AMENITIES

AMENITIES

A Allegrini Amenities actua no sector de cosméticos há mais de 25 anos, tendo hoje uma forte posição
entre os líderes mundiais na produção e distribuição de linhas de cortesia para hotéis. O respeito pela
tradição, a busca da excelência, e a qualidade 100% Made in Italy, são as directrizes desta marca de relevo.
Com uma gama alargada de diferentes linhas e fragâncias, disponibilizamos um portfólio completo e adequado às necessidades de cada Cliente, totalmente costumizável e adaptado.



HAIR & BODY WASH



GEL DE BANHO



LOÇÃO CORPORAL



HIGIENE INTIMA



SHAMPOO



CONDICIONADOR



TOALHETE P/ MÃOS AROMA LIMÃO



SABONETE QUADRADO 15 GR



SABONETE RECTANGULAR 15 GR



TOUCA DE DUCHE



ESPONJA SAPATOS



KIT HIGIENE ORAL



KIT BARBEAR



KIT COSTURA



KIT DESMAQUILHANTEL



LENÇOS DE PAPEL
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Linha ONE FOR YOU
One for You é a linha de hotel prática e minimalista, mas ao mesmo tempo perfeita para os clientes mais exigentes, graças aos
muitos acessórios que completam os artigos clássicos. Uma gama com um design atraente, ideal para satisfazer todas as necessidades práticas e de conforto, também com pacotes de dose única. A sua fórmula feita com base em proteínas de trigo, capaz de
hidratar a pele e dar brilho, suavidade e volume ao cabelo.

Embalagens disponíveis:
Frasco 20 ml Hair & Body Wash
Frasco 20 ml Loção Corporal
Saqueta 10 ml Hair & Body Wash
Toalhete p/ Mãos Aroma Limão
Sabonete Quadrado 15 gr

Linha OLIVA
OLIVA DEL MEDITERRANEO é a linha de cortesia com o azeite orgânico. Azeitona do Mediterrâneo é a nossa celebração do
antigo segredo da beleza italiana, sempre um dos frutos mais preciosos do Mare Nostrum.
Uma linha de hotel de cortesia que suavemente limpa e hidrata, deixando a pele tonificada, flexível e agradavelmente perfumada.

Embalagens disponíveis:
Frasco 30 ml Hair Shampoo
Frasco 30 / 60 ml Gel de Banho
Frasco 30 ml Condicionador
Frasco 200 / 500 ml Hair & Body Wash
Frasco 30 / 60 / 200 ml Loção Corporal
Sabonete quadrado 20 / 40 gr

Linha HAVANA
HAVANA é a linha com aromas vigorosos e saudáveis, inspirados pela talassoterapia, indicados para combater o stress e a fadiga. Todos os benefícios de uma terapia utilizada desde a antiguidade presentes nem concentrado de oligoelementos altamente
hidratante e remineralizante. A sua nota olfactiva particular lembra as fragrâncias coloniais, tornando Havana uma linha com
aromas exóticos.
Embalagens disponíveis:
Frasco 30 ml Hair & Body Wash
Frasco 30 ml Loção Corporal
Frasco 30 ml Shampoo
Frasco 30 ml Condicionador
Sabonete Quadrado 20 gr
Sabonete Rectangular 15 gr

Peça mais informações ou consulte o nosso site sobre as restantes linhas: Saudade, Natural Mix, Aloé Vera, Bamboo, Oro, Aqua di Colonia, Argan Source, Cocci Nela, Oud & Rose, Nero Oud, Be Natural, Honey, B’Fair.
Tel. 00351 243 702 981

Fax. 00351 243 703 426

email: geral@jmcs.pt
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www.jmcs.pt

