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Uma experiencia que transporta os teus sentidos para a intensidade da selva, a chuva,  
a humidade das plantas e os odores. A selva Amazónica, a força da vida.

Uma terapia natural para alcançar uma sensação  
completa de bem-estar. 

As propriedades únicas dos produtos, baseados em óleos e extratos da Amazónia, cuidam 
intensamente da pele. A massagem exclusiva DE NOYLES com óleo, pedras frias e manobras 
experientes ajuda a equilibrar a energia.

Para os tratamentos spa que realizamos é importante criar um ambiente de serenidade  
e comodidade, uma música agradável, uma iluminação ténue e aromas relaxantes, nos  
ajudará a obter uma atmosfera agradável, donde o cliente se sinta relaxado e desta forma  
os nossos tratamentos sejam mais efetivos.

Convidamos-te a provar e a conhecer todas  
as linhas e produtos De Noyle´s SPA. 

Benefícios

• As propriedades únicas dos produtos com texturas ricas e inovadoras suavizam, regene-
ram, rejuvenescem e nutrem a pele em profundidade. A pele recupera a sua suavidade  
e elasticidade. Intensamente hidratada sentindo-se mais confortável. 

• A massagem exclusiva DE NOYLES facial e corporal com óleos e pedras frias ajuda 
a equilibrar a energia e a encontrar um bem-estar geral. As pedras frias desconges-
tionam, aliviam as pernas cansadas e reafirmam os tecidos.

• As manobras extremadamente relaxantes e envolventes libertam a tensão muscular  
e afetam favoravelmente as emoções. Reativa o fluxo sanguíneo, ajuda na oxigenação 
dos tecidos e contribui com nutrientes, uma vez que estimula a eliminação de toxinas. 
Definitivamente devolve ao corpo um estado de equilíbrio.

Indicado para:

• Amazonas Spa foi criado para a beleza, o relaxamento do equilíbrio corporal, uma vez 
que incorpora um eficaz tratamento de rosto. Julgamos ser este extra, um bom argu-
mento que as nossas clientes apreciem e podemos aplica-lo a numerosos tratamentos 
faciais e corporais.

• Indicado para todo tipo de peles especialmente naquelas secas e extremamente secas.

• Tratamento idóneo para preparar e reparar as peles antes e despois da exposição solar.

• Adequado para grávidas pelas suas propriedades regenerantes e elastizantes que ajudam 
a evitar o aparecimento de estrias. (Não utilizar em grávidas a Essência Bem-estar nem 
Vitalidade).
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Ritual de iniciação e finalização dos tratamentos SPA De Noyle’s.

A Aromaterapia é a terapia que aproveita as propriedades aromáticas dos óleos essenciais 
para ajudar a restabelecer um bem-estar físico y psicológico em benefício da nossa saúde e 
beleza. Por intermédio da fragância de algumas plantas e de suas flores podemos começar a 
sentir-nos melhor, encontrar o equilíbrio e Harmonia do corpo e da mente. 

Cada óleo tem uma identidade, um aroma e umas características próprias. Determinadas 
fragâncias têm efeito sobre o estado mental de quem as utiliza, as substâncias odorosas 
atuam de forma sutil sobre a mente e emoções. Alguns óleos são calmantes e relaxantes, 
enquanto outros são estimulantes e revigorantes. Por vezes a junção de vários óleos poten-
ciam os seus benefícios.

De Noyle’s criou duas essências, uma para iniciar e outra para finalizar os tratamentos spa. 
Também podemos utilizar em qualquer momento da vida quotidiana, segundo o nosso estado 
de espirito, para beneficiarmos das suas propriedades. 

Essência Bem-estar 

Essência ideal para iniciar os rituais SPA. Ajuda a relaxar e a recuperar a calma, a esquecer o 
stress e a ansiedade gerado na vida quotidiana. Liberta as tensões e dá bem-estar. Predispõe 
a cliente para receber o tratamento.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Propriedades para a Aromaterapia.

Óleo essencial de laranja, Citrus sinensis, o seu aroma tem propriedades relaxantes e transmite uma sensação 

de bem-estar

Óleo essencial de lavanda, Lavandula officinalis ,o seu aroma tem uma ação relaxante, calmante e reconfortante. 

Excelência nas essências relaxantes. Ajuda a desconectar a mente.

