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ENRIQUEÇA A EXPERIÊNCIA DO SEU HÓSPEDE, COM
RITUALS HOTEL COSMETICS
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...

“Onde quer que você esteja, experimente uma
calorosa e convidativa atmosfera com a
coleção de amenities de luxo Rituals. ”
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UMA ESTADIA ACOLHEDORA E CALOROSA
Como uma marca de cosméticos única e de alta qualidade, a Rituals é o parceiro perfeito para
ajudar a oferecer aos seus hóspedes uma estadia mais significativa. Com toda a coleção Rituals
à sua disposição, para elevar cada etapa de sua estadia, os seus hóspedes se sentirão
imediatamente bem-vindos e como se estivessem em casa.

Quer as pessoas viajem a negócios ou lazer, acreditamos que cada novo dia apresenta
uma oportunidade para criar momentos mais significativos. Ao ajudá-lo a ampliar seu
serviço de luxo com um toque de indulgência diária, a Rituals ajuda seus convidados a
desacelerar, encontrar um momento de paz e, o mais importante, um lugar de conforto
extraordinário.
Nossa gama exclusiva e luxuosa de amenities de hotel realmente fará toda a diferença durante
a estadia dos seus hóspedes ... Rituals e os seus produtos podem fazer com que se sintam em
casa em qualquer lugar do mundo, desde o lobby ao quarto, com fragrâncias exclusivas criadas
pelo melhores perfumistas do mundo.

Descubra a nossa coleção inovadora de produtos luxuosos para o lar e o corpo, especialmente
concebidos para impressionar e surpreender os seus hóspedes. Podemos ajudá-lo a transformar
as rotinas diárias em rituais mais significativos e enriquecer o tempo que passam com você. Da
chegada à partida.

Raymond Cloosterman
Fundador da Rituals Cosmetics
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A VIAGEM DOS HÓSPEDES NOS HOTÉIS RITUALS
À chegada ao hotel, o hóspede é imediatamente saudado com um sorriso amigável, uma
chávena de chá Rituals e as fragrâncias frescas e luxuosas das belas velas e sticks de
fragrâncias Rituals. Já está a tornar-se um verdadeiro lar longe de casa.
Para se recuperar da viagem cansativa, o hóspede entra no quarto-de-banho para se
recarregar e se refrescar. Seus olhos fixam-se nos sabonetes Rituals ao lado do lavatório e
os bonitos produtos alinhados no chuveiro. Enquanto eles se movem pelo banheiro, seus
dedos acariciam as toalhas grandes, macias e grossas da Rituals.
No spa do hotel, o hóspede encontra outros produtos da Rituals para ajudá-lo a relaxar e
descontrair. Desde chás Rituals a dispensadores luxuosos nos banhos, a fragrâncias

refrescantes e luzes de velas calmantes. A cena pacífica está armada.
Na hora de finalizar a compra, o hóspede nota os lindos conjuntos de presentes e artigos de retalho,
percebendo que são a maneira perfeita de levar a experiência do hotel para casa.

HOTEL

CHEGADA

SALA

BEM ESTAR

PARTIDA
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Boutique Line Karma | 30 ml

Luxury Line Karma | 47 ml

LINHA BOUTIQUE / LINHA LUXYRY

Ritual of Karma
Inspirado na antiga crença hindu, Ritual of Karma foi projetado para ajudá-lo a irradiar
positividade ao viver com boas intenções. Fale bem dos outros, tenha pensamentos
positivos, faça boas ações e isso retornará para si. Enriquecido com chá branco orgânico e
lótus sagrado.
Na coleção The Ritual of Karma estão disponíveis 5 produtos: champô, condicionador, gel de
banho e duche, loção corporal e sabonete em barra de 25 g ou 40 g.

Para vibrações positivas de verão, adicione a coleção The Ritual of Karma à sua
decoração de interiores e comodidades do hotel.
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Luxury Experience | 47 ml

Discovery Collection | 30 ml

DISCOVERY COLLECTION / LUXURY EXPERIENCE
Deixe seus convidados experimentarem uma variedade de fragrâncias e seus efeitos
energizantes ou refrescantes, todos com suas próprias histórias únicas.

THE RITUAL OF KARMA
•

shampoo, com lótus sagrado e chá branco

THE RITUAL OF HAMMAM
•

condicionador, com refrescante óleo de argão e eucalipto

THE RITUAL OF HAPPY BUDDHA
•

gel de banho, energizante com laranja doce e madeira de cedro

THE RITUAL OF AYURVEDA
•

loção corporal, com equilíbrio de rosa indiana e mel dos Himalaias

THE RITUAL OF SAKURA
•

sabonete, com flor de cerejeira renovadora e leite de arroz
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COLEÇÃO DE DISPENSADORES

The Ritual of Karma
Melhore a estadia dos seus hóspedes, do início ao fim, com a nossa gama exclusiva
de sabonetes para as mãos, loções, champôs e gel de banho em quantidades de
300 ml. Estes produtos podem ser combinados com o suporte de parede, disponível
nas versões simples, dupla e tripla. Os dispensadores também possuem recargas
de 1 litro.

