




Wireless Touch
Massagens intensas e sem fio. São 4 de
massagem, 5 acessórios para massagens
diferenciadas, 2 intensidades de massagem
para ser usado em todo corpo.
MASSAGEM_______________Tapotagem
ALIMENTAÇÃO____________Bivolt
DIMENSÕES______________6 x 8 x 38 cm
PESO____________________1,4 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Branca

RM-MP2016A

Hammer Super Massage
2 intensidades de massagem tapotagem e 3
diferentes acessórios para massagem suave,
localizada e intensa. Design inteligente que
facilita o uso em diversas regiões do corpo.

MASSAGEM_______________Tapotagem
ALIMENTAÇÃO____________127V ou 220V (não 
é bivolt)
DIMENSÕES______________10 x 11 x 40 cm
PESO____________________0,84 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Cinza ou Branca

RM-MP8118A

LINHA

Massageadores

Orbit Massage
Potente massageado orbital e circular com até
2.600 rotações por minuto, 3 acessórios para
massagear a barriga, bumbum e culote, além de
um acessório especial para esfoliação.
MASSAGEM_______________Circular e orbital
ALIMENTAÇÃO____________ 127V ou 220V (não 
é bivolt)
DIMENSÕES______________16 x 16 x 10 cm
PESO____________________0,80 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Branca com preta

RM-MP4018A

Mini Bath
Massageador com vibração para banho.
Acessório com silicone de toque aveludado
e esponja dupla face (esfoliante e atoalhada).

MASSAGEM_______________Vibratória
ALIMENTAÇÃO____________3 pilhas AAA
DIMENSÕES______________9 x 9 x 7 cm
PESO____________________0,27 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Branca com azul

RM-MM1109



Pyramid Massage
Massageie diversas partes do corpo relaxando
a musculatura. Pontos de contato de
massagem que permitem massagear todo um
corpo. Ideal para uso com óleos e cremes de
massagem.

MASSAGEM______________Manual
DIMENSÕES_____________10 x 10 x 8,5 cm
PESO____________________0,059 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Azul

RM-MM0380

Mini Relax Massage
Mini massageador portátil prático e
ergonômico, adapta-se a todas as partes do
corpo. À prova de respingos de água, ideal
para usar no banho. Embalagem em acetato
transparente.

MASSAGEM_______________Vibratória
ALIMENTAÇÃO____________3 pilhas AAA
DIMENSÕES______________10,6 x 9 x 9 cm
PESO____________________0,160 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Laranja

RM-MP101A T

Human Massage
Massageie diversas partes do corpo relaxando a
musculatura. Pontos de contato de massagem que
permitem massagear todo o corpo. Ideal para uso
com óleos e cremes de massagem.

MASSAGEM______________Manual
DIMENSÕES_____________10,7 x 10,5 x 6,7 cm
PESO____________________0,087 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Transparente

RM-MP100A BL



Shiatsu Massage Bed
Esteira com massagem Shiatsu, Rolling e
Vibratória que simulam a massagem de um
especialista. Controle remoto para uma
massagem personalizada. Produto dobrável.
MASSAGEM______________Shiatsu, 
Deslizamento e Vibratória
DIMENSÕES_____________51 x 22 x 82 cm
PESO____________________8,58 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Preta

RM-ES1700A RM-EM1010A

Massage Mat
Esteira de massagem com 10 motores
vibratórios espalhados de forma estratégica.
Bivolt, função aquecimento suave, controle
remoto com todas as funções.
MASSAGEM_______________Vibratória
ALIMENTAÇÃO____________Bivolt
DIMENSÕES______________60 x 4 x 170 cm
PESO____________________2,17 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Preta

RM-AS8187A

Neck & Back Shiatsu
Seat Plus
Assento de massagem com 4 mecanismos que
aplicam massagem Shiatsu 3D, deslizamento de
pressão constante e aquecimento para
intensificar o relaxamento.
MASSAGEM_______________3D, Shiatsu, 
Vibratória e Rolling.
ALIMENTAÇÃO____________Bivolt
DIMENSÕES______________79 x 45 x 42 cm
PESO____________________6,2 kg
GARANTIA_______________1 ano
CORES__________________Cinza