Óleo essencial de mandarim, Citrus reticulata, o seu aroma refrescante transmite otimismo, gera entusiasmo, 

inspiração e força.

Óleo essencial de gerânio, Pelargonium graveolens,o seu aroma apazigua, dá segurança, estabiliza, reconforta 

e elimina tensões.

APLICAÇÃO

Iniciamos o tratamento spa DE NOYLES com uns exercícios respiratórios: Colocar umas gotas de Essência 

Bem-estar nas palmas das mãos ou num algodão e aproximando-o do centro do rosto, pedimos à cliente que 

faça três respirações profundas. Na última exalação ajudamos a expulsar o ar com uma ligeira pressão no 

centro do peito. 

FRASCO CRISTAL CONTA-GOTAS  

15ML.
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Essência Vitalidade

Essência ideal para finalizar os rituais spa. Transmite energia e vitalidade, ajuda a levantar  
o ânimo. De forma subtil anunciamos ao cliente que o tratamento está quase a finalizar.  
Começar um momento de repouso, lentamente com respirações profundas para que o clien-
te volte à realidade.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Propriedades para a Aromaterapia.

Óleo essencial de mirra, Commiphora myrrha, o seu reconfortante aroma ajuda a levantar o ânimo e a sentir-se 

bem.

Óleo essencial de pomelo, Citrus paradisii, o seu agradável e reconfortante aroma influencia o nosso bem-estar.

Óleo essencial Pau de Rosa, Aniba rosaeodora,o seu aroma exerce um efeito equilibrador geral. Refresca a 

mente e aclara os pensamentos.

Óleo essencial de lemongrass,Cymbopogon citratus, o seu aroma vivifica e revigoriza. Estimulante e energizante.

APLICAÇÃO

Finalizamos o tratamento spa DE NOYLE´S com umas respirações profundas: Colocar umas gotas de Essência 

Vitalidade, nas palmas das mãos ou num algodão, aproximando-o delicadamente do centro do rosto e deixando 

que o cliente aprecie as essências estimulantes. 

FRASCO CRISTAL CONTA-GOTAS  

15ML.
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Chuva de orquídea e coco 

Loção Estimulante. 
100% Água de orquídea e coco.

Prepara, tonifica e estimula a pele para os produtos que se apliquem a seguir, potenciando a 
sua ação. Tem ação regeneradora, hidratante e reparadora.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Água de orquìdea, obtém-se por destilação ao vapor das flores da espécie mais comum na Europa: Orchis 

morio esta água coletada contem a fração solúvel das moléculas aromáticas: a rainha das flores pela sua beleza 

e raridade, tem propriedades hidratantes, emolientes e reparadoras pelo seu conteúdo em mucílagos.

Água de coco, Cocos nucifera obtém-se por destilação ao vapor da polpa deste fruto, com este método con-

segue-se além dos lípidos, outros importantes componentes como são proteínas e glúcidos, assim como oli-

goelementos, vitaminas e enzimas. A água de coco tem propriedades emolientes e nutritivas.

APLICAÇÃO

Pulverizada antes de aplicar Amazonas Scrub, prepara a pele e facilita a aplicação de Amazonas Scrub.  

Aplicada durante a exfoliação forma uma emulsão que ajuda a trabalhar o peeling. 

Também pode-se utilizar como tónico facial

Tonifica ao finalizar o tratamento

FRASCO  

COM VÁLVULA PULVERIZADORA

250ML
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Amazonas Scrub

Exfoliante natural com óleos e manteigas originários da Selva Amazónica.

A ação regeneradora e estimuladora da exfoliação prepara a pele para a absorção dos princí-
pios ativos aplicados a seguir. As manteigas e óleos que contem, nutrem a pele em profundi-
dade. A sua aplicação ativa a circulação proporcionando uma pele suave e lisa.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Partículas exfoliantes de sal e casca de coco.

Óleo inca inchi, Plukenetia volubilis planta originaria da região Amazónica, utilizada pelos Incas. Pelo seu alto 

conteúdo em ácidos gordos essenciais (94%) omega 3 linoleico e linolêtico que ajudam a manter o equilíbrio 

da barreira hidrolipídica da pele. Regenera a epiderme, repara os tecidos, hidrata e nutre em profundidade.  

Dá elasticidade e suavidade à pele proporcionando uma sensação de conforto.