Os dispensadores de champô, condicionador, gel de banho, sabonete líquido e loção
para as mãos e corpo de 300 ml estão disponíveis em duas fragrâncias distintas e
luxuosas: O Ritual of Karma e Ritual of Happy Buddha. Envolva o seu hóspede com
vibrações positivas de verão com Ritual of Karma, contendo lótus sagrado e chá
branco. Enriquecida com aloe vera, esta coleção ajuda-os a alcançar o bem-estar
para a mente, o corpo e a alma.
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COLEÇÃO DE DISPENSADORES

The Ritual of Happy Buddha
A coleção Ritual of Happy Buddha foi criada para impulsionar o corpo e a alma com
uma explosão de positividade. Infundida com laranja doce e madeira de cedro, esta
coleção vai proporcionar um sorriso radiante no rosto do seu hóspede.
Na China, a cor laranja simboliza o ouro, e oferecer uma laranja a alguém equivale a
desejar felicidade e prosperidade. O óleo essencial puro e aromático de cedro tem uma
fragrância estimulante e aroma amadeirado. A madeira de cedro também é conhecido
por suas qualidades calmantes para a pele.
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SOLUÇÕES DE FRAGRÂNCIA
Um belo perfume pode inspirar e evocar memórias maravilhosas.
Escolha a partir de uma grande seleção de sticks de fragrância, velas perfumadas, perfumes
domésticos e sprays de almofadas para quartos e áreas públicas para tornar a experiência
dos seus hóspedes ainda mais luxuosa e especial.
A felicidade está nas pequenas coisas, surpreenda os seus convidados com as
pequenas coisas, a atenção aos detalhes, desde saquetas de guarda-roupa
perfumadas a produtos premium.
Além desses itens, também desenvolvemos um sistema inovador de fragrâncias para áreas
maiores, como o lobby do hotel, denominado l'Atelier du Parfum. Este sistema
tecnologicamente avançado utiliza um portal online que permite controlar os tempos de
ativação e a intensidade das fragrâncias.
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CERIMÔNIA DO CHÁ
Na hospitalidade, é preciso estar muito atento às pequenas coisas que tornam seu hotel
excepcional. Servir um chá requintado é um pequeno toque de luxo que certamente irá
surpreender e encantar os seus hóspedes. Eleve a estadia dos seus hóspedes com uma
chávena de chá Rituals, na recepção durante o check-in e adicione nossa seleção de chás
e acessórios a cada quarto e também no spa.
A sensação da chávena quente, o cheiro do chá perfumado, toda a experiência podem ajudar
seu hóspede a desacelerar e relaxar. Com a mente, corpo e espírito descansados, a sua
estadiacom certeza permanecerá em seus corações.
Oferecemos uma variedade de chás 100% naturais, pretos, verdes e de ervas de alta
qualidade, adequados para todos os momentos do dia. Nossa linha de chás tem uma seleção
adicional de acessórios elegantes para chás.
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MÍNI PRODUTOS PARA VIPS
Adicione um toque personalizado e único ao quarto do hotel com um presente especial. O
conjunto de presente personalizado de oferta garantirá que seus hóspedes VIP se sintam
bem-vindos e agradecidos durante sua estadia. Nossa variedade de míni produtos VIP de
luxo é ampla e oferece produtos para combinar com qualquer estação do ano ou evento,
permitindo que você forneça o melhor serviço aos seus hóspedes mais valiosos.
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EXPERIÊNCIA DE BEM-ESTAR
Ofereça aos seus hóspedes uma experiência de spa sob personalizada, ainda mais
enriquecida com nossas Rituals Collections, Hammam, Karma e Jing. Envie-os para
outro mundo, um mundo de relaxamento, serenidade, fragrâncias deliciosas, velas
calmantes e chás deliciosos.
Com nossa coleção Pure Cotton de itens essenciais de banheiro exclusivos, seus
convidados se sentirão ainda mais confortáveis.
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VENDAS A RETALHO
Permita que os seus hóspedes levem para casa sua experiência no seu hotel. Ofereçalhes um serviço extra apresentando um leque limitada de produtos para venda na
recepção. Nossas memórias estão intimamente ligadas ao nosso olfato e oferecendo aos
seus hóspedes a oportunidade de comprar a fragrância e os sabores experienciados
durante a estadia lhes permitirá lembrem de sua viagem por muito tempo. *
* Apenas para clientes do hotel. Não se destina à venda a retalho fora do hotel.
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CUIDADOS DE RITUAIS

Como estamos realmente comprometidos em encontrar novas maneiras de reduzir nosso
impacto no planeta, decidimos banir todos os parabenos de nossos produtos há muito tempo e
não realizamos nenhum estudo em animais. Hoje, também obtemos materiais provenientes
de florestas geridas de forma sustentável, recorremos a fabricantes sediados na Europa para
produção, aderimos aos regulamentos Ecopure, usamos óleo de palma sustentável e
responsabilizamos todos os nossos fornecedores de acordo com o nosso Código de Conduta
Rituals.
Também apoiamos orgulhosamente a Tiny Miracles Foundation na Índia desde 2015. 10% da
faturação da Tiny Rituals vai para a fundação para pagar médicos, professores, escolas e
educação nos bairros pobres de Mumbai, Índia. Nosso objetivo é ajudar as comunidades a se
tornarem auto-sustentáveis em 8 anos.
Por fim, para evitar desperdícios desnecessários, nos concentramos em três pilares:
Reduza, Reutilize e Recicle. Oferecendo recargas ecológicas para muitos produtos, recargas
de 1L para os dispensadores do hotel, embalagens PET recicladas para os amenities do
hotel e usando caixas reutilizáveis para os nossos conjuntos de presentes, nossa meta é
usar embalagens 100% recicláveis até 2023.
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NOSSA FILOSOFIA

A felicidade pode ser encontrada nas menores coisas.
É nossa paixão transformar as rotinas diárias em
momentos mais significativos.
Nós nos preocupamos com
você tanto quanto
nós nos preocupamos com
nosso planeta.

CLE AN & SAFE

CRUELDADE LIVRE
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