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BEM
VINDO
_

ao mundo edo!

Em 2016 o sonho de um grupo 
de empresários  com diferentes 
históricos de sucesso torna-se 
realidade, com a criação da marca 
edo (do latim “eu sou, eu existo, eu 
posso”).

Nosso logo representa nossa missão, 
o Ikigai - IKI, que significa vida e GAI, 
realização de desejos e expectativas. 
Uma maneira singular de ver e viver 
a vida, proporcionando o encontro 
da “razão de ser” com “o motivo pelo 
qual acordamos todas as manhãs”.

Nossos produtos refletem nossa 
preocupação com a sua saúde e 
felicidade, por isso não abrimos mão 
de qualidade, utilizando fornecedores 
reconhecidos globalmente e o que 
existe de melhor em processos e 
tecnologia.  

oi@edo.com.vc 
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o que gosta

pelo o que
você pode ser

pago para

o que o
mundo
precisa

no que
é bom

PAIXÃO

PROFISSÃO

MISSÃO

VOCAÇÃO



KITS
SOB MEDIDA

_

Dia das mães, dos pais, dos namorados, 
dos professores, não importa a data. Existe 
sempre um kit perfeito pra você.

São diversos produtos para montar o 
presente perfeito para cada tipo de pessoa.
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POC
KET!

perfumes
10 ml  

todas as fragrâncias da edo 
agora em nova versão 10ml, 

para te acompanhar em 
qualquer lugar!

TABELA DE CÓDIGOS

MASCULINOS

BE 101 10ml - 1878

BE 102 10ml - 1879

BE 103 10ml - 1880

BE 107 10ml - 1881

BE 109 10ml - 1882

BE 110 10ml - 1883

BE 111 10ml - 1884

BE 112 10ml - 1885

FEMININOS

BE 202 10ml - 1886

BE 204 10ml - 1887

BE 205 10ml - 1888

BE 206 10ml - 1889

BE 207 10ml - 1890

BE 208 10ml - 1891

BE 209 10ml - 1892

BE 210 10ml - 1893

PERFUME
MASCULINO 10ML

R$ 22,00
6 pts

PERFUME
FEMININO 10ML

R$ 22,00
6 pts



Dia

 creme redutor de  
CELULITE

_

Celulite faz parte de toda 
mulher. Mas com os 
nossos Gel redutores dia 
e noite, você consegue 
amenizar essas marquinhas 
que às vezes deixam a 
gente tão incomodadas. A 
combinação da atuação 
garante os melhores 
resultados para o seu 
corpo 24 horas por dia.

1856
REDUTOR DE 
CELULITE DIA

R$ 130,00
36 pts
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Noite

1857
REDUTOR DE 

MEDIDAS NOITE

R$ 150,00
42 pts



1863
SUPLEMENTO 

PSYLIUM COM CHIA

R$ 76,00
21 pts
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_

Combinando o poder 
do psyllium com o óleo 
de chia, esse composto 
ajuda na perda de 
peso e controle 
intestinal. Além disso, 
é uma grande fonte 
de ômega-3 e oferece 
proteção ao coração. 
Um superalimento 
essencial em qualquer 
dia a dia.

PSYLLIUM +
ÓLEO CHIA



BCAA
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_

O BCAA (Branch Chain Amino 
Acids) é uma cadeia ramificada de 
aminoácidos capaz de proporcionar 
ganho de massa muscular durante 
a realização de  exercícios.

1865
SUPLEMENTO

 BCAA

R$ 80,00
22 pts
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SPI
RULINA

1866
SUPLEMENTO 

SPIRULINA

R$ 80,00
22 pts

_

Esse superalimento é rico em 
nutrientes e ajuda a fortalecer 
o sistema imunológico, além 
de retardar o envelhecimento 
com seu efeito antioxidante. 

A proteína presente nesse 
produto permite um ganho de 
fora muscular e perda de peso.



esquente 
seu ritmo 
e refresque 
seu corpo

slim
tea

_

Uma bebida completa com 
hibisco, matcha e cromo.

Rica em substâncias 
antioxidantes como 
flavonóides e ácidos 
orgânicos. Esses nutrientes 
proporcionam diversos 
efeitos benéficos, entre eles 
a ação diurética, impedindo 
a retenção de líquidos, e 
a capacidade de evitar o 
acúmulo de gordura corporal.

1601

SLIM TEA

R$ 98,00
27 pts
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_

O Slim tea possui efeito 
termogênico, auxiliando 
na queima de calorias. 
Além disso,  o Hibiscus 
tem vitamina C, que 
diminui a pressão na 
parede dos vasos 
sanguíneos, melhorando 
a circulação, e cálcio, 
mineral importantíssimo 
para a saúde dos ossos.



slim
shake



1871

SLIM SHAKE

R$ 164,00
35 pts

19



1864
SUPLEMENTO

COMPLEXO INIBI

R$ 80,00
22 pts
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COMPLEXO
INIBI
_

Complexo criado 
para melhorar o 
metabolismo e a 
queima de gordura. 

Combinado com 
exercício regulares, 
ele ajuda a fazer a 
diferença na hora de 
ver os resultados. 

Possui óleo de coco 
e óleo de cártamo 
com cálcio, cromo 
e vitamina D em 
cápsulas sabor coco.
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_

Contribui para a manutenção das funções 
cognitivas e da transmissão de impulsos 
nervosos, melhorando a circulação do 
sangue, diminuindo o colesterol e possui  
ação anti-inflamatória.

ÔMEGA 3

1506
SUPLEMENTO 

ÔMEGA3

R$ 52,00
14 pts



CÁRTAMO
& CROMO

_

O óleo de Cártamo é 
extraído da planta 
Carthamus tinctorius que 
tem ação termogênica e 
emagrecedora. Combinado 
com o Cromo auxilia 
na redução da gordura 
corporal, melhora do 
colesterol, triglicérides 
e glicose sanguíneos,  
inibindo a vontade de 
comer doces.

