira esses 
e muitos outros produtos na loja virtual 
Peter Paiva, lá você encontra os produtos 
separados por linhas natalinas. Inspire-se!