RM-AS3232A

R18 Shiatsu Massage
Seat
Assento com Massagem Shiatsu, função
aquecimento, adaptador para carro, assento
vibratório e controle remoto. Ideal para
costas, lombar e todo dorso.
MASSAGEM__________Shiatsu e Vibratória.
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
DIMENSÕES___________62 x 13,5 x 44 cm
PESO__________________3,20 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta



RM-AM2206A

Assento Ultra Massage
Assento com 6 pontos estratégicos de
massagem vibratória. Conta com 8 Programas
Automáticos de massagem, Controle Remoto,
Aquecimento e Adaptador para usar o produto
no carro.
MASSAGEM__________Vibratória.
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
DIMENSÕES___________3 x 46 x 117 cm
PESO__________________1,15 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta

RM-ES3838A

Shiatsu Pillow
Uma almofada portátil com Massagem Shiatsu
revigorante para corpo. Com 4 pontos de
massagem e aquecimento suave. Pode ser usada
nas costas, pescoço, pernas e pés.
MASSAGEM__________Shiatsu e Aquecimento.
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
DIMENSÕES___________21 x 11  x 31,5 cm
PESO__________________1,5 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta

RM-MP5555A

Shiatsu Neck Plus
Versátil massageador Shiatsu de pescoço,
6 esferas de massagem que se movem para
as 2 direções e com aquecimento suave.

Pode ser usado no pescoço, lombar e pernas.
MASSAGEM__________Shiatsu
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
DIMENSÕES___________13,5  x 58,5  x 43,5 cm
PESO__________________1,42 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta

RM-FM2015A

F10 Air Massage
Sistema inteligente de massagem para os pés
com compressão de ar. Controle remoto, 3
modos e intensidades de massagem. Pode ser
usado com pilhas ou energia elétrica.
MASSAGEM__________Pressão de Ar
ALIMENTAÇÃO________Bivolt ou 4 pilhas AA
DIMENSÕES___________32  x 14,5  x 19 cm
PESO__________________1,52 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza escuro



RM-PM286A

Poltrona Life
Detecção automática do usuário, Sincronismo
de massagem musical. Com 54 airbags.
Massagem nas coxas, panturrilhas, pés,
ombros, cabeça e braços. 8 programas
automáticos. 8 métodos de massagem com 5
níveis de velocidade, intensidade e força.
Ajuste de largura dos massageadores. 50
combinações de massagem, função gravidade
zero. Controle LCD com funções de massagem
da poltrona para facilitar a utilização. Peso
máximo 110kg.

MASSAGEM__________Vibratória, Tapping, 
Percussão, Shiatsu, Rolling, Amassamento, 
Pressão de Ar e Sueca.
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
DIMENSÕES___________125,5 x 73,5 x 100,5 
cm (caixa)
PESO__________________ 118 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta

RM-CM7166A

Cadeira Massageadora 
Shiatsu Lounge
A Cadeira Massageadora Shiatsu Lounge
combina design de uma cadeira moderna de
balanço e massagem relaxante. Possui um
travesseiro confortável que pode ser usado
para massagem suave no pescoço ou
removido para massagem intensa. O
acabamento tem um design moderno com
tecido confortável e pés em madeira. Tenha
um relaxamento exclusivo controlando a
massagem através do controle remoto:
Massagem Shiatsu 3D, Massagem Rolling,
Função Aquecimento e Vibração no assento.
Receba massagem no pescoço, costas, cintura
e quadris confortavelmente.

MASSAGEM__________Shiatsu, Rolling e 
Vibratória.
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
DIMENSÕES__________84 x 36,5 x 58,5 cm 
(caixa)
PESO__________________ 18,5 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Bege



RM-PM8161A

Poltrona Power Papai
A Poltrona massageadora com sistema
inteligente de elevação elétrica conta com 8
pontos de massagem vibratória localizados
em: 4 no encosto, 2 no assento e 2 nas
pernas. Para intensificar o relaxamento da
lombar, a função aquecimento pode ser
acionada. Com o controle remoto, escolha
entre os 10 programas de massagem ou o
modo automático. Reclinável e com timer
automático de desligamento de 30 minutos.