1505
SUPL. CÁRTAMO 

COM CROMO

R$ 58,00
16 pts
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Shampoo
Condicionador

Máscara
Ampola

edo encapsulados
nano

1114
CONDICIONADOR 

COLOURS

R$ 44,00
12 pts

1113
SHAMPOO
COLOURS

R$ 44,00
12 pts

1115
MÁSCARA CAPILAR 

COLOURS

R$ 54,00
15 pts

1116
AMPOLA CAPILAR 

COLOURS

R$ 34,00
9 pts
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CO
LOURS
_

Nossa linha colours 
foi desenvolvida para 
restaurar os cabelos 
quimicamente tratados, 
reconstruindo e 
fortalecendo os fios. 

Sua fórmula 
enriquecida com ativos 
nanotecnológicos, 
confere aos cabelos 
intensa hidratação, 
amenizando a ação 
degenerativa dos 
produtos químicos.

Shampoo
Condicionador

Máscara
Ampola



AFRO
_

Uma linha feita 
especialmente para 
quem escolheu 
aproveitar a grande 
beleza natural de 
seu cabelo afro. 
Com sua fórmula 
enriquecida com ativos 
nanotecnológicos, a 
linha capilar afro edo é 
perfeita para deixar seu 
cabelo mais macio, mais 
bonito e mais livre.

edo encapsulados
nano

Shampoo
Condicionador
Máscara

1859
SHAMPOO

AFRO

1860

CONDICIONADOR 
AFRO

1862
MÁSCARA

CAPILAR AFRO

1861
AMPOLA

CAPILAR AFRO

R$ 44,00 R$ 54,00R$ 44,00 R$ 34,00
12 1512 9pts ptspts pts
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CA
CHOS
_

A linha  capilar cachos edo 
É indicada para cabelos 
cacheados. 

Sua fórmula enriquecida com 
ativos nanotecnológicos 
confere aos fios definição dos 
cachos, redução de volume 
e intenso condicionamento, 
mantendo os fios soltos e 
macios.

edo encapsulados
nano

Shampoo
Condicionador
Máscara
Ampola
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1117
SHAMPOO
CACHOS

1118
CONDICIONADOR 

CACHOS

1119
MÁSCARA CAPILAR 

CACHOS

1120
AMPOLA CAPILAR 

CACHOS

R$ 34,00

R$ 44,00

R$ 54,00

R$ 44,00

9

12

15

12

pts

pts

pts

pts



Raiz Oleosa
PONTAS 
SECAS

_

Para raiz oleosa e pontas secas a edo 
desenvolveu uma linha perfeita para 
proporcionar hidratação
das pontas secas. 

Sua fórmula também enriquecida com 
ativos nanotecnológicos promovem 
intenso condicionamento, maciez e 
brilho aos fios, sem pesar.

Shampoo
Condicionador
Máscara
Ampola

edo encapsulados
nano
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1117
SHAMPOO
CACHOS

R$ 44,00
12 pts

SHAM. RAIZ OLEOSA 
PONTAS SECAS

1108

AMP. C. RAIZ OLEOSA 
PONTAS SECAS

1107

MÁS. C. RAIZ OLEOSA 
PONTAS SECAS

1106
CON. RAIZ OLEOSA 

PONTAS SECAS

R$ 34,00

R$ 54,00

R$ 44,00

R$ 44,00

9

15

12

12

pts

pts

pts

pts



total
REPAIR

_

A linha total repair foi desenvolvida para proporcionar 
redução de volume, eliminação de frizz e alinhamento 
dos fios. 

Sua fórmula enriquecida com ativos nanotecnológicos 
confere aos cabelos o efeito “desmaio”, tornando-os 
completamente hidratados e sem volume.

Shampoo
Condicionador
Máscara
Ampola

edo encapsulados
nano
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1109
SHAMPOO 

TOTAL REPAIR

1110
CONDICIONADOR 

TOTAL REPAIR

1111
MÁSCARA CAPILAR

TOTAL REPAIR

1112
AMPOLA CAPILAR

TOTAL REPAIR

R$ 54,00

R$ 34,00

R$ 44,00

R$ 44,00

15

9

12

12

pts

pts

pts

pts



_

A linha  matizadora 
edo limpa sem 
agredir os fios, 
suavizando o efeito 
amarelo causado 
pela oxidação de 
químicas e pelo 
desbotamento de 
colorações. 

Indicado pra cabelos 
descoloridos e com 
mechas.

MATI
ZAD
OR

Shampoo
Condicionador
Máscara
Ampola
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edo encapsulados
nano

1101
SHAMPOO 

MATIZADOR

1102
CONDICIONADOR 

MATIZADOR

1104
AMPOLA CAPILAR 

MATIZADORA

1103
MÁSCARA CAPILAR 

MATIZADORA

R$ 54,00

R$ 34,00

R$ 44,00

R$ 44,00

15

9

12

12

pts

pts

pts

pts



_

O Sérum Suavizante de Bolsas e Olheiras 
EDO, melhora a região das bolsas aliviando 

o inchaço e diminuindo o volume. Ajuda 
a diminuir a intensidade das olheiras, 

uniformizando o tom da pele, além de auxiliar 
no combate ao envelhecimento. Sua fórmula 

possui ativos nanotecnológicos como os 
Óleos Essenciais de Mandarina e Palmarosa.

anti
aging

suavizante
de bolsas e 

olheiras

skin care

edo encapsulados
nano

1802

SÉRUM ANTI-AGING 
E SUAVIZANTE DE 

BOLSAS E OLHEIRAS

R$ 110,00
31 pts



39



skin care
1804

CREME FACIAL
ANTI-ACNE

R$ 128,00
36 pts
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antiacne
_

O Creme Facial 
Antiacne EDO, ajuda 
a melhorar a acne 
existente aliviando 
os sintomas. Auxilia 
na redução da 
oleosidade prevenindo 
novas acnes. De 
rápida absorção, sua 
fórmula possui ativos 
nanotecnológicos 
como os Óleos de 
Semente de Abóbora e 
Camomila e Pantenol.

edo encapsulados
nano



antirugas

skin care

_

O Creme Facial Antirrugas EDO é formulado 
com ativos nanotecnológicos, como o Ácido 
Hialurônico e Extrato de Chá Verde e indicado 
para todos os tipos de pele. Trazendo múltiplos 
benefícios a sua pele, reduz as rugas, linhas finas 
de expressão e a flacidez. Aumenta o efeito tensor 
da pele progressivamente, promovendo firmeza, 
hidratação, maciez, luminosidade e revitalização.

