


PRIVATE LABEL PERFUMES

WE CREATE 
YOUR DREAM IN
LIQUID STATE





Fundada em 2006, a NORTEMPRESA PERFUME 
LAB é a primeira fábrica em Portugal com total 
especialização na produção de perfumes com a 
mais alta tecnologia existente no mercado.

Dispomos de uma equipa experiente e um 
laboratório preparado para elaborar produtos de 
exc e lênc ia  como perfumes e  produtos 
perfumados pr ivate label  para marcas, 
celebridades e eventos.

Apresentamos produtos chave-na-mão, de 
acordo com as últimas tendências de mercado e 
sempre focados num rigoroso controlo de 
qualidade desde o processo de criação das 
fragrâncias em laboratório ao design de frasco, 
design da embalagem, produção, enchimento e 
distribuição.

QUEM
SOMOS



Perfumes e produtos perfumados private label 
para marcas, celebridades e eventos desde o 
processo de criação à distribuição.

Hydroalcoholic cosmetics
Perfumes 

(Eau de cologne, eau de toilette and eau de parfum)
Aftershave

Fragrance mist

Home fragrance
Velas perfumadas

Cerâmicas perfumadas
Ambientadores spray

Ambientadores mikados
Sprays para têxtil

O QUE
FAZEMOS



 
DESIGN DE FRASCO E EMBALAGEM
 
ESTUDO DE VIABILIDADE DO PRODUTO, PREÇOS, PÚBLICO-ALVO E ESTRATÉGIA
 
CRIAÇÃO DE FRAGRÂNCIA 
 
FORMULAÇÃO DO PRODUTO
 
CUMPRIMENTO COM A REGULAMENTAÇÃO
 
PRODUÇÃO
 
ENCHIMENTO

EMBALAMENTO
 
LOGÍSTICA

PERFUME CONTRACT 
MANUFACTURER 
COMPANY

FULL SERVICE
WHO WE WORK



Desenvolvemos produtos à medida dos 
nossos clientes.

C om uma equ ipa exper iente  e  um 
laboratório preparado para elaborar 
produtos de excelência como perfumes, 
cosméticos e produtos perfumados private 
label para marcas, celebridades e eventos.

Apresentamos produtos chave-na-mão, de 
acordo com as ultimas tendências de 
mercado e sempre focados num rigoroso 
controlo de qualidade.













 
LABORATÓRIO
 
CONTROLO DE QUALIDADE
 
SALAS BRANCAS
 
SALAS DE MACERAÇÃO
 
LINHAS DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO
 
LINHAS DE ENCHIMENTO SEMI-AUTOMÁTICO

 EMBALAMENTO
 
LOGÍSTICA

CREATE 
DESIGN
PRODUCE

PRODUÇÃO

Dispomos de um processo de produção que recorre à mais alta tecnologia 
existente no mercado, sempre focados num rigoroso controlo de qualidade.

3.000 m       

30.000 PERFUMES/DIA     

350.000L PERFUME/ANO     

We are a full service perfume contract manufacturer company

ISO 22716 Cosmetics Good Manufacturing Practices (GMP)

2



LABORATÓRIO

Dispomos de um laboratório de I&D totalmente equipado com 
estufas, balanças, medidores de pH, viscosímetros, densímetros e 
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa 
(GC/MS)

CONTROLO DE QUALIDADE

Laboratório físico-químico e microbiológico: Análise de matérias-
primas e controlo de qualidade de produto acabado.



SALAS BRANCAS E MACERAÇÃO
Dosagem automática de matérias-primas e temperatura controlada.

Linha de produção com cravamento e enchimento automático.
LINHA ENCHIMENTO AUTOMÁTICO 

Linha de produção para pequenas e médias produções
LINHA ENCHIMENTO SEMI-AUTOMÁTICO  



PRIVATE LABEL PERFUMES

ALL YOU NEED 
IS AN IDEA, WE`LL
DO THE REST



Rua Parque Bouça das Mouras, nº56, 4705-216 Braga
+351 253 673 269    sales@nortempresa.com