MASSAGEM__________Vibratória
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
DIMENSÕES__________67 x 73 x 57,5 cm 
(caixa)
PESO__________________ 37 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta

RM-PM2121A

Poltrona do Papai Relax
A Poltrona do Papai Relax possui 8 motores
vibratórios, que fazem 5 modos diferentes de
massagem. São 5 pontos de intensidades
ajustáveis e 4 região de massagem que podem
ser massageadas individualmente. Você pode
apenas sentar na poltrona mantendo os pés no
chão, ou utilizar o sistema de recline e relaxar
com as costas mais confortáveis e os pés
elevados. Neutra, ela combina com qualquer
estilo e cor de sala, basta posicioná-la onde
você preferir e relaxar a vontade! Suporta até
110 kg.

MASSAGEM__________Vibratória
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
DIMENSÕES__________80 x 77 x 65 cm (caixa)
PESO__________________ 33 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta ou Marrom



RM-ED0802A

Cardio Control
Aparelho de pressão digital automático de
braço, com 120 memórias, display amplo,
desligamento automático, data e hora, estojo
para transporte, indicador de arritmia cardíaca
e gráfico de indicação do nível de hipertensão.
Anvisa 81017930003.
DIMENSÕES__________13 x 9,8 x 5,5 cm 
PESO__________________ 0,23 kg
GARANTIA______________1 ano
ALIMENTAÇÃO__________4 pilhas AA
CORES_________________Branca

LINHA

Saúde e Conforto

RM-ED0602A

Pocket Control
Aparelho de pressão digital automático de
pulso, com 120 memórias, display amplo,
desligamento automático, data e hora, estojo
para transporte, indicador de arritmia cardíaca
e gráfico de indicação do nível de hipertensão.
Anvisa 81017930003.
DIMENSÕES__________7,2 x 6 x 7 cm 
PESO__________________ 0,16 kg
GARANTIA______________1 ano
ALIMENTAÇÃO__________2 pilhas AA
CORES_________________Branca

RM-TD0403A

Termômetro Clean View
Termômetro digital com visor LCD, à prova de
d'água, alarme ao final da medição, memória da
última medição, alarme de febre, indicação de
bateria fraca, ponta flexível, desligamento
automático e medição super rápida. Projetado
para uso oral, retal e axilar.
Anvisa: 81017930002
DIMENSÕES__________12, 97 x 1,53 x 2,77 cm
PESO__________________ 12,5g
GARANTIA______________1 ano
ALIMENTAÇÃO__________Bateria SR41/ 
UCC392/LR41
CORES_________________Roxa

RM-TD4726A

Termômetro Flex
Termômetro digital com amplo visor LCD, à prova
d'água, alarme ao final da medição, memória de
última medição, alarme de febre, indicação de
bateria fraca, luz indicativa após medição
completa. Projetado para uso oral, retal e axiliar.
DIMENSÕES__________13,5 x 1,71 x 3,47 cm
PESO__________________ 25,5g
GARANTIA______________1 ano
ALIMENTAÇÃO__________Bateria CR2032
CORES_________________Roxa



RM-BT3004A

Bolsa Relax Thermo
Multiuso
Seu design foi desenvolvido especialmente
para se ajustar ao pescoço. Ideal para o alívio
das dores musculares, inchaço, entorses e
contusões do pescoço. Use Quente ou Fria.
DIMENSÕES__________15 x 58 cm 
PESO__________________ 0,50kg
GARANTIA______________3 meses
CORES_________________Transparente

RM-BT3001A

Bolsa Relax Thermo
Adapt
Seu design foi desenvolvido especialmente
para se ajustar ao joelho. Ideal para o alivio
das dores musculares, inchaço, entorses e
contusões do joelho. Use Quente ou Fria.

DIMENSÕES__________21 x 58 cm 
PESO__________________ 0,30 kg
GARANTIA______________3 meses
CORES_________________Transparente

LINHA

Dr. Coluna

RM-AO2703A

Dr Coluna
Assento para conforto em longos períodos
sentado e auxilio da postura correta. Use no
carro, escritório ou em casa. Alivia as dores
lombares e auxilia a correção da postura.