1803
CREME FACIAL
ANTI-RUGAS

R$ 152,00
42 pts
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edo encapsulados
nano



CREME
clareador
facial

skin care

edo encapsulados
nano
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_

O Creme Clareador 
Facial EDO é de fácil 
aplicação, rápida 
absorção e indicado 
para todos os tipos de 
pele. Sua fórmula possui 
um blend de ativos 
nanotecnológicos que 
auxiliam no clareamento 
da pele do rosto. Sua 
nuance se tornará mais 
uniforme, iluminada e 
extremamente hidratada.

1801
CREME

CLAREADOR FACIAL

R$ 140,00
39 pts



MAKE

UP
face
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base
líquida

_

Base potente, de alta 
cobertura e toque sedoso, 
preenche delicadamente 
os poros, deixando uma 
aparência natural.

primer
_

Com o Primer edo, você 
terá uma maquiagem 
perfeita o dia inteiro! 
Excelente cobertura 
com toque refinado!

1827

PRIMER

R$ 72,00
20 pts

1809
BASE LÍQUIDA

11

1809
BASE LÍQUIDA

120

1810
BASE LÍQUIDA

44

1810
BASE LÍQUIDA

140

1811
BASE LÍQUIDA

77

1811
BASE LÍQUIDA

175

1812
BASE LÍQUIDA

99

1812
BASE LÍQUIDA

199

R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00R$ 64,00 R$ 64,00R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00
18 1818 1818 1818 18pts ptspts ptspts ptspts pts



batom
líquido

_

De fácil aplicação, o batom 
líquido edo tem cobertura 

completa, alta pigmentação 
e durabilidade, além da sua 

textura diferenciada.

MAKE

UP
face

1838
BATOM LÍQUIDO

200

1838
BATOM LÍQUIDO

200

1839
BATOM LÍQUIDO

201

1839
BATOM LÍQUIDO

201

R$ 36,00 R$ 36,00R$ 36,00 R$ 36,00
10 1010 10pts ptspts pts
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máscara
para
cílios

_

A máscara que 
oferece volume e um 
acabamento refinado. 

Sua aplicação é 
simples, deixando seus 

cílios maravilhosos!

Volume
Alongadora

blush _

Projetado por especialistas para 
oferecer cores fantásticas. Com 
simples aplicação, espalha de 
forma uniforme sobre a pele, 
colorindo seu make o dia todo!

1813

BLUSH 102L

1814

BLUSH 101L

R$ 48,00 R$ 48,00
13 13pts pts

1822
MÁSCARA CÍLIOS 

ALONGADORA

1823
MÁSCARA CÍLIOS 

VOLUME

R$ 68,00 R$ 68,00
19 19pts pts



sombra

_

O Pó Compacto edo 
é leve e cria uma 

camada de cobertura 
perfeita na pele. 

Controla o excesso de 
oleosidade, garantindo 

uma maquiagem 
irretocável!

pó
compacto

1824
PÓ COMPACTO 

BRONZE

1826
PÓ COMPACTO 

ROUGE

1825
PÓ COMPACTO 

CORAL

R$ 62,00

R$ 62,00

R$ 62,00

17

17

17

pts

pts

pts
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MAKE

UP
face

1834
SOMBRA
MARROM

1836

SOMBRA
PRETA

1835
SOMBRA

PRATA

1833
SOMBRA
BRANCA

R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
8 8 8 8pts pts pts pts
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Perfumes



110
_

Um perfume para quem vive 

intensamente e com sofisticação. 

Misterioso, elegante e moderno, tem 

saída cítrica, coração quente com 

notas florais e fundo amadeirado.

Men

1710
PERFUME MASC.
BE 110 100 ML

R$ 120,00
33 pts
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Nosso perfume 109 foi feito para você 

que é um homem moderno, versátil, 

inteligente, e que se empenha todos os 

dias para atingir o sucesso e ter uma 

carreira brilhante. Uma pessoa de atitude, 

bem-sucedida e com personalidade e 

segurança para sair e conquistar o mundo. 

Um perfume distinto, sedutor e 

envolvente: assim é o perfume 107. 

Para ser um vencedor, é preciso ter 

autoconfiança, um dos elementos 

básicos de quem quer conquistar o 

mundo. O 111 foi feito para você que 

é decidido e sabe exatamente aonde 

quer chegar.

Feito para homens com uma 

masculinidade natural e sedutora, mas com 

um estilo próprio. Com atitude descolada e 

uma sensualidade latente.

102

103

O 101 faz parte da rotina do homem 

moderno, elegante e que sabe que pode ser 

contemporâneo mantendo seu lado clássico. 

É viril sem perder a polidez, trazendo em si a 

essência do homem que sabe onde quer chegar.

O 102 traduz o espírito vanguardista 

da marca, e combina com o homem 

decidido e elegante. 

O 103 é um perfume intenso e sofisticado. 

Clássico, encorpado e elegante, para 

quem não abre mão da qualidade 

superior nos detalhes. 

