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Aproveite essa vitrine 
e encante os pequenos 
com produtos incríveis 
feitos especialmente 
para eles!

Linha Cinderela
Linha Toy Story
Linha Avengers (Vingadores)
Linha Minions
Linha Baby
Linha miniatura Tupperware



Lançamentos
do Vitrine



Tampa hermética e estanque.
O design que você adora das Tupper
Caixas agora vai embelezar sua geladeira.

REFRI LINE
LINHA

Linha: armazenagem e geladeira.

Armazenamento de frutas, temperos, 
legumes e verduras.

Benefícios:

Quer conhecer mais de pertinho esse 
lançamento? Assista o vídeo de 
demonstração da nova linha de 

armazenagem com o nosso gerente de 
produtos - Júlio Vieira

https://youtu.be/7D_bEm1hPQ8

https://youtu.be/7D_bEm1hPQ8


TIGELA BATEDEIRA
LINHA

Linha: armazenagem, geladeira e preparação.

A linha da Tigela batedeira está de cara nova, são 
3 novos tamanhos e a mesma funcionalidade.

Novos tamanhos: 3,5L, 6L e 9,5L.

Tampa hermética e estanque.
Esteticamente elas também estão diferentes, por dentro e 
por fora. A parte interna agora conta com um medidor 
gravado para te ajudar com as medidas e externamente seu 
layout liso ganhou um detalhe diferenciado.

Benefícios:



MINI RALADOR
SUPER CHEF

O novo produto da Linha Super Chef já chegou 
arrancando suspiros, sua nova versão para 
Ralador está maravilhosa

Diferente dos outros raladores o Super Chef Mini 
Ralador conta com um suporte para colocar o alimento 
que será ralado e um protetor para proteger seus dedos 
enquanto pressiona o alimento, além disso suas lâminas 
ralam nas duas direções dando mais agilidade e ainda 
contém uma alça e base antideslizante.

Benefícios:



Nutrimetics
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO - NÃO TESTADOS EM ANIMAIS

INGREDIENTES SELECIONADOS - INGREDIENTES NATURAIS/VEGETAIS



MANTEIGA HIDRATANTE 60ML
NUTRI-RICH OIL

Esse produto é um poderoso óleo feito com mais de 100 sementes 
de damasco concentrados em um único frasco, simula o próprio 
óleo da pele, aliviando seu aspecto seco e aumentando sua 
capacidade de retenção da umidade natural, minimizando o risco 
de desidratação.

Além do Damasco, sua composição ainda conta com: VITAMINA E 
(Suaviza e revitaliza a pele) e ÓLEO DE CENOURA (Hidrata a pele 
ajuda a manter o bronzeado por mais tempo).



PARIS DEO-COLÔNIA

Pertence a linha Floral Frutado Musk é um 
perfume delicado e bem sutil.

FEMININA 100ML

LEVE GRÁTIS
ECO TUPPER PLUS 500ML

NA COMPRA DO PARIS
DEO-COLÔNIA FEMININA

PARIS DEO-COLÔNIA
FEMININA 100ML

De: R$ 144,90

Por: R$ 104,90

POR
APENAS R$ 99,90

ECONOMIZE R$45,00

Pirâmide olfativa é composta:
Topo (1° impressão ao cheirar o perfume) -

Maçã, cassis, frutas exóticas, lichia.
Corpo (é a personalidade e característica 

principal do perfume) - Framboesa, rosa da 
Bulgária, pimenta-rosa, peônia.

Fundo (intensa, fortes e potentes são 
responsáveis pela duração final do perfume) -
Musk, baunilha, cedro.



LINHA

NC EXPRESS MATTE
A linha NC Express Matte foi feita para quem gosta de 
batom bastante pigmentado, com efeito seco e aveludado. 
Sem deixar sua boca ressecada!