Óleo de fruta de la pasion, ou granadilla ou maracujá. O óleo de fruta de la pasión obtém-se a partir dos frutos 

de Passiflora edulis. Pelo seu conteúdo em α-hidroxiácidos (AHA) tem uma atividade reguladora e restaurado-

ra da função protetora da pele. Os carotenos e vitaminas A, C e E têm propriedades antioxidantes e regenera-

doras, ideais para peles maduras.

Óleo de coco, Cocos nucífera, extrai-se da polpa de cocos maduros, é rico em ácidos gordos que lhe conferem 

propriedades hidratantes, emolientes e nutritivas. Ajuda a reter a humidade da pele. Também contem vitamina 

E com propriedades reparadoras e ajuda a prevenir o envelhecimento prematuro da pele.

Manteiga de cupuaçú, O cupuaçu, Theobroma grandiflorum, é uma árvore frutal que todavia se encontra 

salvagem no leste da selva amazónica brasileira. A manteiga de cupuaçu tem uma composição equilibrada 

de ácidos gordos saturados e insaturados que hidratam, suavizam e melhoram a flexibilidade da pele. Estes 

compostos reparam a pele e atuam sobre a sua permeabilidade, melhorando, desta maneira, a sua função de 

barreira e atuando como hidratante de longa duração. 

Manteiga de manga, Mangifera indica obtém-se da semente da manga. Tem propriedades emolientes, que 

favorecem a hidratação da pele, propriedades antioxidantes e regenerantes que ajudam a combater as rugas e 

as estrias. Também está indicada para peles sensíveis.

APLICAÇÃO

Exfoliante “gel to milk” trata-se de um óleo em gel e partículas exfoliantes, que se convertem numa emulsão ao 

pulverizar Chuva de orquídea e coco, o qual facilita a aplicação do produto.

Aplicar chuva de orquídea e coco para preparar a pele e ajudar-nos a espalhar o scrub na zona a tratar.  

Trabalhamos adaptando a fricção a cada zona. Pulverizar Chuva de orquídea e coco para terminar o trabalho.  

Retirar com ajuda de luvas molhadas.

EMB 450ML
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Amazonas Envoltura 

Envoltura com óleos e manteigas originários da selva Amazónica, de textura cremosa  
e reabsorvível, é facilmente removido. Ideal para relaxar, proporciona bem-estar, repara e 
nutre a pele em profundidade.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Óleo inca inchi, Plukenetia volubilis planta originaria da região Amazónica, utilizada pelos Incas. Pelo seu alto 

conteúdo em ácidos gordos essenciais (94%) omega 3 linoleico e linolêtico que ajudam a manter o equilíbrio 

da barreira hidrolipídica da pele. Regenera a epiderme, repara os tecidos, hidrata e nutre em profundidade.  

Dá elasticidade e suavidade à pele proporcionando uma sensação de conforto.

Óleo de fruta de la pasion, ou granadilla ou maracujá. O óleo de fruta de la pasión obtém-se a partir dos frutos 

de Passiflora edulis. Pelo seu conteúdo em α-hidroxiácidos (AHA) tem uma atividade reguladora e restaurado-

ra da função protetora da pele. Os carotenos e vitaminas A, C e E têm propriedades antioxidantes e regenera-

doras, ideais para peles maduras.

Óleo de coco, Cocos nucífera, extrai-se da polpa de cocos maduros, é rico em ácidos gordos que lhe conferem 

propriedades hidratantes, emolientes e nutritivas. Ajuda a reter a humidade da pele. Também contem vitamina 

E com propriedades reparadoras e ajuda a prevenir o envelhecimento prematuro da pele.

Manteiga de cupuaçú, O cupuaçu, Theobroma grandiflorum, é uma árvore frutal que todavia se encontra 

salvagem no leste da selva amazónica brasileira. A manteiga de cupuaçu tem uma composição equilibrada 

de ácidos gordos saturados e insaturados que hidratam, suavizam e melhoram a flexibilidade da pele. Estes 

compostos reparam a pele e atuam sobre a sua permeabilidade, melhorando, desta maneira, a sua função de 

barreira e atuando como hidratante de longa duração. 

Manteiga de manga, Mangifera indica obtém-se da semente da manga. Tem propriedades emolientes, que 

favorecem a hidratação da pele, propriedades antioxidantes e regenerantes que ajudam a combater as rugas e 

as estrias. Também está indicada para peles sensíveis.