DIMENSÕES__________43 x 44 x 28 cm 
PESO__________________ 1,75 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza

RM-AO65903A

Almofada Anti Refluxo
Eleva a posição do tronco para reduzir o
incômodo de refluxo, facilita a respiração e
proporciona maior relaxamento ao corpo.
Pode ser utilizada em diversas partes do
corpo. Versátil: removível e lavável.
DIMENSÕES__________60 x 40 x 18 cm 
PESO__________________ 0,650  kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza



RM-AO9445A

Almofada Cóccix Gel
Maior conforto ao sentar por longos períodos
e retirar a pressão da região do cóccix. Com
camada de tecnologia cool gel que ajuda a
reduzir o calor do corpo. Conta com espuma
de memória, que se adapta ao corpo. Versátil:
removível e lavável.
DIMENSÕES__________45 x 35 x 10 cm 
PESO__________________ 0,750 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza

RM-AO3861A

Almofada Ortopédica 
Costas 
Almofada em formato ortopédico que
proporciona maior conforto nas costas e
lombar em longos períodos sentado. Auxilia
no alivio para dor e alinha a coluna. Conta
com espuma com memória, que se adapta ao
corpo. Removível e lavável.
DIMENSÕES__________45 x 37 cm 
PESO__________________ 0,850 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza

RM-AO0235A

Almofada Ortopédica 
Lombar
Almofada em formato ortopédico que
proporciona maior conforto na região lombar,
em longos períodos sentado. Auxilia no alivio
para dor e alinha a coluna. Conta com espuma
com memória, que se adapta ao corpo.
Removível e lavável.

DIMENSÕES__________35 x 32 cm 
PESO__________________ 0,650 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza

RM-AO3772A

Almofada para Pernas
Alinha pernas e joelhos para posição
adequada ao dormir, elimina os pontos
de pressão e auxilia na redução de dores
musculares e alinha a coluna.
Espuma com memória e ergonômico.
Removível e lavável.

DIMENSÕES__________25 x 20,5 cm 
PESO__________________ 0,575 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza



RM-AO1344A

Travesseiro de Pescoço 
Gel
Ideal para usar em viagens, auxilia no alívio
para a dor. Conta com espuma com memória,
que se adapta ao corpo. Cool gel, mantém a
temperatura do corpo. Espuma 100%
viscoelástico,. Removível e lavável.
DIMENSÕES__________30 x 28 x 9 cm 
PESO__________________ 0,412 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza

RM-AO8533A

Travesseiro Ortopédico 
Gel
Reduz a pressão na região da cabeça e
pescoço para maior conforto ao dormir.
Auxilia no alívio para dor. Conta com espuma
com memória, que se adapta ao corpo. Cool
gel, mantém a temperatura do corpo.
Removível e lavável.
DIMENSÕES__________51 x 34 x 11,9 cm 
PESO__________________ 1,2 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Branca

LINHA

Higiene e Balanças

RM-BD1904A2

Balança Digital Bioimpedância APP
Aparelho de pesar, medir a impedância bioelétrica (bioimpedância) e avaliar a composição
corporal, apresentando como resultados gráficos de diversos parâmetros, tais como: índice de
massa corporal (IMC), água extracelular (ECW), massa sem gordura (FFM), massa gorda (FM),
massa muscular do esqueleto (SMM) e gordura visceral (VAT), informando ainda idade do corpo,
proteína, massa óssea, taxa metabólica basal (TMB).O equipamento utiliza 4 (quatro) eletrodos de
toque na base e 4 (quatro) na barra de mão. Possui uma base de dimensões de 30 x 30 x 2,5 cm e
peso de 2,0 kg com tela display de LCD 8,3 x 3,5 cm. Peso máximo do usuário 180 Kg. Alimentada
por 4 pilhas AAA (palito).

DIMENSÕES__________30 x 30 x 2,5 cm
PESO__________________ 2,0 kg
ALIMENTAÇÃO__________4xAAA (não incluídas)
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Branca



RM-BD2910A2

Balança Digital Cardio
APP
Aparelho de pesar, medir a impedância
bioelétrica (bioimpedância) e avaliar a
composição corporal, apresentando como
resultados gráficos de diversos parâmetros, tais
como: índice de massa corporal (IMC), água
extracelular (ECW), massa sem gordura (FFM),
massa gorda (FM), massa muscular do
esqueleto (SMM) e gordura visceral (VAT),
informando ainda idade do corpo, proteína,
massa óssea, taxa metabólica basal (TMB). O
equipamento utiliza 4 (quatro) eletrodos de
toque e possui uma base de dimensões de
29,8 x 27,4 x 2,3 cm e peso de 1,28 kg com tela
display de LCD 6,2 x 10,9 cm. Peso máximo do
usuário 180 Kg. Alimentada por 4 pilhas AAA
(palito).
DIMENSÕES__________ 29,8 x 27,4 x 2,3 cm
PESO________________ 1,28 kg
ALIMENTAÇÃO_________4xAAA (não inclusas)
GARANTIA____________1 ano
CORES_______________Branca

