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AMENITY
PORTFOLIO

OUR
PHILOSOPHY

A NOSSA
FILOSOFIA

The amenities your establishment offer are
your signature, a reflection of your values
and the essence of your focus on your guests’
comfort. Our raison d’être is offering amenities
in your image that are perfectly suited to your
needs and respectful of nature.

Os amenities que a sua unidade hoteleira oferece
são a sua assinatura, uma reflexão dos seus
valores e da sua preocupação com o bem estar
dos seus clientes. A nossa raison d’être é oferecer
amenities à sua medida, que satisfaçam as suas
necessidades e que respeitem a natureza.

In this spirit, for more than 45 years, we have
designed, created, and manufactured lines of
toiletries and accessories just for you.

É assim que concebemos, criamos e fabricamos
há mais de 45 anos, linhas de produtos de
cosmética e acessórios.

Since it was founded, Groupe GM has
developed close partnerships, through
exclusive licensing agreements, with locally
and internationally recognized brands from
the cosmetics, fashion, design, and spa
sectors. Our unique brands portfolio, combined
with exceptional custom creation savoir-faire,
gives you an unlimited choice of lines.

Desde a sua fundação que o Groupe GM tem
vindo a estabelecer parcerias de estreita
colaboração, fazendo acordos de licenciamento
exclusivos com marcas reconhecidas a nível
local e internacional, nos sectores da cosmética,
da moda, do design e spa. Da combinação do
nosso savoir-faire e possibilidade de criações
personalizadas resulta um portefólio único com
uma selecção de marcas ilimitada.

Our global sales network, made up of
exclusive retailers and subsidiaries, comes to
you, offering customized solutions and giving
you the benefit of irreproachable service.
At every stage of product development, we do
everything within our means to reduce our
impact on the environment. We work with
industrial partners who are committed to
respecting our planet and who have a number
of environmental certifications.
Our group’s core values are creativity, quality,
innovation, ecology, reliability, and a sense
of service. These values are ever-present
in our work.

Composta por distribuidores exclusivos e filiais,
a nossa rede de vendas global, coloca ao seu
dispor soluções personalizadas e um serviço
absolutamente irrepreensível.
Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para
reduzir o nosso impacto no meio ambiente, em
todas as fases do processo produtivo. Os nossos
parceiros industriais detêm as mais variadas
certificações ambientais e estão empenhados
em respeitar o nosso planeta.
A nossa empresa tem como valores de base a
criatividade, a qualidade, a inovação, a ecologia,
a confiança e o sentido de serviço. Estes valores
estão sempre presentes no nosso trabalho.

Laurent Marchand - Chief Executive Officer
Laurent Marchand - Presidente
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KNOW-HOW
INDUSTRIAL
DE ALCANCE GLOBAL
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QUALITY, RELIABILITY,
FLEXIBILITY
Almost 50 years’ experience with the biggest
names in French and international cosmetics,
combined with our industrial standards, we can
guarantee our clients top quality and a level
of compliance like no other.
Our integrated production sites located in
France and Portugal and our industrial partners
have comprehensive skills in production and
research and development. They also share
our values of social and environmental
responsibility.
We adhere to the strictest European cosmetic
standards and regulations. This allows us to
monitor and take action at each stage of the
production chain, and as marketers to ensure
product safety and reliability.
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QUALIDADE, FIABILIDADE
E FLEXIBILIDADE
Os nossos quase 50 anos de experiência de
colaboração com os nomes mais sonantes da
cosmética francesa e internacional e os nossos
padrões industriais, permitem assegurar aos
nossos clientes a melhor qualidade e um nível
de cumprimento das normas sem igual.
As nossas unidades de produção integrada
localizadas na França e em Portugal e os nossos
parceiros industriais possuem um vasto leque de
competências nos domínios da produção, pesquisa
e desenvolvimento. Além disso, eles partilham
os nossos valores de responsabilidade social
e ambiental.
Seguimos os mais exigentes padrões e regulamentos
europeus de cosmética, o que nos permite monitorizar todas as fases da cadeia de produção e agir
quando necessário, para garantir a segurança e a
fiabilidade dos nossos produtos.
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CERTIFIED PRODUCTION
PLANTS, RESPONSIBLE
PARTNERS

UNIDADES DE PRODUÇÃO
CERTIFICADAS E PARCEIROS
RESPONSÁVEIS

We consider quality to be a cornerstone of
our business.

Consideramos a qualidade como um dos pilares do
nosso negócio.

Our factories and industrial partners located in
Europe and Asia are ISO 22716, 14001 and 9001
certified, and respect Good Manufacturing
Practices. Premium production quality is
guaranteed throughout the production process.

As nossas fábricas e os nossos parceiros industriais
na Europa e na Ásia não só têm as certificações
ISO 22716, 14001 e 9001, como também respeitam as
Boas Práticas de Fabrico. Garantimos uma qualidade
de produção premium em todo o processo produtivo.