101 109

111

112

107

1701
PERFUME MASC.

BE 101 100ML

1702
PERFUME MASC.

BE 102 100ML

1703
PERFUME MASC.
BE 103 100 ML

1707
PERFUME MASC.
BE 107 100 ML

1709
PERFUME MASC.
BE 109 100 ML

1711
PERFUME MASC.

BE 111 100 ML

1722
PERFUME MASC.

BE 112 100 ML

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 120,00

33

33

33

33

pts

pts

pts

pts

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 120,00

33

33

33

pts

pts

pts



207
_

207 foi feito para mulheres que 

pensam grande, que iluminam, que 

amam, sofrem, caem, levantam 

e renascem ainda mais belas e 

poderosas, prontas para voltarem ao 

topo, sempre com muito glamour. 

Women

1718
PERFUME FEM.
BE 207  100ML

R$ 120,00
33 pts
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204

205

206

208
Sofisticação e tradição em uma só fragrância, 

202  é clássico e elegante, ideal para a mulher 

forte que trabalha, toma decisões, mas não 

deixa de lado sua porção maternal e delicada. 

Encanto, mistério e um aroma atraente. Essa 

é a aura da fragrância 208, para o público 

feminino que adora estar sempre com um 

aroma marcante e cheio de personalidade, 

mas sem perder a delicadeza. Uma mistura 

doce e explosiva, que transforma qualquer 

ambiente em que você esteja, com o seu 

charme inesquecível. 

A fragrância 204 é sensual, mas ao mesmo 

tempo delicada e cheia de ternura. 

Uma fragrância marcante, que descreve 

como ninguém as mulheres que atraem a 

atenção para si e fazem suas próprias regras.  

206 é um perfume para mulheres 

atraentes, sedutoras, e que não 

perdem a doçura de uma sonhadora. 

209

210

Clássico. Assim se define o perfume 

209, que encanta com uma onda de 

surpreendentes aromas tomando 

conta dos nossos sentidos. 

Sexy hoje, amanhã e sempre! 

Um perfume para a mulher que 

sabe o que  deseja.

202

1717
PERFUME FEM.
BE 206  100ML

R$ 120,00
33

1713
PERFUME FEM.
BE 202  100ML

1715
PERFUME FEM.
BE 204  100ML

1716
PERFUME FEM.
BE 205  100ML

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 120,00

33

33

33

pts

pts

pts

pts

1719
PERFUME FEM.
BE 208  100ML

1720
PERFUME FEM.
BE 209 100ML

1721
PERFUME FEM.
BE 210  100ML

R$ 120,00

R$ 120,00

R$ 120,00

33

33

33

pts

pts

pts



1501

SUPLEMENTO 
HAIR&NAILS

R$ 70,00
19 pts
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HAIR&
NAILS

_

Composto de 17 
vitaminas e minerais, 
atua  na redução de 
radicais livres. Ajuda no 
equilíbrio do organismo 
e contribui para o 
rejuvenescimento 
celular e para a saúde 
de cabelos e unhas.



OX
FREE

_

Ox free é um polivitamínico com Vitaminas A, E, C, Zinco 
e Selênio que atua de forma antioxidante, ajudando 
o organismo a neutralizar a ação dos radicais livres, 
principais causadores do envelhecimento celular.

1502
SUPLEMENTO 

OXFREE

R$ 50,00
14 pts
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CÁLCIO
+D3

_

O Cálcio é essencial para 
transmissão nervosa, contração   
muscular, ajudando na boa 
formação e manutenção de ossos e 
dentes. Para uma melhor absorção, 
adicionamos a Vitamina D3, que 
estimula a absorção do Calcio, 
durante a exposição solar .
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1504
SUPLEM. CÁLCIO 
+ VITAMINA D3

R$ 48,00
13 pts



_

Colágeno + vitaminas é um 
suplemento importante na 

sustentação, hidratação e 
elasticidade da pele. Ajuda 

no fortalecimento das unhas, 
cabelos e articulações, além 
de proporcionar saciedade, 

contribuindo no controle do peso. 

COLÁGENO+
VITAMINAS
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1503

SUPL. COLÁGENO 
+ VITAMINAS

R$ 60,00
17 pts



DERMO CELL
-

Óleo de cártamo, cafeína, óleo de 
girassol e óleo de semente de uva 

com vitaminas e cromo.

1858

SUPLEMENTO
DERMOCELL

R$ 80,00
22pts
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ÓLEO 
DE COCO
EXTRA VIRGEM

Os beneficios do Oleo de coco 
EDO para a saúde são incontáveis, 
e não só quando consumido como 
alimento, mas também quando usado 
diretamente na pele e nos cabelos.

É um potente antibactericida, 
antifúngico e antiviral, age
diretamente na imunidade.

Rico em vitaminas lipossolúveis (A, 
D, E e K) que controlam o colesterol, 
aumentam o HDL (gordura boa) e 
reduzem o LDL (gordura ruim), por 
isso o Óleo de Coco EDO tem efeito 
anti-inflamatório e antitrombótico .

 Acelera o metabolismo, auxiliando 
na queima de gordura. 
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1901

ÓLEO DE COCO

R$ 54,00
15 pts



SABONETE
líquido

_

Mantenha sua pele 
limpa, profundamente 
hidratada, 
proporcionando  
sensação
de refrescância 
e maciez com 
fragrâncias leves e 
delicadas.
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1837
SABONETE LÍQUIDO 

ERVA DOCE

1832
SABONETE LÍQUIDO 
TEMPTATION FALL

1831
SABONETE LÍQUIDO 

SUPREME CREAM

1829
SABONETE LÍQUIDO 

DEEP CREAM

1830
SABONETE LÍQUIDO 

FASHION

1828
SABONETE LÍQUIDO 

CITRUS & MINT

R$ 48,00R$ 48,00 R$ 48,00R$ 48,00 R$ 48,00R$ 48,00
1313 1313 1313 ptspts ptspts ptspts



_

As mulheres buscam uma maquiagem 
que vai além de uma exigência social, 
pois querem estar mais bonitas para 
elas mesmas. 

Cada pessoa tem sua preferência 
de cores e estilos, de acordo com a 
ocasião ou evento, mas o estilo mais 
usual de uma maquiagem, é o clássico 
esfumado.