RM-BD0263A

Balança Digital Smart
Bioimpedância
Aparelho de pesar, medir a impedância
bioelétrica (bioimpedância) e avaliar a
composição corporal, apresentando como
resultados gráficos de diversos parâmetros, tais
como: índice de massa corporal (IMC), água
extracelular (ECW), massa sem gordura (FFM),
massa gorda (FM), massa muscular do
esqueleto (SMM) e gordura visceral (VAT),
informando ainda idade do corpo, proteína,
massa óssea, taxa metabólica basal (TMB). O
equipamento utiliza 4 (quatro) eletrodos de
toque e possui uma base de dimensões de 26 x
26 x 2,15 cm e peso de 1 kg com tela display de
LCD 7,4 x 2,8 cm. Peso máximo do usuário 180
Kg. Alimentada por 2 pilhas AAA (palito).
DIMENSÕES__________ 26 x 26 x 2,15 cm
PESO_______________ 1 kg
ALIMENTAÇÃO________2xAAA (não inclusas)
GARANTIA___________1 ano
CORES___________ ___Preta

RM-BD5142A

Balança Bioimpedância Sport Fisio
Aparelho de pesar, medir a impedância bioelétrica
(bioimpedância) e avaliar a composição corporal, apresentando
como resultados de diversos parâmetros, tais como: índice de
massa corporal (IMC), água extracelular (ECW), massa sem
gordura (FFM), massa gorda (FM) e massa muscular do esqueleto
(SMM). O equipamento utiliza 4 (quatro) eletrodos de toque e
possui uma base de dimensões de 32,8 x 32,8 x 2,3 cm e peso de
1,77 kg com tela display de LCD 7,8 x 3,8 cm. Peso máximo do
usuário 180 Kg. Alimentada por 1 bateria CR2032 (3V).
DIMENSÕES_______    ___ 32,8 x 32,8 x 2,3 cm 
PESO__________________1,77kg
ALIMENTAÇÃO__________1 bateria CR2032  (não incluída)
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Cinza



RM-BD9090A2

Balança Digital Elegance APP
Aparelho de pesar, medir a impedância bioelétrica
(bioimpedância) e avaliar a composição corporal,
apresentando como resultados de diversos
parâmetros, tais como: índice de massa corporal
(IMC), água extracelular (ECW), massa sem gordura
(FFM), massa gorda (FM) e massa muscular do
esqueleto (SMM). O equipamento utiliza 4 (quatro)
eletrodos de toque, possui uma base de
dimensões de 30 x 26 x 2,14 cm e peso de 1,36 kg
com tela display de LCD 7,4 x 2,8 cm. Peso máximo
do usuário 180 Kg. Alimentada por 2 pilhas AAA
(palito).
DIMENSÕES____________ 30 x 26 x 2,14 cm 
PESO__________________ 1,36 kg
ALIMENTAÇÃO_______ ___2 pilhas AAA
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta

RM-BD6122A

Balança Digital Body Fit
Sensores de alta precisão, vidro temperado e
acionamento automático, auxiliando no
controle do seu peso. Capacidade de até 180
kg. Vidro temperado.

DIMENSÕES____________ 28 x 2,5 x 25 cm 
PESO__________________ 1,12 kg
ALIMENTAÇÃO__________2 pilhas AAA
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Transparente

LINHA

Lar

RM-AI1515A

Bug Trap
Elimina de forma eficiente dengue, zika e
chikungunya. Proteção contra choques. Sem
química e sem cheiro. Indicado para até 20m².
Com lâmpadas UV e ventoinha que atrai 2x mais
mosquitos.

DIMENSÕES__________ 23 x 12 x 21,5 cm 
PESO________________ 0,77 kg
ALIMENTAÇÃO________127V ou 220V (não bivolt)

GARANTIA____________3 meses
CORES_______________Preta com laranja

RM-AI1414A

Mosquito Killer
Elimina de forma eficiente os transmissores de
dengue, zika e Chikungunya sem química e sem
cheiro. Indicado para até 15m². Com lâmpadas
UV e ventoinha que atrai 2x mais mosquitos.