Our own factories are certified by ECOCERT and
endeavor to minimize their impact on the environment by streamlining their supply chain solutions,
reducing water and energy use, recycling waste,
restricting the use of over packs and using clean
technologies as part of our Care About Earth program.

As nossas próprias fábricas têm certificação ECOCERT,
e esforçam-se por minimizar o seu impacto no meio
ambiente, racionalizando as suas soluções de cadeia
de fornecimento, reduzindo a utilização de água e
energia, reciclando o desperdício, restringindo a utilização de embalagens e recorrendo a tecnologias
limpas como parte do nosso programa Care About
Earth.

Our installations are ICPE classified (Classified
Installation for the Protection of the Environment).
We ask our production plants and industrial
partners to commit to responsibility alongside us.

As nossas fábricas são ICPE (Instalação Classificada
para a Protecção do Meio Ambiente).
Incentivamos que as nossas unidades de produção
e os nossos parceiros industriais se juntem a nós
e assumam uma postura responsável.
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UMA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO
A NÍVEL MUNDIAL
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“

This expansion represents a real
opportunity for our group and will allow us to meet

our regional and national customers’ needs and expectations
hence strengthening our international presence in these
strategic markets.
Esta expansão representa uma verdadeira oportunidade para
o nosso grupo e permitir-nos-á acelerar a nossa estratégia de
desenvolvimento internacional a longo prazo, consolidando a
nossa marca em mercados regionais estratégicos.
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A GLOBAL COVERAGE
Since our inception in 1972, we have built a significant global presence and are proud
to distribute our products in more than seventy countries. Our commercial network has
now expanded from Asia to the Americas. It consists of our subsidiaries and exclusive
members - true professionals of the hospitality product industry who offer hoteliers an
impeccable, bespoke local service. They are dynamic and responsive, securing flexible,
high-quality service, sustainable, on-time product delivery, and convenience in managing
hoteliers’ day-to-day needs. Thanks to this network, our hospitality products are enjoyed
by an increasing number of hotels and guests around the world.

COBERTURA GLOBAL
Desde a nossa fundação, em 1972, que desenvolvemos uma presença global significativa e
temos o orgulho de distribuir os nossos produtos em mais de setenta países. A nossa rede
comercial expande-se da Ásia às Américas. Contamos com as nossas filiais e os nossos
membros exclusivos - verdadeiros profissionais da indústria de produtos de hotelaria que
oferecem aos seus clientes hoteleiros um serviço local impecável e feito à medida. Dinâmicos
e receptivos, garantem um serviço flexível e de alta qualidade, uma entrega do produto
sustentável e atempada, bem como toda a comodidade na gestão das necessidades
diárias dos hoteleiros. Graças a esta rede, cada vez mais hotéis e clientes podem desfrutar
dos nossos produtos de hotelaria, no mundo inteiro.

”
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A MADE-TO-MEASURE OFFER

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

We work in close cooperation with our clients; advising them on
international trends and sharing with them our carefully honed vision
of this constantly changing market, to design lines of cosmetics and
accessories that will reflect the image of their establishments.

Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos clientes,
aconselhando-os acerca das tendências internacionais e partilhando
com eles a nossa visão cuidadosamente estudada deste mercado em
constante mudança, para conceber linhas de cosméticos e acessórios
que reflitam a imagem do cliente.

These products convey their hospitality in fragrant form, giving their
amenities an extra touch that makes an impression on guests and helps
form their memory of the place.
Our creative studio designs unique and exclusive concepts, either
made-to-measure or in partnership with one of our brands.
Our cosmetics division offers a wide range of fragrances, enrichments,
and formulas, some of which are certified Organic by Ecocert.
As participants in responsible development, we practice eco-design
and consider our products’ impact on the environment at every stage
of development, from design to formulation.

Os nossos produtos espelham a hospitalidade na forma de uma fragrância,
dando aos amenities aquele toque adicional que impressiona os clientes
e os ajuda a formar boas recordações do hotel.
O nosso estúdio criativo tanto pode conceber conceitos únicos e
exclusivos feitos à medida como trabalhar em parceria com uma das
nossas marcas.
A nossa divisão de cosmética oferece uma vasta gama de fragrâncias,
aditivos e fórmulas, alguns dos quais são Biológicos ou têm certificação
ECOCERT.
Seguindo uma política de desenvolvimento responsável, apostamos no
ecodesign e considerarmos o impacto dos nossos produtos no meio
ambiente, em todas as fases de produção, desde do design à formulação.
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OUR FACTORIES & RESPONSIBLE PARTNERS

We are currently in the process of developing
additives that help accelerate the decomposition
of the chemical structures found in plastics,
helping to make our packaging oxo-biodegradable.

