
NUXE, when Nature’s Brilliance 
meets Glamour

HOTEL LINE



“I have always been fascinated by the inestimable power of plants and, at a very early age,  

was convinced by my father - a pharmacy researcher - that the plant world is the source of the 

most significant therapeutic discoveries. This belief inspired me the basis of NUXE philosophy:  

to reveal the prodigious nature of plants on the skin.”

A story of passion and plants.
A story between a father and his daughter…

“NUXE is the alliance of Natural
Scientific Excellence and Glamour.”

Aliza Jabès,
President and C.E.O of NUXE Group

“Fui desde sempre apaixonada pelo incalculável poder das plantas e influenciada desde muito 

cedo pelo meu pai, investigador farmacêutico, de que o mundo vegetal está na origem das 

maiores descobertas terapêuticas. Foi esta convicção que me inspirou a delinear a filosofia 

NUXE: revelar na pele a natureza prodigiosa das plantas.”

Uma história de paixão e de plantas,
Uma história de um pai e da sua filha...

“NUXE é a aliança entre a Excelência
Científica Natural e o Glamour.”

Presidente do Grupo NUXE





Rêve de Miel ® ULTRA-COMFORTABLE CARE WITH HONEY

NUXE guest amenities are subtly enriched and fragranced with honey.

Nourishes and soothes the skin 
Ultra-comfortable care with honey, the Rêve de Miel® line by NUXE uses 
the traditional beneficial properties from pure honey to comfort and 
repair the skin.  
A true delight for your skin.

Os produtos NUXE são subtilmente enriquecidos e perfumados com mel.

Acalma e reconforta a pele
A linha de cuidados nutritivos Rêve de Miel® da NUXE utiliza as propriedades 
terapêuticas ancestrais do mel para acalmar e reconfortar a pele.
Um verdadeiro deleite para a sua pele.



Face & Body Cleansing Gel with Honey
All skin types

Shampoo with Honey
All hair types

Conditioner with Honey
All hair types

Body Lotion with Honey
All skin types

Hair & Body Cleansing Gel with Honey
All hair and skin types

Face and Body Soap with Honey
All skin types

20 g - 0.70 oz. net wt

Massage Soap with Honey
All skin types

40 g - 1.41 oz. net wt

220 x 70 mm

Bottles 40 ml - 1.35 fl.oz.

Soaps

«Bamboo» Tray

Hair and Body Cleansing Gel with Honey
All hair and skin types

Hand Cleansing Gel with Honey
All skin types

Ecopump 300 ml - 10.14 fl.oz.

Wall Brackets

In brass or recyclable  
ABS plastic

Gel de limpeza para cara e corpo com mel
Todos os tipos de pele

Champô com mel
Todos os tipos de cabelo

Condicionador com mel
Todos os tipos de cabelo

Leite corporal com mel
Todos os tipos de pele

Gel de limpeza para cabelos e corpo com mel
Todos os tipos de cabelos/pele

Sabonete para cara e corpo com mel
Todos os tipos de pele

Sabonete de massagem com mel
Todos os tipos de pele

Frascos

Sabonetes

Tabuleiro «Bamboo»

Gel de limpeza para cabelos e corpo com mel
Todos os tipos de cabelos/pele

Gel de limpeza para mãos com mel
Todos os tipos de pele

Suportes de parede

Em inox ou plástico
ABS reciclável

Ecopump



 

Multi-Purpose Dry Oil
Face, body, hair

10 ml - 0.33 fl.oz.

In a single gesture, this dry oil nourishes, repairs 
and softens the skin thanks to its unique ultra-
concentrated composition of Precious Plant Oils.
No silicone – Free of preservatives and mineral oils.

Prestige Pouch
A pouch with a selection of NUXE
products can be available on request.
Pouch and contents may vary.

Huile Prodigieuse®

A TRUE CULT PRODUCT

Óleo seco multifuncional
Cara, corpo, cabelo

10 ml - 0.33 fl.oz.

Num só gesto este óleo seco nutre,  
repara e suaviza a pele graças a uma composição 
ultra-concentrada única de óleo vegetais preciosos.
Sem silicone – Sem conservantes nem óleo mineral.

Conjunto Prestige
Um conjunto com uma seleção de produtos
NUXE está disponível mediante pedido.
O conjunto e o respetivo conteúdo podem variar.

UM VERDADEIRO PRODUTO DE CULTO



For NUXE, 
honey also means 
sustainable development
The respect for Nature has always been at the very heart of NUXE history and the 
balance of biodiversity is one of its major concerns.
Bees are a threatened species and as major pollinators in ecosystems that contain 
flowering plants their decline would have a major impact.

That is why NUXE made a commitment to save bees in partnership with  
“Un toit pour les abeilles” (A home for bees) by sponsoring hives  
implanted in the Vosges area.

www.untoitpourlesabeilles.fr

Na NUXE,
o mel é também…
desenvolvimento sustentável
O Laboratório NUXE inspira-se na Natureza e faz do equilíbrio da  
biodiversidade uma das suas grandes preocupações.
As abelhas, indispensáveis ao mundo vegetal, estão hoje ameaçadas
e o seu desaparecimento terá efeitos dramáticos no ecossistema.

É por isto que a NUXE celebra uma parceria com “Um teto para as
abelhas“, apadrinhando colmeias implementadas na região dos Vosges, em França.



www.nuxe.com