DIMENSÕES__________ 25 x 12 x 12 cm 
PESO________________ 0,41 kg
ALIMENTAÇÃO________127V ou 220V (não bivolt)

GARANTIA____________3 meses
CORES_______________Preta



RM-DA8891A

Desumidificador Digital 
Pure ION PRO
Capacidade de Desumidificação de 1500ml em
até 24h. Indica a temperatura e umidade
relativa ao ar. Desligamento automático.
Capacidade do reservatório: 3 litros.

DIMENSÕES_______________40 x 18 x 26 cm
PESO____________________ 4,15 kg

ALIMENTAÇÃO___________________Bivolt
GARANTIA_______________________1 ano
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO___3 litros
ÁREA SUGERIDA__________________60m³-
24m²
DESUMIDIFICAÇÃO_______________1500 
ml/dia (30°C – 80% U.R.)
CORES___________________________Branca

Desumidificador Blue Air
Reduz mofo e previne fungos, desligamento
automático. Reservatório de 500ml, ideal para
escritório, quarto ou sala. Indicado para
ambientes de até 25m².

DIMENSÕES_____________ 21 x 12 x 15 cm
PESO____________________ _______1,03 kg
ALIMENTAÇÃO___________________Bivolt
GARANTIA_______________________1 ano
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO___500ml
ÁREA SUGERIDA__________________30m³-12m²
DESUMIDIFICAÇÃO_______________2500 ml/dia 
(30°C – 80% U.R.)
CORES___________________________Branca

RM-DA0600A

Desumidificador Multi Dry
Desumidificador baseado em saturação de sílica.
Basta expor ao sol ou micro-ondas e reutilizar.
Desmontável, não utiliza energia elétrica. Pode ser
usado desmontado em gaveta ou armário.

DIMENSÕES_____________ 22,3 x 4 x 45,6 cm
PESO____________________ _______0,33 kg
GARANTIA_______________________1 ano
CORES___________________________Branca

RM-DA0110A2



Umidificador Digital 
Breath ION
Capacidade para 3,5L, indicador de umidade do
ambiente, programação do nível de umidade de
45% a 90%. Ionizador, visor digital, controle
remoto, 3 níveis de ajuste de névoa e timer.

DIMENSÕES______________35 x 18 x 23 cm
PESO__________________________1,39  kg
ALIMENTAÇÃO___________________Bivolt
GARANTIA_______________________1 ano
CORES___________________________Preta

RM-HD0118A

Umidificador Ultrasônico
Compact Air

Ajuste de saída de névoa, capacidade para 2
litros, ultrasilencioso, design exclusivo. Bivolt,
com função proteção automática que informa
quando o produto está sem água.

DIMENSÕES______________28,5 x 16 x 18 cm
PESO__________________________0,72  kg
ALIMENTAÇÃO___________________Bivolt
GARANTIA______________________1 ano
CORES___________________________Branca

RM-HA0101A

Intense Relax Gel

Gel creme suavisante de massagem corporal.
Com óleo de andiroba, óleo de semente de
uva e mentol. 100% livre de parabeno.
Testado Dermatologicamente.

DIMENSÕES__________17,5 x 7 x 3,5 cm
PESO_____________________180g
VALIDADE________________3 anos após 
data de fabricação.
CORES____________________Azul
ANVISA: 25351.689675/2008-72

RM-CO0003G

Get Slim Creme Redutor

Creme redutor de medidas e celulite. Com:
Centella Asiática, cânfora, mentol, semente de
uva e eucalipto glóbulos.

DIMENSÕES__________17,5 x 7 x 3,5 cm
PESO_____________________180g
VALIDADE________________3 anos após data 
de fabricação.
CORES____________________Azul
ANVISA: 25351.689707/2008-30

RM-CO0003C



Irrigador Oral Sem Fio 
Max

Irrigador Oral portátil e funcional. Remove a
placa bacteriana e os alimentos entre os
dentes e abaixo da linha da gengiva.
Apresenta três modos de pressão de água e
modo pulso. À prova d'água, conta com um
reservatório para até 165 ml de água e vem
com 2 bicos para uso.