2

Our industrial partners use environmental management systems
and our products are manufactured in factories compliant with:

Estamos actualmente a desenvolver aditivos que
ajudam a acelerar a decomposição das estruturas
químicas encontradas nos plásticos, ajudando a
tornar as nossas embalagens oxo-degradáveis.

ECO-DESIGN,
ECO-RESPONSIBLE

88

Through our Care About Earth
program, we’re committed to
developing products and
reducing their impact on the
environment so that we can
contribute to a sustainability,
protecting the earth for
generations to come. Several
lines have been simultaneously
launched, ensuring that the
quality of our products are
always met, with extra care
taken to comply with Good
Manufacturing Practices and
EU rules on cosmetics.

DESIGN ECOLÓGICO,
ECOLOGICAMENTE
RESPONSÁVEL
Através do nosso programa Care
About Earth, estamos empenhados
em desenvolver produtos e reduzir
o impacto dos mesmos no ambiente
de modo a podermos contribuir
para a sustentabilidade, protegendo
a Terra para as gerações futuras.
Foram lançadas várias linhas em
simultâneo, assegurando que a
qualidade dos nossos produtos é
sempre cumprida, dando especial
atenção ao cumprimento das normas
e às Melhores Práticas dos Fabricantes
europeus de cosméticos.

Some of our packaging is made from recycled
paper, or “stone paper”, and we’re looking at using
plant-based plastic (from corn, wheat, straw,
bamboo, etc.) as soon as possible, avoiding the
components of petrochemicals.

Algumas das nossas embalagens são feitas a partir
de papel reciclado, ou « papel de pedra » e estamos
a considerar a utilização de plástico à base de plantas
(feito a partir de milho, trigo, palha, bambu, etc.) o
mais rapidamente possível, evitando os componentes
dos produtos petroquímicos.

We are committed to supporting non-governmental
organizations (NGOs) like Clean the World, which
takes our used soaps from hotels, sterilizes them, and
then distributes them to deprived persons around
the word, therefore helping to reduce poverty while
giving a second life to our highly recyclable products.

Estamos empenhados em apoiar organizações não
governamentais (ONG), como a Clean the World,
que recolhe os nossos sabonetes usados nos hotéis,
esterilizaos e, em seguida, entrega-os a pessoas
carenciadas de todo o mundo ajudando, assim, a
reduzir a pobreza, ao mesmo tempo que dá uma
segunda vida aos nossos produtos altamente recicláveis.

AS NOSSAS FÁBRICAS & PARCEIROS RESPONSÁVEIS
Os nossos parceiros industriais possuem sistemas de gestão ambiental
integrados e as nossas fábricas são:

ECO-FRIENDLY NATURAL
FORMULATIONS

FÓRMULAS NATURAIS
AMIGAS DO MEIO AMBIENTE

Our formulations use natural origin ingredients
and plant-based surface-active agents boasting
over 90% biodegradability.

Os nossos produtos contêm apenas ingredientes de
origem natural e surfactantes à base de plantas com
uma capacidade de biodegradabilidade superior a 90%.

Our formulations do not contain formaldehyde,
phthalates, ionizing radiation or parabens.
All our formulas are dermatologically tested
and not tested on animals.

As nossas composições não contêm formaldeídos,
ftalatos, radiação ionizante ou parabenos. Todas as
nossas fórmulas são dermatologicamente testadas
e não são testadas em animais.

OUR CERTIFIED ORGANIC PRODUCTS ARE CERTIFIED
BY ECOCERT AND ACCREDITED BY COSMEBIO.

OS NOSSOS PRODUTOS ORGÂNICOS TÊM
CERTIFICAÇÃO ECOCERT E ACREDITAÇÃO
COSMEBIO.

We have focused on an ecological approach
for developing products that have minimal
impact on the environment without
compromising on function.
Estamos empenhados em desenvolver produtos
ecológicos de impacto ambiental reduzido sem
comprometer a sua função.
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WE ALSO DEVELOP FORMULAS THAT ARE:
DESENVOLVEMOS TAMBÉM FÓRMULAS:

WITHOUT

• Ingredients of
animal origin
• Sulphates and
mineral oils

• Colorants
• SLS and SLES
• Phenoxyethanol

SEM

• Essential oils
• Vegetable oils

COM

• Ingredientes de origem
animal
• Sulfatos e óleos
minerais

• Corantes
• SLS e SLES
• Fenoxietanol

WITH

• Natural perfumes
• Herbal extracts

• Perfumes naturais
• Extractos vegetais

• Óleos essenciais
• Óleos vegetais

ECONOMICAL & ECOLOGICAL DISPENSERS
We offer an end-to-end range of large capacity Ecopump and Ecosource dispensers, which
may consistent with Ecocert quality standard and which may be certified by ECOLABEL.