A idade é que menos importa, mas sim 
o interesse em estar de bem consigo 
mesma. A maioria das minhas clientes 
gosta de ousar. Quando a maquiagem é 
para festa e para a noite, pedem sempre 
com olho um marcado, esfumado e 
muito brilho.

As cores neutras, com tons de marrom, 
preto e nude, estão em todas as makes.

A maioria gosta de ousar, com base 
em alguns estereótipos. No entanto, 
é necessário que o profissional 
da maquiagem tenha bom senso, 
maturidade e discernimento quanto 
às escolhas.
 
Maquiagem é uma arte!  Me inspiro 
em cada rosto, nada será reproduzido 
de forma idêntica, cada rosto tem seus 
traços fisionômicos e características, 
nada é igual, tudo é próprio, individual 
e possui a sua beleza. 

CLAUDIA CAUDART

OPI
NIÃO
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nível de 
hidratação

_

HIDRATANTE

hidratação profunda 
para uso diário.

_

ÓLEO EM CREME

hidratação completa 
para peles secas

_

BODY BUTTER

hidratação intensa 
para áreas extra secas

hidr
atac

ao
na medida

para vc.



Citrus & Mint
Supreme Cream
Temptation Fall
Fashion
Deep Cream
U.lov

_

Sua pele profundamente 
hidratada. O hidratante de 
uso diário que deixa seu 
corpo com brilho acetinado, 
levemente perfumado com 
fragrâncias discretas mas 
envolventes.

Proteja-se do efeito do vento 
e poluição, mantendo a 
sensação de frescor o dia 
todo. São 6 fragrâncias EDO 

à sua escolha.



75

HIDRATANTE 
corporal

1210
HIDRATANTE

CORP. FASHION

1207
HIDRATANTE CORP. 

CITRUS & MINT

1207
HIDRATANTE CORP. 
SUPREME CREAM

1211
HIDRATANTE

CORP. DEEP CREAM

1209
HIDRATANTE CORP. 
TEMPTATION FALL

1212
HIDRATANTE 

CORPORAL U.LOV

R$ 60,00

R$ 60,00

R$ 60,00

R$ 60,00

R$ 60,00

R$ 60,00

17

17

17

17

17

17

pts

pts

pts

pts

pts

pts



ÓLEO
EM CREME

Citrus & Mint
Supreme Cream
Temptation Fall
Fashion
Deep Cream
U.lov

_

Um tratamento que evita o 
ressecamento da pele, deixando 
uma camada de proteção.

Um creme diferenciado, com 
ativos que não só hidratam, 
mas deixam seu corpo pronto 
para enfrentar as agressões 
do ambiente, como sol, ar-
condicionado e o vento.

Sinta a leveza e o toque macio 
do óleo em creme EDO nas 6 
fragrâncias disponíveis.

1213 1214 1215 1216 1217 1218
ÓLEO EM CREME 
CITRUS & MINT

ÓLEO EM CREME 
SUPREME CREAM

ÓLEO EM CREME 
TEMPTATION FALL

ÓLEO EM CREME 
FASHION

ÓLEO EM CREME 
DEEP CREAM

ÓLEO EM CREME 
U.LOV

R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00
13 13 1313 13 13pts pts ptspts pts pts
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BODY
BUTTER
Citrus & Mint
Supreme Cream
Temptation Fall
Fashion
Deep Cream
U.lov
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1872
BODY BUTTER 

CITRUS

1873
BODY BUTTER
DEEP CREAM

1874
BODY BUTTER 

FASHION

1875
BODY BUTTER

U LOV

1876
BODY BUTTER 

TEMPTATION FALL

1877
BODY BUTTER 

SUPREME CREAM

R$ 23,00

R$ 23,00

R$ 23,00

R$ 23,00

R$ 23,00

R$ 23,00

13

13

13

13

13

13

pts

pts

pts

pts

pts

pts



CREME
DE MÃOS
_

Com óleos especiais, nosso 
hidratante para mãos, de textura 
aveludada, promove hidratação 
imediata e prolongada das mãos. 
Tem rápida absorção e deixa suas 
mãos delicadamente perfumadas.

Citrus & Mint
Supreme Cream
Temptation Fall
Fashion
Deep Cream
U.lov

1819
CREME DE MÃOS 

TEMPTATION FALL

1818
CREME DE MÃOS 
SUPREME CREAM

1816
CREME DE MÃOS 

DEEP CREAM

1817
CREME DE MÃOS 

FASHION

1817
CREME DE MÃOS 

FASHION

1815
CREME DE MÃOS 
CITRUS & MINT

R$ 34,00

R$ 34,00

R$ 34,00

R$ 34,00

R$ 34,00

R$ 34,00

9

9

9

9

9

9

pts

pts

pts

pts

pts

pts
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_

As melhores fragrâncias 
para deixar sua casa ainda 

mais aconchegante

Alecrim
Chá branco

DI
FU
SORES
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1821
DIFUSOR VARETAS 

CHÁ BRANCO

1820
DIFUSOR VARETAS 

ALECRIM

R$ 98,00 R$ 98,00
27 27pts pts



Venha conhecer o mundo com a edo

viajar COM
TUDO
PAGO



85

FALE
COM 
NOSSO 
TIME
oi@edo.com.br

_

Lugares
fascinantes, 

novas
culturas!

_

Seja em praias 
paradisíacas ou nas 
principais capitais 
mundiais, a edo 
vai proporcionar 
lembranças 
inesquecíveis para 
você e sua família.

Venha tomar um café 
conosco e entender o 
que a edo pode fazer 

por vc!



nano
TECNO
LOGIA

_

Nossa Nano Tecnologia  
promove liberação 
prolongada, gerando maior 
estabilidade e permeação 
dos ativos nas camadas 
mais profundas da pele, 
resultando em maior 
performance do produto.