Sua formulação têm:
Manteiga Cupuaçu que tem propriedades regeneradoras, 

mantém a hidratação e alivia a sensação de ressecamento 
dos lábios

Vitamina E que previne o envelhecimento dos lábios
Cera Alba (de abelha) que forma uma fina película que 

impede que os lábios fiquem secos, dando um sensação de 
cremosidade no batom Matte



LINHA

RESERVED ROOM

DESODORANTE 
CORPORAL SPRAY 
MASCULINO

RESERVED ROOM
DEO-COLÔNIA

Pertencem a linha Fougère Cítrico Amadeirado, colônia e 
desodorante com o mesmo cheiro para aqueles que
gostam de reforçar seu perfume.

Pirâmide olfativa é composta:
TOPO: Folhas de ruibarbo, melão, orvalho 

de mel, melão cantaloupe, melancia, pepino, 
notas cítricas e notas marinhas.

CORPO: Notas marinhas verdes, sálvia, 
trigo virgem, gardênia e flor de laranjeira.

FUNDO: Chashmere, sândalo, musgo 
e musk branco.



Brinde de
Atividade



LINHA

MURANO
Perfeito para geladeira e servir.

Sua tampa tem um diferencial para ser fechada – pressione o meio 
para fechar e para abrir pressione o meio e puxe a borda.

Tigela Murano 1,3L

conquiste com pedido 
mínimo (R$315) em 
qualquer uma das 4 
semanas (37-40)

Tigela Murano 7,5L

conquiste junto com a 
Tigela Murano de 1,3L 
com pedido acima de 

R$629, na semana 37

Jarra Murano 3,8L

com pedido acima de 
R$629, na semana 38, você 
conquistará a Tigela Murano 

1,3L e caso deseje poderá 
adquirir a Jarra por R$29,90

Tigela Murano 4,3L 
+ Escorredor

com pedido acima de 
R$629,na semana 40, você 

conquistará a Tigela Murano 
1,3L e caso deseje poderá 
adquirir o conjunto Tigela 
Murano 4,3 + Escorredor 

Murano por R$39,90

R$ 49,90 R$ 128,90
R$ 129,90

Tigela: R$ 91,90
Escorredor: R$68,90



LINHA

ECO TUPPER

Seu pedido acima de R$629, na semana 39, além de conquistar a 
Tigela Murano 1,3 você também conquistará Eco Tupper Plus 2L 
(nova cor- cor glitter – pré lançamento)

R$94,90

ECO TUPPER PLUS 2L



Brinde de
Indicação



LINHA

VISUAL BOX
São produtos versátil, você poderá usar para 
armazenar alimentos como verduras, legumes e 
frutas na geladeira, mas também poderá usar para 
auxiliar na organização da casa ou do escritório. Sua 
tampa é de encaixe apenas (não tem vedação total e 
pode abrir ao ser transportada).

Visual Box Mini 550ml – R$48,90
Visual Box pequeno 1,1L – R$62,90
Visual Box grande 2,3L – R$105,90
Visual box grande com bandeja 
4,5L – R$152,90

PREÇO DE VENDA



Sem esforço para abrir vinhos, composto de 3 
partes: Suporte, furador de rolha e um corta lacres. 
Lançamento no Brasil, especial nesta VP10

PREÇO DE VENDA
R$150

ABRIDOR DE

VINHO

Quer conhecer ele? Assista o vídeo 
de Demonstração do Abridor de 

Vinho com o Gerente de Produtos da 
Tupperware – Júlio Vieira
https://youtu.be/i5smBbN2Qnc

https://youtu.be/i5smBbN2Qnc


Essa mochila faz parte da coleção 
Tupperware de mochilas, bolsas e 
malas, seu design encantador tem 
arrancado suspiros por onde 
passa. Internamente ela é muita 
espaçosa, conta com bolsos 
internos, um bolso externo e um 
compartimento inferior para 
auxiliar no transportes de alimentos 
– ainda conta uma alça que regula 
facilmente

MOCHILA SOCIAL PREMIUM GARRAFA TÉRMICA
SLIM 410ML

PREÇO DE VENDA
R$190

Lisa por fora, alça para 
ajudar a transportar, 1°
vez como brinde no Brasil, 
produto importado.
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