DOSEADORES ECONÓMICOS & ECOLÓGICOS
Oferecemos uma gama completa de doseadores Ecopump e Ecosource de grande capacidade,
a maioria dos quais tem certificação ECOLABEL ou ECOCERT.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

Trust, respect, diversity and quest for excellence are our company’s
core values and have inspired us to commit to building a sustainable
business. We aspire to be a positive influence in the communities
in which we are present and strive to preserve the planet and
contribute to the well-being of our employees.

Inspirados pelos valores de base da nossa empresa a confiança, o
respeito, a diversidade e a demanda da excelência, comprometemo-nos
a construir um negócio sustentável. Aspiramos a ser uma influência positiva
nas comunidades onde estamos presentes, zelamos pela preservação do
planeta e contribuímos para o bem-estar dos nossos funcionários.

HOW WE TRY TO MAKE A POSITIVE IMPACT:

COMO NOS ESFORÇAMOS PARA TER UM IMPACTO POSITIVO:

> CONSUMERS

> CONSUMIDORES

• Through good customer relations
• Through transparent business practices
• We follow traceability standards, which guarantees the safety
and trustworthiness of our products

• Através de boas relações com os clientes
• Através de práticas comerciais transparentes
• Seguimos padrões de rastreabilidade, para garantir a segurança e a credibilidade
dos nossos produtos

> SUPPLIERS

> FORNECEDORES

• We select our suppliers with great care
• We ensure they comply with our code of conducts and values
• We give priority to local suppliers

• Seleccionamos cuidadosamente os nossos fornecedores
• Asseguramo-nos de que eles cumprem o nosso código de conduta e respeitam
os nossos valores
• Damos prioridade aos fornecedores locais

> COMMUNITIES
• We contribute to different international programs such as
Clean the World and Antoine de Saint-Exupéry Foundation
• We take part in charity initiatives: we organize collections
of goods to be donated to charitable organization such as ANAP
• We also support the campaign “Paper for Food” run by BACF
• We sponsor local events

> COMUNIDADES
• Contribuímos para diferentes programas internacionais, tais como
o Clean the World e a Fundação Antoine de Saint-Exupéry
• Participamos em iniciativas de caridade: organizamos acções de recolha
de bens para doar a organizações de caridade, como a ANAP
• Também apoiamos a campanha « Paper for Food », gerida pelo BACF
• Patrocinamos eventos locais

> EMPLOYEES
• We abide by the strictest international labor and human rights standards
• We support our employees and empower them through personal
and professional development opportunities
• We ensure our employees’ health and safety in the workplace
and organize health & safety training
• We have put in place a code of conducts and ethics
• Our offices and factories enjoy direct natural light and some of our
premises use electricity that is 100% sourced from renewable origins

> FUNCIONÁRIOS
• Cumprimos os mais estritos padrões internacionais de direitos humanos
e laborais
• Apoiamos os nossos funcionários e capacitamo-los, oferecendo-lhes diversas
oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional
• Zelamos pela saúde e segurança dos nossos funcionários no local de trabalho
e proporcionamos acções de formação em Saúde & Segurança
• Implementámos um Código de Conduta e Ética
• Os nossos escritórios e fábricas dispõem de luz natural e algumas das nossas
instalações utilizam electricidade 100% proveniente de fontes renováveis
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PRODUCT
CATALOGUE

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

As part of our Care About Earth program, we give
priority to using: oxo-biodegradable packaging,
plant-based or recycled plastics and 100% renewable
raw materials, which enables us to respond to
hoteliers’ environmentally-friendly initiatives.
Como parte do nosso programa Care About Earth,
damos prioridade à utilização de: embalagens oxobiodegradáveis, plásticos reciclados ou à base de
plantas e matérias-primas 100% renováveis, o que
nos permite dar resposta às iniciativas ecológicas
do sector hoteleiro.

SOAPS

SABONETES

OUR SOAPS ARE 99% VEGETABLE-BASED and most of them
are formulated with palm oil from RSPO-certified sustainably
managed palm plantations and without EDTA.

Tamanhos disponíveis: de 10 a 150 g

Available bar soap sizes: from 0.35 to 5.29 oz

OS NOSSOS SABONETES SÃO 99% VEGETAIS e a maioria dos
sabonetes são formulados a partir de óleo de palma proveniente
de plantações de palma geridas de forma sustentável, certificadas
pela RSPO e sem EDTA.