Técnica
convencional

Edo
encapsulamento

edo encapsulamento
nano
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MATÉRIA

_

Mediante o exposto, um mercado que 
vem atraindo cada vez mais pessoas 
em nossa região é o Marketing 
Multinível (MMN) ou Marketing de 
Rede que é um modelo de vendas 
em que um revendedor ganha uma 
participação nos lucros obtidos por 
ele e por sua rede de revendedores. 
Assim, os ganhos podem vir de 
vendas diretas ou recrutamento de 
novos vendedores. 

Sou empresário há mais de 20 anos 
em Manaus, porém por motivos 
particulares, em 2016 eu tive que 
interromper minha trajetória de 
grande desenvolvimento e passei 
a buscar novas oportunidades de 
negócios. Foi exatamente nesse 
período que a minha história com 
o MMN começou, pois fui atraído 
pelo sucesso de muitas pessoas 
nesse modelo de negócio e eu,Luiz 
Taneda, e minha esposa Bretty Uchôa 
conhecemos e ingressamos em uma 
empresa desse ramo. 
Para nossa satisfação conhecemos 
Ricardo Gaiotto, que além de ser 
uma pessoa ímpar é perito em MMN. 
Em novembro de 2017 o Ricardo 

Manaus, localizada na região Norte do Brasil e capital do 
Amazonas, é considerada a porta de entrada para a maior 
reserva ecológica do planeta: a Floresta Amazônica. Desde 
a implantação da Zona Franca de Manaus na década de 60, 
a cidade é a capital que mais cresceu economicamente 
nos últimos quarenta anos, onde se mantem no 6° maior 
PIB do país, segundo IBGE,  fato explicado principalmente 
pela implantação e desenvolvimento da Zona Franca 
de Manaus, que também atraiu milhares de migrantes 
em busca de melhores oportunidades, porém diante da 
crise que o país tem passado nos últimos tempos, e que 
ocasionou em um alto índice de desemprego, as pessoas 
começaram a buscar uma fonte de renda alternativa para 
compensar suas perdas.

Taneda

Gaiotto nos convidou para conhecer 
a EDO LIFE STYLES, na época, uma 
nova empresa do ramo em processo 
de pré-marketing e composta por 
Guilherme Tella, Luciano Barbosa 
e Rafael Maia que são pessoas 
altamente qualificadas. Esse convite 
nos trouxe a oportunidade oferecer 
em Manaus produtos de qualidade, 
plano altamente sustentável e, 
principalmente, preço justo para o 
revendedor.

Na EDO LIFE STYLES o grande 
diferencial é que, fazendo jus ao nome 
“Marketing de Relacionamento”, 
existe amizade, respeito e 
cumplicidade entre as pessoas da 
rede, começando por meu amigo 
Ricardo que, generosamente, nos 
deu todo o apoio necessário para 
desenvolvermos um excelente 
trabalho.

Confiante no que esse novo ramo 
poderia nos oferecer eu convidei meu 
grande amigo Joaquim Ribeiro para 
trabalharmos juntos e fomos para 
São Paulo conhecer pessoalmente 
os diretores, a estrutura e os produtos 

da EDO LIFE STYLES. Confesso que 
tudo que vi, ouvi e senti superou 
toda minha expectativa e na volta 
para Manaus eu trouxe na mala, além 
de muitos planos e sonhos, uma 
quantidade de produtos suficiente 
para iniciarmos a implantação do 
projeto em Manaus. Abrimos um 
centro de apoio para recepcionar 
pessoas para fazerem parte da rede, 
realizar apresentação do plano e 
demonstração de produtos.

Após três meses de trabalho 
conseguimos chamar atenção 
de novos empreendedores e, 
principalmente, incomodar os 
concorrentes.

Atualmente somos uma das maiores 
redes da empresa no Brasil, e estamos 
em forte crescimento!
Nos orgulhamos em dizer que tudo 
isso foi construído com um trabalho 
realizado com muita dedicação e 
responsabilidade.

Venha para EDO você também!