DIMENSÕES__________22,7 x 7,5 x 6,0 cm
PESO________________________0,282 kg
ALIMENTAÇÃO____________Bivolt (USB)
GARANTIA____________________1 ano
CORES_______________________Preta

RM-IO1100A

Relax Flex Care

Perfeita para uma boca saudável. Cerdas
macias com movimentos de massagem, com
22 mil vibrações por minuto que auxiliam na
manutenção da saúde bucal.

DIMENSÕES_________________20 x 2 cm
PESO________________________24,6g
ALIMENTAÇÃO______________1 pilha AA
GARANTIA___________________3 meses 
CORES_______________________Branca

RM-EE0290A

Nasal Clean

Irrigador nasal que auxilia na redução dos
sintomas como secura e alergia nasal e todos
os tipos de irritações nasais. 2 biqueiras, Livre
de BPA e conservante.

DIMENSÕES________________21 x 8 x 5 cm
PESO________________________196g
ALIMENTAÇÃO______________2 pilhas AA
GARANTIA___________________1 ano
CORES_______________________Branca

RM-IN4545A





Prancha Infrared
Ceramic

Placas de cerâmica que aquecem o fio por
completo, atuando de dentro para fora.
Atinge até 210°C e proporciona menor dano
à superfície do cabelo e garantindo um efeito
liso perfeito e duradouro.

DIMENSÕES____________ 3 x 5 x 31,5 cm
PESO_______________________0,34 kg
ALIMENTAÇÃO_______________Bivolt
GARANTIA___________________6 meses
CORES_______________________Preta
INMETRO: BRA18/00056

RB-PC8816A

Prancha Pretty Slim

DIMENSÕES__________4 x 4 x 27 cm
PESO_____________________0,28 kg
ALIMENTAÇÃO____________Bivolt
POTÊNCIA________________38-40W
GARANTIA________________6 meses
CORES___________________Roxo Metálico
INMETRO: BRA13/02391

LINHA

Beleza

RB-PC890A

Ultra Dry Professional

Escova 3 em 1: Seca, alisa e modela com 
resultado profissional. Revestimento Cerâmico 
que protege os fios do calor.

DIMENSÕES__________37,5 x 10,5 x 8,5 cm
PESO_____________________0,55 kg
ALIMENTAÇÃO____________127V ou 220V (não 
bivolt)
POTÊNCIA________________1200W
GARANTIA________________6 meses
CORES___________________Preto com Rosa
INMETRO: BRA17/10806

RB-EC9100A

Ultra Dry Air Brush

Escova 2 em 1 – Seca e alisa os cabelos ao 
mesmo tempo. Secagem rápida e precisa com 
potência de 1200W e efeito de salão de beleza. 
Dois níveis de temperatura e saída de ar.

DIMENSÕES__________38,5 x 7 x 9,5 cm
PESO_____________________0,45 kg
ALIMENTAÇÃO____________127V ou 220V (não 
bivolt)
POTÊNCIA________________1200W
GARANTIA________________6 meses
CORES_______________Preto com Vermelha
INMETRO: BRA-CERT170700823-03

RB-EC0285A



Toalha Demaquilante 
Clean Make Up

Toalha com alta tecnologia alemã para a
remoção de maquiagem apenas com água.

DIMENSÕES________________21 x 25 cm
PESO_______________________ 15g
GARANTIA___________________6 meses
CORES_______________________Branca

RB-TD2018

Massageador Alfa

Ideal para limpeza e massagem do rosto. 
Vibração de alta frequência com 6 mil 
pulsações por minuto.

DIMENSÕES__________8,5 x 3 x 9 cm
PESO_____________________71g
ALIMENTAÇÃO_______Carregamento USB
GARANTIA________________6 meses
CORES___________________Azul ou Verde

RB-MF8485A

Facial Clean Pro

Ajuda a cuidar da sua pele em 3 passos
simples: limpar, hidratar e massagear! Basta
colocar o acessório desejado e escolher a
intensidade suave ou intensa.

DIMENSÕES__________16,5 x 5,7 x 7,1 cm
ALIMENTAÇÃO____________2 pilhas AA 
(não inclusas)
PESO_______________________ 0,15 kg
GARANTIA___________________3 meses
CORES_______________Rosa com Branco

RB-MF8289A RB-AF8686A

Lady Trimmer

Aparador de Pelos a Prova d'água. Prático,
com 2 lâminas para aparar os pelos sem
irritar a pele com tampa protetora.