CARDBOARD BOX
CAIXA DE CARTÃO
10
0.35

150 g
5.29 oz

ALLEGRO
ALLEGRO
20
0.70

105 g
3.70 oz

SOAPS

PLEAT WRAPPED
PLISSADO
15
0.52

100 g
3.52 oz

SABONETES

FLOWPACK
FLOWPACK
10
0.35

100 g
3.52 oz

FILM WRAPPED
FILMADO
20
0.70

100 g
3.52 oz

20 ml - 0.67 fl.oz
30 ml - 1 fl.oz
40 ml - 1.35 fl.oz

BERLIN

45 ml

40 ml - 1.35 fl.oz

20

BALI

40 ml - 1.35 fl.oz

ASHFORD

1.52 fl.oz

30 ml - 1 fl.oz
40 ml - 1.35 fl.oz
45 ml - 1.52 fl.oz

CUPOLA

40 ml - 1.35 fl.oz

CRISTAL

35 ml - 1.18 fl.oz

CILINDRO

45 ml - 1.52 fl.oz

CANCUN

Pode escolher uma tampa a partir dos nossos
modelos existentes para condizer com o seu frasco.

30 ml - 1 fl.oz

You can also choose a cap from one of our
existing models to suit your chosen bottle.

CAIRO

Tamanhos disponíveis: de 20 a 500 ml

Available bottle sizes: from 0.67 to 16.90 fl.oz

DESIGN PERSONALIZADO
Trataremos do design e da criação do seu
frasco personalizado, mediante pedido.

35 ml - 1.18 fl.oz

YOUR CUSTOMIZED DESIGN OF BOTTLE
We will design and create a bespoke bottle
for you on request.