APLICAÇÃO

Aplicar a envoltura generosamente com as mãos realizando uma suave massagem, envolver e deixar atuar 20 

minutos. Pulverizar com Chuva de Orquídea e Coco e massajar até à sua completa absorção.

BALDE 2000ML
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Amazonas Óleo de Massagem 

Óleo de massagem de alta qualidade com óleos originários da selva Amazónica, permite 
beneficiar-se das propriedades nutritivas dos óleos naturais selecionados.

PRINCÍPIOS ACTIVOS

Óleo inca inchi, Plukenetia volubilis planta originaria da região Amazónica, utilizada pelos Incas. Pelo seu alto 

conteúdo em ácidos gordos essenciais (94%) omega 3 linoleico e linolêtico que ajudam a manter o equilíbrio 

da barreira hidrolipídica da pele. Regenera a epiderme, repara os tecidos, hidrata e nutre em profundidade. Dá 

elasticidade e suavidade à pele proporcionando uma sensação de conforto.

Óleo de fruta de la pasion, ou granadilla ou maracujá. O óleo de fruta de la pasión obtém-se a partir dos frutos 

de Passiflora edulis. Pelo seu conteúdo em α-hidroxiácidos (AHA) tem uma atividade reguladora e restaurado-

ra da função protetora da pele. Os carotenos e vitaminas A, C e E têm propriedades antioxidantes e regenera-

doras, ideais para peles maduras.

APLICAÇÃO

Facilita as manobras em qualquer tipo de massagem corporal, terapêutico ou estético. Ideal para massagens 

relaxantes e antisstress.

FRASCO  

COM VÁLVULA DOSIFICADORA

 500ML
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Amazonas Óleo seco 

Tratamento diário em casa.

Óleo corporal altamente nutritivo e reparador, que combina os extraordinários benefícios 
dos óleos na pele, com uma absorção imediata e um acabamento seco. A pele recupera a 
sua elasticidade, com uma sensação de comodidade, mais radiante e sedosa. 

PRINCÍPIOS ACTIVOS

Óleo inca inchi, Plukenetia volubilis planta originaria da região Amazónica, utilizada pelos Incas. Pelo seu alto 

conteúdo em ácidos gordos essenciais (94%) omega 3 linoleico e linolêtico que ajudam a manter o equilíbrio 

da barreira hidrolipídica da pele. Regenera a epiderme, repara os tecidos, hidrata e nutre em profundidade.  

Dá elasticidade e suavidade à pele proporcionando uma sensação de conforto.

Óleo de fruta de la pasion, ou granadilla ou maracujá. O óleo de fruta de la pasión obtém-se a partir dos frutos 

de Passiflora edulis. Pelo seu conteúdo em α-hidroxiácidos (AHA) tem uma atividade reguladora e restaurado-

ra da função protetora da pele. Os carotenos e vitaminas A, C e E têm propriedades antioxidantes e regenera-

doras, ideais para peles maduras.

APLICAÇÃO

Aplicar diariamente sobre todo o corpo, com uma suave massagem, até à sua completa absorção.

FRASCO 

220ML
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Conjunto 6 pedras Amazonitas

Contem 4 pedras planas pequenas para massagem facial e duas pedras grandes para  
massagem corporal.

Amazonitas é uma variedade de pedras preciosas de microclina verde, um mineral feldspáti-
co. Os depósitos mais característicos encontram-se nos EUA, Rússia, Etiópia e Brasil. Não se 
encontraram depósitos de Amazonitas na Amazónia, o seu nome refere-se ao rio Amazonas, 
pelos seus cativantes tons verdes que recordam as suas águas mais profundas.

A Amazonita é uma pedra macia, deve ser tratada com cuidado ao transportar e ao armazenar 
com outros minerais.

Energia emocional.

A Amazonita tem sido utilizada em joias, desde as primeiras culturas mesopotâmicas, como 
talismã de cura e prosperidade. Também as culturas pré - Colombinas da América do Sul  
e Central, a utilizavam em joias.

Trata-se de uma pedra extremadamente relaxante, acalma o espírito, diminuí a agressivida-
de e modera o irracional. Dá harmonia e equilíbrio.