CDs/ CAs

1.    CA SP Araçatuba - Guilherme Caires 19 98103-2625

5.     CD SP Itu - Andrea 11 96389-2684

20.   CD RJ Rio de Janeiro - Márcio Lemos 21 96467-9890

12.   CA RJ Niterói - Bruno Vianna 21 99335-5727

28.   CD SP Morumbi - Juliana Belarmino 11 98228-6322

3.    CD RR Boa Vista - Júlio Adriano B. de Oliveira 92-981725516

18.   CD PR Pato Branco - Claudia Rejane Caldart 46 9123-2411

10.  CA SP ABC - Douglas Falsarella 11 99156-3531

26.   CD RO Porto Velho - Andrelino Morais 69 9234-4292

22.   CD PA Santarém - Adenilson Lobato 93 8415-5074

14.   CD SP São José do Rio Preto - Mauro Hirose 17 98218-0504

30.   CD RJ Paraíba do Norte - Eleandro 32 8459-6815

34.   CD SP Centro - Carlos Alberto 11  94706-1813

2.    CA SP Campinas - Filipe Giacobelli 19 98410-6063

17.   CD BA Salvador - Marisa Dela Pace 71 9213-9004

9.     CD MA São Luiz - Marcos 98 8883-0888

25.   CD AM Tefé - Patrick Saymon 97 8105-0697

6.    CD MG Belo Horizonte - Jackeline Ap. Gandra 31 8912-1123

21.   CD RJ Jacarepaguá Recreio - Ana Lucia Miranda 21 98104-4678

13.   CD CE Forteleza - Cristiane Cesar Hermes 85 9929-0783

29.   CD RJ Mendes - Valéria 24 99864-6519

33.   CD SC Florianópolis - Vinicius Young 48 9167-0933

4.    CD AM Manaus - Luiz Taneda 92 9245-0504

19.   CD BA Serrinha - Gabriel Janeiro 75 9110-8844

11.   CA RJ Maricá - Luciana de Figueireido 21 99695-0870

27.   CD GO Anápolis - Natanael 62 9362-4727

7.    CD PR Curitiba - Fabiana de Oliveira 41 9956-2052

23.   CD PA Ananindeua - Elder Augusto 91 9195-3757

15.   CD RN Natal - Ana Luiza Silva Carvalho 84 9929-7929

31.   CD GO Goiânia - Fausto Rabelo 62 98619-7259/62 3584-3499

35.   CD MG Contagem - Jane Luciana 31 97502-4082

8.    CD AM Coari - Sandro Telles 92 9412-5612

24.   CD RJ São Gonçalo - Beatriz Cruz 21 96431-3781

16.   CD RJ Campos dos Goytacazes - Thyago Ribeiro 27 99734-8919

32.   CD RJ Centro - Luzeni Lemos 21 99613-4338

25
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_

Encontre-nos em todo o Brasil

“ EDO uma Empresa com produtos 
surpreendentes, de alta qualidade e 
com excelente preço. Uma excelente 
oportunidade para empreendedores 
que queiram investir em centros de 
distribuição pela América Latina.
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Jack Gandra

Porque escolhi a EDO?

A Edo surgiu em minha vida como uma 

resposta de oração em um momento 

onde meu futuro profissional estava 

muito confuso. Apesar do momento 

ser de dor e de descrença no MMN, 

eu entendia que eu precisava levantar 

e seguir adiante.

COM A

PALAVRA...

Dói cair, mas pode doer muito mais não 

levantar.

Eu não estava sozinha, tinha um time 

inteiro pra direcionar e seguir o caminho. 

Precisávamos de uma oportunidade 

e eu acredito muito que somos o que 

carregamos no coração. Quando ouvi 

pela primeira vez o que a EDO representa: 

“Uma maneira singular de ver e viver a vida, 

proporcionando o encontro da razão de 

ser com o motivo pelo qual acordamos 

todas as manhãs!” não tive dúvidas, a 

empresa entrou no coração.

Estamos apenas começando e o que mais 

me encanta é poder fazer parte dessa 

construção. Construir o alicerce dessa 

empresa que eu tenho certeza, será uma 

gigante nesse mercado. E isso, ao lado 

dos fundadores que são pessoas muito 

sérias e com brilho nos olhos pela missão 

que estamos levando adiante.

Na Edo, eu sou, eu posso e eu existo!!!
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Thyago Gomes
 

Eu acredito que o Marketing Multinivel é 

uma grande ferramenta para ajudar os 

empreendedores brasileiros alavancarem 

suas rendas, nesse cenário econômico 

conturbado, que vivenciamos em nosso país.

A EDO surgiu como uma excelente 

oportunidade para mim e meu Time, 

depois de bastante analisar o mercado, 

nos encantamos com a qualidade 

surpreendente dos produtos, uma tabela 

de preço justo  e competitiva, um plano de 

negócio simples e moderno. E o melhor de 

tudo, um ambiente super agradável entre 

líderes, distribuidores e diretoria.

Como líder e Gestor de um centro de 

distribuição, me sinto honrado de propagar 

essa Marca com uma filosofia tão nobre, 

agregada de muitos valores e princípios.

  

Não tenho dúvida que com muito trabalho 

e honestidade, podemos juntos construir 

um negócio sólido, que possamos deixar 

de legado para nossos filhos.

Renan de Deus

Dinheiro + Liberdade = Felicidade?

Antes de falar sobre liberdade, vou começar 

este texto com uma provocação. Você 

acredita que dinheiro compra felicidade?

Meu pai sempre dizia que não importa 

o quanto você ganha, importa o quanto 

voce gasta. E depois que você consegue 

equalizar seu fluxo de caixa de ganhos e 

gastos mensais o jogo começa a ser outro.



Natália Kummrow

Oi, tudo bem? Meu nome é Natália Kummrow, 

sou top lider na Edo. Trabalho há 6 anos no 

marketing de rede, e em todo esse tempo 

aprendi muito, errei, acertei, conquistei muitos 

objetivos, e principalmente me realizei como 

profissional. Porém neste ano, passei por 

muitas dificuldades, e uma delas me obrigou 

a recomeçar minha carreira do zero. 

 Foi difícil. O recomeço exige muita resiliência, 

pois é preciso lidar com muitas frustrações, 

sair da zona de conforto, paciência, e ter 

muita força de vontade. Confesso que me vi 

pensando em desistir do marketing de rede, a 

minha decepção era tão grande que duvidei 

da minha capacidade de crescer novamente.

A partir daí, fiquei perdida, vendo os dias se 

repetirem, sem saber muito bem o que fazer, e 

imensamente infeliz. Você já se sentiu alguma 

vez assim? Com vontade de sair do lugar, de 

querer crescer, mas sem conseguir, sem ter 

forças? Vou te contar o que eu aprendi com 

tudo isso: sonhos movimentam pessoas. 

Você só vai conseguir aquilo que tanto quer 

se tiver um desejo ardente. Se a meta for tão 

desafiadora que você será capaz de acordar 

sem despertador. 

Muita gente acha mesmo que dinheiro 

é tudo na vida. Principalmente aqueles 

que necessitam muito dele para suas 

necessidades mais básicas (casa, saúde, 

alimentação). De fato dinheiro é sim 

muito importante mas depois que estas 

necessidades básicas já foram preenchidas 

existem outras que são tão importantes 

quanto: autorrealização, reconhecimento, 

pertencimento e liberdade. A equação 

do título resume o dilema de muitos 

profissionais de diversas áreas.

Muitos TRABALHAM horas a fio, ganham 

muito bem para sustentar 10x os gastos 

mensais mas lhes FALTA liberdade. Não 

têm tempo nem para a família nem para 

seus sonhos pessoais. Outros gozam de 

tamanha liberdade pois não focam nem 10% 

do seu tempo em conquistar sua liberdade 

financeira. E o que acontece com estes? 

Isso mesmo: quem não planta, não...