AOSTE

0.67

FRASCOS

BARCELONA

BOTTLES

FRASCOS

40 ml - 1.35 fl.oz

BOTTLES

SAPHIR
30 ml - 1 fl.oz
30 ml - 1 fl.oz
40 ml - 1.35 fl.oz

35 ml - 1.18 fl.oz

SANTA CRUZ

40 ml - 1.35 fl.oz

SAN FRANCISCO

32 ml - 1.08 fl.oz

ROMA

40 ml - 1.35 fl.oz

QUITO

30 ml - 1 fl.oz
40 ml - 1.35 fl.oz

QUADRA

20 ml - 0.67 fl.oz

MAGIC

30 ml - 1 fl.oz
40 ml - 1.35 fl.oz

LONDON

40 ml - 1.35 fl.oz

VENICE

40 ml - 1.35 fl.oz

VANCOUVER

20 ml - 0.67 fl.oz
25 ml - 0.84 fl.oz
30 ml - 1 fl.oz
40 ml - 1.35 fl.oz

TUBO

30 ml - 1 fl.oz

TOPAZE

45 ml - 1.52 fl.oz

TAIPEI

40 ml - 1.35 fl.oz

SEOUL

30 ml - 1 fl.oz

OSLO

20 ml - 0.67 fl.oz
30 ml - 1 fl.oz
40 ml - 1.35 fl.oz

OPALE

30 ml - 1 fl.oz

20

LIVERPOOL

30 ml - 1 fl.oz

1.52 fl.oz

NAPLES

40 ml - 1.35 fl.oz

JADE

30 ml - 1 fl.oz

INGLESE

0.67

MEMPHIS

27 ml - 0.91 fl.oz

MINIMA

30 ml - 1 fl.oz

MARMO

BOTTLES
FRASCOS
45 ml

60 ml - 2.02 fl.oz

LIVERPOOL

50 ml - 1.69 fl.oz

JAKARTA

80 ml - 2.70 fl.oz

ISTANBUL

50 ml - 1.69 fl.oz
80 ml - 2.70 fl.oz

CILINDRO

55 ml - 1.85 fl.oz

50 ml - 1.69 fl.oz
70 ml - 2.36 fl.oz

INGLESE

50 ml - 1.69 fl.oz
80 ml - 2.70 fl.oz

GÖTEBORG

70 ml - 2.36 fl.oz
80 ml - 2.70 fl.oz

FIRENZE

80 ml - 2.70 fl.oz

ASHFORD

50

50 ml - 1.69 fl.oz

ANGKOR

2.70 fl.oz

BERLIN

80 ml - 2.70 fl.oz

50 ml - 1.69 fl.oz

AIX

1.69

BARCELONA

80 ml - 2.70 fl.oz

BALI

BOTTLES
FRASCOS
80 ml

80 ml - 2.70 fl.oz

VANCOUVER

50 ml - 1.69 fl.oz

TUBO

50 ml - 1.69 fl.oz
70 ml - 2.36 fl.oz

TOPAZE

50 ml - 1.69 fl.oz

QUADRA

50 ml - 1.69 fl.oz
80 ml - 2.70 fl.oz

75 ml - 2.53 fl.oz

TAIPEI

50 ml - 1.69 fl.oz
70 ml - 2.36 fl.oz

SAPHIR

80 ml - 2.70 fl.oz

QUITO

50 ml - 1.69 fl.oz
66 ml - 2.23 fl.oz

PALERMO

50

50 ml - 1.69 fl.oz
80 ml - 2.70 fl.oz

2.70 fl.oz

PARIS

80 ml - 2.70 fl.oz

50 ml - 1.69 fl.oz

1.69

MONTEREY

MARRAKECH

PALM SPRING

BOTTLES
FRASCOS
80 ml

(Only in black / Apenas em preto)
500 ml - 16.90 fl.oz

ZANZIBAR

105 ml - 3.55 fl.oz

VANCOUVER

100 ml - 3.38 fl.oz

TOPAZE

130 ml - 4.39 fl.oz

MARRAKECH

100 ml - 3.38 fl.oz

JAKARTA

130 ml - 4.39 fl.oz

> 2.70 fl.oz

GENEVA

125 ml - 4.22 fl.oz

CILINDRO

120 ml - 4.05 fl.oz

ASHFORD

BOTTLES
FRASCOS

> 80 ml

Capacidades disponíveis: de 10 a 200 ml

Available tube sizes: from 0.33 to 6.76 fl.oz

We have a wide choice of tubes in various
sizes with a selection of caps to help you
create your own line.

Temos um vasto leque de bisnagas em vários
tamanhos com uma seleção de tampas para
que possa criar a sua própria linha.

ØM
ØL

SCREW CAP
TAMPA DE ROSCA

OVERSIZED SCREW CAP
TAMPA DE ROSCA
SOBREDIMENSIONADA
SAFETY LABEL
ETIQUETA
DE SEGURANÇA

UV PRINTING
IMPRESSÃO UV
LABEL
ETIQUETA

opaque, transparent or translucent /
opaco, transparente ou translúcido

TINTED / COLORIDO

opaque or translucent / opaco ou translúcido

"OFFSET" PRINTING
IMPRESSÃO STANDARD

MATT / MATE
PEARLY / NACARADO
opaque / opaco

HOT STAMPING
IMPRESSÃO
A QUENTE

SHINY / BRILHANTE

VISIBILITY WINDOW
JANELA DE CONTROLO
DE NÍVEL

opaque or transparent / opaco ou transparente

FRONT FLIP TOP CAP
TAMPA FLIP-TOP CENTRADA

METALLIC / METÁLICO

Ø XL

opaque / opaco

SAFETY LABEL

ØS

SAFETY LABEL

Ø XS

SAFETY LABEL

TUBES
BISNAGAS

TUBES

BISNAGAS

DISPENSERS

DOSEADORES

ECOPUMP
300 ml - 10.14 fl.oz

WALL BRACKETS
Made from stainless steel, chromiumplated brass, or ABS. Brackets can be
fixed with screws or dual-sided adhesive
specially designed to withstand humidity.

BOSTON

TOKYO

SAIGON

SUPORTES DE PAREDE
Fabricados em latão cromado ou ABS.
Os suportes podem ser instalados com
parafusos ou adesivo de dupla face
especialmente concebido para resistir
à humidade.

DISPENSERS

DOSEADORES
PUSH

ECOSOURCE
375 ml - 12.68 fl.oz

Anglais

PRESERVATIVE

Français

SANS

Portugais

Allemand

SEM

FREI VON

FREE

CONSERVATEUR

CONSERVANTES

AIRLESS

TECHNOLOGIE

SOUS VIDE

TECNOLOGIA

EXCLUSIVE

EXCLUSIVA

EXCLUSIVE

TECHNOLOGY

A VÁCUO

KONSERVIERUNGSSTOFFEN

EXKLUSIVE

LUFTDICHTE
TECHNOLOGIE

Italien

Chinois

SENZA

CONSERVANTI

ESCLUSIVA

AIRLESS

TECNOLOGIA

REFILL BAG
RECARGA

FEATURING SCANDINAVIAN
AND EUROPEAN ECOLABEL CERTIFICATION
ECOSOURCE airless dispenser is the premier cosmetics dispenser
for formulations that are guaranteed to be free from preservatives
and which are kind to the skin and the environment.
Thanks to an exclusive patented technology, products are manufactured, vacuum-packed and hot-filled in sterile pouches, thereby offering
a unique combination of quality, ecology, innovation and safety.
COM CERTIFICAÇÃO ECOLABEL ESCANDINAVA E EUROPEIA
O dispensador ECOSOURCE é o primeiro dispensador concebido
para formulações sem conservantes, suaves para a pele e amigo
do meio ambiente.
Graças a uma tecnologia patenteada exclusiva, os produtos são
fabricados, embalados a vácuo e enchidos a quente em bolsas
esterilizadas, oferecendo uma combinação única de qualidade,
ecologia, inovação e segurança.

SINGLE HOLDER
SUPORTE INDIVIDUAL DE PAREDE

DOUBLE HOLDER
SUPORTE DUPLO DE PAREDE

123 X 210 mm

222 X 210 mm

PUSH

Grec

腐剂独家

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

真空
技术

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΩΡΙΣ

PUSH

AIRLESS

Espagnol

SIN

CONSERVANTES

TECNOLOGÍA

AIRLESS
EXCLUSIVA

PERSONAL CARE

HIGIENE PESSOAL

WELL-BEING ACCESSORIES
Line of well-being and personal care products:
"More & More".