Também chamada a pedra da Coragem e a pedra da Verdade, a Amazonita ajuda a desco-
brir-nos, a fugir do medo de confrontar os outros para viver de acordo com suas crenças  
e valores. Nos dá coragem para expressar os nossos pensamentos e sentimentos.
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Protocolo de tratamento Amazonas SPA 

DE NOYLE’S a idealizou para este tratamento uma massagem extremadamente relaxante  
e envolvente que devolve ao corpo e à mente um estado de equilíbrio.

Beneficio Emocional: Equilíbrio e vitalidade. 
Beneficio Estético: nutritivo, regenerador, suavizante.

PRODUTOS:

Essência Bem-estar, Chuva de Orquídea e Coco, Desmaquilhante De Noyle’s segundo o tipo de pele, Amazonas 

Scrub, Amazonas Envoltura, Amazonas Óleo de Massagem, Essência Vitalidade.

PASSO A PASSO:

1. Iniciamos o tratamento, em posição supino, com uns exercícios respiratórios: Colocar 
umas gotas de Essência bem-estar nas palmas das mãos ou num algodão e aproximamos do 
centro do rosto, pedimos à cliente que faça três respirações profundas. Na última exalação 
ajudamos a expulsar o ar com uma ligeira pressão no centro do peito. 

2. Pulverizamos Chuva de Orquídea e Coco antes da exfoliação. Com a pele molhada, 
aplicamos nas mãos uma quantidade suficiente de Amazonas Scrub, que iremos trabalhar 
mediante fricção. Durante a exfoliação voltamos a pulverizar Chuva de Orquídea e Coco 
entre uma a duas vezes. Este passo transformará a textura do Scrub Amazonas numa agra-
dável emulsão que permitirá retirar o exfoliante facilmente com umas luvas húmidas. 

3. Finalizada a exfoliação de todo o corpo, aplicamos Amazonas Envoltura de maneira  
a cliente ficar na posição de supino, cobrindo com lençol descartável durante 20 minutos.

4. Durante a exposição de Amazonas Envoltura, trabalhamos a massagem facial contour 
com pedras Amazonitas frias. Limpamos e tonificamos o rosto com os produtos De Noyle´s 
adequados ao tipo de pele e aplicamos Amazonas Envoltura. (Para realizar a massagem ver 
passo a passo).

5. Amazonas Envoltura não precisa de duche nem luvas para retira-la já que é reabsorvível, 
de tal maneira que decorrido o tempo de exposição, unicamente pulverizando com Chuva 
de Orquídea e Coco e uma massagem ligeira será suficiente para que acabe absorvido pela 
pele. 

6. Trabalhamos a massagem corporal relaxante com pedras Amazonitas e Amazonas 
Óleo de Massagem. (Para realizar a massagem ver passo a passo).

7. Colocamos umas gotas de Essência Vitalidade nas palmas das mãos ou num algodão, 
aproximando delicadamente do centro do rosto e deixamos que a cliente aprecie as essên-
cias estimulantes. Daremos por finalizado o tratamento.



13

DICAS:

• Indicado para todo tipo de peles especialmente naquelas secas e extremamente secas.

• Tratamento idóneo para preparar e reparar as peles antes e despois da exposição solar.

• Adequado para grávidas pelas suas propriedades regenerantes e elastizantes que ajudam 
a evitar o aparecimento de estrias. (Não utilizar em grávidas a Essência Bem-estar nem 
Vitalidade).

• Amazonas Spa foi criado para a beleza, o relaxamento do equilíbrio corporal, uma vez 
que incorpora um eficaz tratamento de rosto. Julgamos ser este extra, um bom argu-
mento que as nossas clientes apreciem e podemos aplica-lo a numerosos tratamentos 
faciais e corporais.

NOTAS
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Massagem facial Contour com pedras frias Amazonitas

As propriedades descongestivas das pedras amazonitas frias, as manobras exclusivas da  
massagem Contour, unido à potente ação dos princípios ativos dos produtos Amazonas spa, 
relaxam as tensões do rosto e revelando uma pele mais firme, radiante e de tom uniforme.

PASSO A PASSO: 

Aplicamos com pincel a Envoltura Amazonas pelo rosto, pescoço e decote, homogeneizan-
do com as mãos em lissage para tomar contacto com a cliente e iniciar a massagem Contour 
incorporando as pedras sempre frias na massagem.