Felicidade tem a ver com as nossas 

relações, com a realização dos nossos 

sonhos. Com a liberdade para fazer o que 

quiser, quando quiser, com quem você 

quiser e se você quiser. E estes requisitos 

eu encontrei apenas em um modelo de 

negócio: marketing multinível ou marketing 

de rede. Tem também quem chame de 

marketing de relacionamento (que é a 

palavra que mais descreve nosso trabalho 

em si, relacionamentos).

Um amigo médico escolheu o multinível e 

ADIVINHA o que ele falou? Eu tinha muito 

dinheiro mas nao tinha.... isso mesmo 

LIBERDADE!! Motivo pelo qual muitas 

pessoas ADIVINHA neste modelo de 

negócio a junção dos dois fatores que mais 

se aproximam de garantir a felicidade.
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Márcio

Estive por 7 anos completamente fechado 

a ouvir qualquer proposta que me 

apresentasse ao modelo do marketing 

de relacionamento. Além disso, também 

contava com o pedido da minha esposa 

ecoando no meu ouvido: Por favor, nunca 

mais fale de marketing de relacionamento 

na minha casa! Esquece esse negócio! Mas 

como eu acredito que antigas experiências 

não definem novas oportunidades, decidi 

parar e ouvir sobre a EDO Lifestyle através 

do convite dos meus grandes amigos André 

Maluf e Felipe Giacobelli.

No dia 05 de Janeiro, conheci pessoalmente 

um dos diretores da empresa, Luciano 

Barbosa,  e avaliando a configuração de 

todo o projeto, tive a certeza que estava 

diante de uma oportunidade única e não 

poderia deixar passá-la sem fazer nada. Após 

apresentar a minha esposa e conversarmos 

sobre o negócio, decidimos juntos, iniciar 

a expansão da marca em todo o Brasil do 

absoluto zero.

Hoje, depois de nove meses de trabalho 

na EDO, conseguimos conquistar nossa 

franquia regional (a primeira do Rio de 

Janeiro). Ganhamos uma viagem para o 

Chile com tudo pago pela empresa, já 

qualificamos e garantimos nossa presença 

na primeira viagem de Cruzeiro que 

acontecerá no início do próximo ano. E 

no final do mês de setembro qualificamos 

ao título de Esmeralda, construindo uma 

equipe sensacional de centenas de pessoas 

em vários estados do Brasil. E o mais 

importante: Tudo isso partindo do zero!  E 

pensar que estamos apenas no início de 

tudo e que vem muita coisa boa pela frente...

Venha se juntar ao nosso time! Venha para 

a EDO Lifestyle!

 Dificuldades todos temos, talvez as minhas 

não sejam iguais as suas, mas o que te faz ser 

um vencedor na vida, é a forma como você 

lida com elas.

E uma hora, a gente acorda. Cansei de me 

colocar como vítima da situação, sei que todo 

o potencial que eu preciso anda comigo. E 

na Edo, eu voltei a sonhar. Me devolveu brilho 

nos olhos, vontade de fazer um trabalho 

incrível com pessoas maravilhosas do meu 

lado. E sei que tudo que eu quiser, eu posso 

conquistar aqui. 

Agora pensa comigo rapidinho: O que faz teu 

coração bater mais forte? Cuidado ao aliar paixão 

com dedicação, você pode se tornar imparável. 



O SISTEMA BLACK 
EAGLES SURGIU COM 
O PROPÓSITO DE 
PROFISSIONALIZAR E 
DESENVOLVER PESSOAS 
COMUNS PARA SE 
TORNAREM O 

MELHOR E 
MAIOR LÍDER
NO MARKETING DE 
RELACIONAMENTO.

_

Em parceria com a EDO Lifestyle 

e empreendedores, foi criado um 

sistema de treinamento completo 

e moderno que busca, em primeiro 

lugar, a profissionalização e que traz 

solidez, retenção e desenvolvimento 

para os empreendedores de 

Marketing de Relacionamento. Isso 

tudo, utilizando das técnicas mais 

avançadas e as melhores práticas 

disponíveis neste mercado.

Para tanto, foi criada uma série de 

ferramentas para a sustentação desse 

sistema:

Black Eagles Academy

Black Eagles Trainer

Black Eagles Events

Black Eagles TV

Black Eagles App

Black Eagles PODCAST
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_

A Black Eagles Academy tem como principal 

objetivo treinar os empreendedores EDO 

por meio de cursos de capacitação de forma 

modular, tendo início com módulo B.E. 

Trainer Basic, e conforme a qualificação do 

empreendedor, ele estará apto aos demais 

módulos: B.E. Trainer Advanced (rubis e 

acima), B.E. Trainer Pro (esmeraldas e acima) 

e B.E. Trainer Master (diamantes e acima).

O Black Eagles Events oferece sustentação 

aos treinamentos, através de eventos 

motivacionais que ocorrem semanalmente 

(opens), mensalmente (seminários) e as 

convenções semestrais.

O Black Eagles TV é o canal do Youtube onde 

serão disponibilizados vídeos de treinamento, 

entrevistas, coberturas dos eventos e as 

novidades do negócio EDO Lifestyle, dando 

assim suporte aos empreendedores EDO.

O Black Eagles App é um aplicativo IOS e 

Android, que será a plataforma de educação 

diária do empreendedor EDO, com cursos 

online exclusivos e a agenda de todos os 

eventos Black Eagles que acontecem no 

Brasil.

O Black Eagles PODCAST é o canal de 

áudio disponível tanto para IOS quanto 

para Android, com material de educação, 

motivação e dicas diárias.

O objetivo, ao final, é proporcionar, facilitar 

e possibilitar a qualquer pessoa que deseja 

empreender, as melhores condições 

de criar um empreendimento saudável, 

rentável e duradouro em união com a mais 

próspera das empresas de Marketing de 

Relacionamento: a EDO Lifestyle.



SABONETE
líquido
sem sal