ACESSÓRIOS DE BEM-ESTAR
Linha de produtos de bem-estar e higiene
pessoal: « More & More ».

CLEANSING MILK
LEITE DE LIMPEZA
BATH SALTS
SAIS DE BANHO

FIZZY BATH CUBE
CUBOS DE BANHO
EFERVESCENTES

FACIAL TONER
TÓNICO

CLEANSING GEL
FOR HANDS
GEL DE LIMPEZA
PARA AS MÃOS

HAND SANITIZER GEL
GEL DESINFETANTE
PARA AS MÃOS

MAKE-UP
REMOVER WIPE
TOALHETES
DESMAQUILHANTES

DAILY INTIMATE WASH
GEL DE LIMPEZA
ÍNTIMA DIÁRIA

DAILY INTIMATE
WASH
GEL PARA
HIGIENE ÍNTIMA

REFRESHING
OSHIBORI TOWEL
TOALHITA OSHIBORI
REFRESCANTE

FACE CREAM
CREME DE ROSTO
BODY SCRUB
ESFOLIANTE CORPORAL
SHAVING
CREAM & GEL
CREME DE BARBEAR

TOOTHPASTE
DENTÍFRICO

LIP BALM
BÁLSAMO LABIAL

DRY OIL
ÓLEO SECO

HAND CREAM
CREME PARA AS MÃOS
FOOT CREAM
CREME PARA OS PÉS

ANTI BACTERIAL HAND WIPE
TOALHETES DESINFETANTES
PARA AS MÃOS

PILLOW MIST
VAPORIZADOR
RELAXANTE
PARA ALMOFADA

OSHIBORI TOWEL
TOALHITA OSHIBORI

REFRESHING WIPE
TOALHETE
REFRESCANTE

MOUTHWASH
ELIXIR BUCAL

TRAYS

TABULEIROS

DESIGNED FROM
BIODEGRADABLE
MATERIALS
Biodegradable trays are made
from corn starch.

SOAP DISHES
SABONETEIRAS

FABRICADOS EM MATERIAIS
BIODEGRADÁVEIS
Os tabuleiros biodegradáveis
são fabricados a partir de amido
de milho.

BASIC

ZEN
INSPIRATION

BAMBOO 1

BAMBOO 2

OAK

SUN

UNIVERSAL

REVERSIBLE

ASTRAL

MINIMA

ONE-TWO

SKY

INSTANT

REVERSIBLE

MILLENIUM

COSMOPOLITAN

COMPLEMENTARY
PRODUCTS

FACIAL TISSUES
LENÇOS

ACESSÓRIOS

COTTON PADS
DISCOS DE ALGODÃO

NAIL BRUSH
SEWING KIT
ESCOVA DE UNHAS ESTOJO DE COSTURA

TOOTHBRUSH
ESCOVA
DE DENTES

SHOWER CAP & HAIR TIE
TOUCA PARA BANHO
& ELÁSTICO PARA O CABELO

SHOE SPONGE & PAD
ESPONJA & PANO
LIMPA SAPATOS

BATH FLOWER
FLOR DE BANHO

R
PE
PA C K
I
ST

CUTICAL STICK
TIRA-CUTÍCULAS

NAIL FILE
LIMA DE UNHAS

COMB & HAIR BRUSH
PENTE & ESCOVA
PARA CABELO

COTTON BUDS
COTONETES

RAZOR
LÂMINA DE BARBEAR

SANITARY BAG
SACO HIGIÉNICO

EAR-PLUGS
TAMPÕES
PARA OUVIDOS

LOOFAH
LOOFAH

ACCESSORIES BOX
CAIXA DE ACESSÓRIOS

COMPLEMENTARY PRODUCTS

ACESSÓRIOS

CARDBOARD BOX
CAIXA DE CARTÃO

COMPLEMENTARY PRODUCTS

FLOWPACK
FLOWPACK

ACESSÓRIOS

SACHET
SAQUETAS

STONE PAPER SACHET
PAPEL PEDRA

RECYCLED PAPER SACHET
PAPEL RECICLADO

NON WOVEN SACHET
TNT

TRANSPARENT BOX
CAIXA TRANSPARENTE

PO SEALABLE BAG
PO BAG

SLIPPERS
& FLIP-FLOPS
SOLE
SOLA

Bamboo
Bambu

TODOS OS TAMANHOS (Homem / Senhora / Criança)

ALL SIZES (Men / Women / Children)