1. Linhas ascendentes no pescoço. 

4. Pressionar o lábio superior e 

pressão da comissura, “ponto de 

Shiatsu”.

2. Lissage em uníssono por sub-

maxilar com as pedras planas..

5. Pressão com o perfil da pedra 

em dois pontos e seguimos sob o 

pêndulo.

3. Círculos de meia-lua no queixo, 

lissage até à orelha e pressão sus-

tentada.

6. Círculos em redor dos olhos.

7. Espiral na pálpebra inferior e 

voltar pela ponta do nariz sobre a 

sobrancelha.

8. Ziguezague na comissura dos 

olhos (pés de galinha) e voltar pela 

pálpebra inferior, ponte e sobran-

celhas.

9. Ziguezague entre as sobrancel-

has seguindo sobre estas, finali-

zando com pressão no templo.
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10. Linhas à frente. 11. Manobra exclusiva Contour. 12. Pulverizar Chuva Amazonas  

e finalizar com Batimentos..

DICAS:

• Recomenda-se utilizar quatro pedras previamente submergidas em água fria ou do congelador. Ir substi-

tuindo-as à medida que vão perdendo o efeito frio tónico.

• Desmaquilhar com o produto DE NOYLE’S mais adequado ao tipo de pele. 

• Podemos empapar dois discos de algodão com Chuva de orquídea e coco a modo de tónico, ao finalizar 

a massagem, se a pele for oleosa ou se verificarmos que não terá capacidade de reabsorver a mascara 

por completo.

NOTAS
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Massagem corporal Relaxante com pedras Amazonitas

As manobras relaxantes e envolventes libertam tensão, reativam o fluxo sanguíneo e influen-
ciam favoravelmente nas emoções. Definitivamente devolve a mente e o corpo a um estado 
de equilíbrio.

PASSO A PASSO: 

Durante a massagem intercalaremos manobras com as pedras e outras unicamente com  
as mãos para dar mais relaxamento em zonas como costas, abdómen, peito e braços. 

1. Effleurage e esvaziamento veno-

so (Sem pedras).

4. Pressões tibiais.

7. Abertura e fecho envolvendo 

todo o abdómen. (Sem pedras até 

ao passo 13).

2. Círculos nos calcanhares, plan-

ta e maléolo. (utilizar as pedras até 

ao passo 6).

5. Círculos de meia- lua no joelho.

8. Amassamento palmar na cintura.

3. Movimento de corrente amazó-

nica.

6. Fecho e abertura da coxa.

9. Círculos direção do cólon.
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10. Passes e circulos. Peito (opcio-

nal).

13. Effleurage e esvaziamento ve-

noso. .

16. Effleurage

11. Effluerage e esvaziamento ve-

noso Braços.

14. Pressões em gânglios de Aqui-

les e Movimento de corrente. 

(Com pedras)

17. Pressão realizada em sacro os-

cilando em círculo.

12. Amassamento e tração no pes-

coço.

15. Movimento de encolher água. 

(Sem pedras até ao passo 20)

18. Passe palmar pela coluna e 

amassamento no trapézio. 

19. Digitais por todas as costas. 20. Nudilhar simple e reforçado 

pela coluna.

21. Pressões (com pedras até ao 

passo 23) em paravertebral.
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22. Pressões em escápula e espi-

rais no trapézio. 

23. Linhas na nuca tração. 24. Effleurage e passes de elefante 

com toalha.

DICAS:

• Aplicar as pedras frias nas pernas será mais adequado nas estações quentes do ano ou quando haja sinto-

mas de má circulação. No resto do corpo não é imprescindível que as pedras estejam frias.

• Uma pequena quantidade de óleo Amazonas será suficiente para fazer a massagem sem que as pedras 

deslisem em excesso, já que a envoltura Amazonas é rica em manteigas e óleos de plantas originarias da 

Amazónia que hidratam e nutrem a pele em profundidade.

•  Os passos de elefante são pressões por todo o corpo sobre a toalha de ritmo pausado e harmónico, pro-

duzindo uma grande sensação de conforto e bem-estar.

NOTAS



P. I. RIERA DE CALDES · ARGENTERÍA, 3 

08184 · PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS · BARCELONA 

(SPAIN) · TEL +34 938 649 745 FAX +34 938 645 089  

STECNIC@STECNIC.COM · WWW.STECNIC.COM