DIMENSÕES__________9,2 x 2,8 x 5,8 cm
ALIMENTAÇÃO____________2 pilhas AA
PESO_______________________ 76g
GARANTIA___________________3 meses
CORES_______________Rosa com Branco



Aplique Máscara

Se encaixa na pálpebra e auxilia a aplicar o 
rímel sem borrar. Luz LED no pente e no 
aplicador para facilitar a utilização.

DIMENSÕES__________2,5 x 10 cm
PESO_____________________21g 
GARANTIA________________3 meses
CORES___________________Rosa

RB-MC1119

Intense Eyes

Modelador de cílios térmico, portátil, pode
ser levado na bolsa, com indicativo de
aquecimento.

DIMENSÕES__________3,6 x 2,4 x 16,5 cm
ALIMENTAÇÃO____________2 pilhas AAA 
PESO_______________________ 33g
GARANTIA___________________3 meses
CORES______________________Rosa

RB-MC1016

Color Mirror

Espelho com LED, compacto perfeito para 
levar na bolsa, 2 espelhos com 1x e 2x de 
aumento.

DIMENSÕES__________2,5 x 10 cm
PESO_____________________80g
GARANTIA________________3 meses
CORES___________________ Rosa

RB-EL1277



Beauty Nail

Kit de Unhas Beauty Nail – Relaxbeauty – Kit
com 3 acessórios para polir, lixar, remover
cutículas . Pode ser levado na bolsa.

DIMENSÕES________________2,5 x 10 cm
PESO_______________________ 0,022 kg
GARANTIA___________________3 meses
CORES_______________________Preta

RB-KM0676

Tesoura Beauty Care

Tesoura com ponta fina em aço inoxidável.

DIMENSÕES__________0,5 x 5 x 9 cm
PESO_____________________30 g
GARANTIA________________3 meses
CORES___________________Sortidas –
laranja, roxa e rosa.
PEÇAS___________Caixa com 24 unidades.

RB-TS4110

Lixas Beauty Care

Lixas estampadas para unhas.

DIMENSÕES______________17,8 x 2 cm
PESO_______________________ 0,006 kg
GARANTIA___________________3 meses
CORES______________________Estampas de 
onça

RB-LX9237

Conjunto Pincéis Fashion 
Care

Kit com 5 pincéis em estojo para maquiagem.

DIMENSÕES______________18,5 x 7,5 x 2,2 cm
PESO_______________________ 0,094 kg
GARANTIA___________________3 meses
CORES______________________Sortido (Floral, 
vermelha, azul e rosa).

RB-CP4135



Pinça Flower Beauty Care

Pinça decorada com ponta reta em aço
inoxidável.

DIMENSÕES______________8,7 x 0,8 cm
PESO_______________________ 0,069kg
GARANTIA___________________3 meses
CORES______________________Sortidas –
Estampa Floral
PEÇAS___________Caixa com 24 unidades

RB-PI4106

Cortador de Unha Beauty
Care

Cortador de unha com estojo.

DIMENSÕES_________________11 x 3,7 cm
PESO_______________________ 0,070 kg
GARANTIA___________________3 meses
CORES______________________Sortidas – Floral 
– vermelho, azul e amarela (estojo)
PEÇAS_______________Caixa com 24 unidades

RB-CU3122

RB-AM0249A

Relax Multi Groom 

Kit para cortar o cabelo e aparar pelos do 
corpo. Versátil, possui 10 acessórios para cortar 
e aparar os pelos em diversos tamanhos. 
Funciona sem fio e possui base carregadora.

DIMENSÕES__________16 x 4,5 x 3,5 cm
ALIMENTAÇÃO________Carregamento USB 
(Bivolt) 
POTÊNCIA____________3W
PESO__________________ 0,65 kg
GARANTIA______________1 ano
CORES_________________Preta

RB-AM0954A

Sport Barber

Aparador de cabelo com três níveis de corte.
Portátil, corta e apara fios em diferentes
tamanhos. Carregamento total em 8 horas e luz
indicativa de funcionamento. Sem fio e com
cabo de carregamento.

DIMENSÕES__________17,0 x 4,4 x 4,4 cm
ALIMENTAÇÃO________Bivolt
PESO__________________ 0,270 kg
GARANTIA______________6 meses
CORES_________________Azul