TPR
TPR

Plastic dots
Pontos em relevo
de plástico

EVA
EVA

Suede
Algodão

CHINELOS & HAVAIANAS
PERSONALISATION
Embroidery
Silkscreen
Label

MATERIAL
MATERIAL

PERSONALIZAÇÃO
Bordado
Serigrafia
Etiqueta
Bamboo
Bambu

Waffle
Plástico

Coralde
velvet
Ninho
abelha/piquet

Velvet
Veludo

Terry
Algodão

SLIPPER BAG
SACO PARA CHINELOS
Non woven, paper, cotton, rice paper
TNT, papel, algodão, papel-arroz

DRESSING

VESTUÁRIO

HANGER
CRUZETA

LUGGAGE RACK
PORTA-MALAS

LAUNDRY BAG
SACO DE LAVANDARIA

SECURITY RING
ARGOLA ANTI-ROUBO

CLOTHES BRUSH
ESCOVA DE ROUPA

GARMENT BAG
SACO PARA FATOS

NEWSPAPER BAG
SACO PARA JORNAL

HAIR DRYER BAG
SACO PARA SECADOR
DE CABELO

DRESSING

COSMETIC BAGS & GIFT PACKS

VESTUÁRIO

SHOE SHINE TOWEL
TOALHETE LUSTRANTE

SHOE MITT OR PAD
LUVA, ESPONJA OU PANO LIMPA SAPATOS

CRIAÇÃO À MEDIDA

SHOE BAG
SACO PARA SAPATOS

CUSTOM-MADE CREATION

SHOE HORN
CALÇADEIRA

ESTOJOS & CAIXAS

HYGIENE

ARTIGOS DE HIGIENE

LADY SET
SET FEMININO

SANITARY STRIP
TIRA SANITÁRIA

SANITARY BAG
SACO HIGIÉNICO

SANITARY BAG REFILL
RECARGA DE SACOS HIGIÉNICOS

SANITARY BAG DISPENSER
SUPORTE PARA SACOS
HIGIÉNICOS

BATHROOM TUMBLER
COPO DE DENTES

BATHROOM TUMBLER BAG
SACO PROTECTOR DE
COPO DE DENTES

FACIAL TISSUE REFILL
RECARGA DE LENÇOS FACIAIS

FACIAL TISSUE BOX HOLDER
CAIXA PARA LENÇOS FACIAIS

PERSONALISED FACIAL TISSUE BOX
CAIXA DE LENÇOS PERSONALIZADA

STATIONERY

SIGNS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

SINALÉTICA

PENCIL
LÁPIS

Elisabeth

DOOR SIGN
PLACA DE PORTA
PROPELLING PENCIL
LAPISEIRA

PIN & BADGE
PINS & CRACHÁS

ECO-GREEN
PEN & PENCIL
LÁPIS & CANETA
ECOLÓGICA

PLASTIC PEN
CANETA DE PLÁSTICO

METAL PEN
CANETA DE METAL

NOTEPAD
BLOCO DE NOTAS

LUGGAGE TAG
ETIQUETAS
PARA BAGAGEM

COMMUNICATION MEDIUM
SUPORTE DE COMUNICAÇÃO

BAR & RESTAURANT

INJECTED GLASS
COPO OPACO

BAR & RESTAURANTE

"UNBREAKABLE" GLASS
COPO « INQUEBRÁVEL »

PAPER COASTER
BASE DE COPOS

SWEETS
BOMBONS

FABRIC COASTER
BASE EM TECIDO
PARA COPOS

COCKTAIL STIRRER & STICK
VARETA DE COCKTAIL
& PALITO DE COCKTAIL

SILICON COASTER
BASE EM SILICONE
PARA COPOS

PAPER, NON WOVEN & COTTON NAPKIN
GUARDANAPOS DE PAPEL, EM TNT & DE ALGODÃO

LEATHER COASTER
BASE EM COURO
PARA COPOS

PURSE HOOK
GANCHO PARA
PENDURAR CARTEIRAS

TEAPOT HOLDER
PEGA PARA BULE

GLASS COVER
TAMPA PARA COPOS

MATCHES
FÓSFOROS

BOTTLE OPENER
ABRE GARRAFAS

CORKSCREW
SACA ROLHAS

HOTEL LOBBY

RECEPÇÃO

TAKE AWAY CUP & PLASTIC LID
COPO & TAMPA DE PLÁSTICO « TAKE AWAY »

UMBRELLA
GUARDA-CHUVAS

SHOPPING BAG
SACO DE COMPRAS

KEY CARD
CARTÃO MAGNÉTICO

KEY RING
PORTA-CHAVES

DOG BLANKET & BOWL
COBERTOR & TAÇA PARA ANIMAL
DE ESTIMAÇÃO

CHILDREN

CRIANÇAS

COSMETIC POUCH
KIT DE COSMÉTICA

PUZZLE
PUZZLE

COLOURING SET
KIT DE PINTURA

FO L LOW US ON
www.groupegm.com
Printed on PEFC/10-32-3010 paper coming from sustainably managed forests

