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Cultura
tofonaire
Catalunya és terra de boscos i Prats de Lluçanès, on 
neix Noir et Blanc®, és terra de tradició tofonaire. La 
tòfona és un tresor que prové de la terra amb 
qualitats gastronòmiques excepcionals. Aporta 
intensitat, gust i aroma als plats, però també resulta 
una gran aliada en cosmètica. Les propietats de la 
tòfona són úniques i molt valorades.

De les més de 70 espècies de tòfones que es 
coneixen al món, a Catalunya hi ha dues de les tres 
espècies més preuades. Tenim tòfona negra o 
d’hivern (tuber melanosporum) i tòfona blanca o 
d’estiu (tuber aestivum). Tot un privilegi que, des de fa 
temps, els territoris tofonaires, com és el cas d’El 
Lluçanès, posen en valor.

El Lluçanès és un territori ric en naturalesa i cultura 
gastronòmica. I Noir et Blanc® és hereva d’aquesta 
tradició, ja que sorgeix en contacte amb la tradició, la 
cuina i els boscos del Lluçanès.

Noir et Blanc® és estiu i és hivern. És negre i és 
blanc. És respecte a la natura i és amor a la família.

Noir et Blanc® neix a foc lent al municipi de Prats de 
Lluçanès. Anys després d’endinsar-se pels boscos de 
Prats de Lluçanès acompanyada de la complicitat del 
seu pare i de l’atenta mirada d’en Toni, quan només 
era una nena, i de conèixer els secrets de la tòfona 
juntament amb la seva parella, en Josep M., en la 
seva etapa més adulta, Clara Busoms crea Noir et 
Blanc®.

Apassionada per les particularitats de la tòfona i amb 
una mirada innovadora, l’any 2017, posa en marxa la 
seva gran il·lusió: una empresa destinada a la 
producció de tòfona fresca i a l’elaboració i a la 
comercialització de productes de gastronomia i 
bellesa amb tòfona de recol·lecció pròpia.

La tòfona és el fil conductor de Noir et Blanc®. Una 
història que parla de gastronomia i de bellesa, però 
també de família, amor i compromís. I és que 
l’objectiu de la seva fundadora és esdevenir un 
referent en el món de la tòfona.

Noir et Blanc® és terra, és equilibri, és textura i és 
transformació. Noir et Blanc® és el poder de la 
tòfona.
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Una història de
gastronomia i bellesa



Cosmètica
gourmet
La fórmula Noir et Blanc® introdueix, de manera natural, la tòfona negra (tuber 
melanosporum) al món de la bellesa. I és que, a banda del seu gran valor gastronòmic, la 
tòfona té propietats beneficioses en cosmètica. La tòfona té un efecte tensor, regenerador, 
antioxidant i hidratant. Sense oblidar que té propietats afrodisíaques. I és per tots aquests 
motius que Noir et Blanc® ha creat Beauté, una línia específica de cosmètica gourmet.

Una línia integrada per set productes amb set fórmules elaborades de forma minuciosa per 
ressaltar les qualitats extraordinàries d'aquest fong tan preuat. La crema hidratant i nutritiva 
facial amb tòfona negra, el gel exfoliant amb tòfona negra, el gel de bany de tòfona negra, 
l’emulsió corporal amb tòfona negra, el xampú amb tòfona negra i els tractaments de 
tofonateràpia –facial i corporal- integren la línia Beauté de Noir et Blanc®.

La tòfona posseeix un efecte regenerador de col·lagen i proteïnes i n’estimula la seva 
producció natural. Ajuda a mantenir la pell més elàstica i jove, és rica en vitamines del grup 
B, posseeix un poder antioxidant i és capaç de bloquejar la producció de melanina de la 
pell. Entre les seves particularitats més valorades, destaca el fet que conté una mescla 
d’aminoàcids que ajuda a combatre els senyals de les expressions facials i de 
l’embelliment. La tòfona té un efecte tensor natural que la fan única. A més, té una gran 
quantitat de minerals -ferro, potassi, fòsfor, seleni, calci, magnesi i sofre- i ajuda a mantenir 
la hidratació de la pell gràcies als polisacàrids que conté.

Noir et Blanc® és terra, és equilibri, és textura i és transformació. Noir et Blanc® és el 
poder de la tòfona.

Efecte tensor natural

Regeneradora

Antioxidant 

Hidratant

Propietats afrodisíaques

Beauté
El plaer de la terra
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Gel exfoliant amb tòfona negra
Gel exfoliant unisex amb extracte de 
tòfona negra (tuber melanosporum)

Emulsió corporal amb tòfona negra
Emulsió corporal unisex amb extracte de 
tòfona negra (tuber melanosporum)

Xampú amb tòfona negra
Xampú unisex amb extracte de tòfona 
negra (tuber melanosporum)

Gel de bany amb tòfona negra
Gel de bany unisex amb extracte de 
tòfona negra (tuber melanosporum)

Crema facial amb tòfona negra
Crema facial hidratant i nutritiva unisex amb extracte de 
tòfona negra (tuber melanosporum)



Descripció
La crema facial hidratant i nutritiva unisex amb extracte de 
tòfona negra (tuber melanosporum) de recol·lecció pròpia 
afavoreix la síntesis de proteïnes i estimula les propietats 
antioxidants de la vitamina E. Conté una mescla d’aminoàcids 
que ajuda a combatre els senyals de les expressions facials i de 
l’embelliment tot proporcionant un efecte tensor a la pell 100% 
natural. S’absorbeix de forma ràpida i aporta una agradable 
sensació de benestar.
Apte per a tot tipus de pells. Lliure de silicones i parabens.

Presentació
Recipient de 50 ml.

Unitats caixa
5

Crema facial amb
tòfona negra

Descripció
El gel exfoliant Beauté de Noir et Blanc®, a base d’extracte de 
tòfona negra (tuber melanosporum) de recol·lecció pròpia i Aloe 
Vera, aporta vitamines B2 i B3 que ajuden a la renovació de 
teixits, estimula les propietats antioxidants de la vitamina E i 
ajuda a la síntesis de proteïnes.
Apte per a tot tipus de pells. Lliure de silicones i parabens.

Presentació
Recipient de 200 ml.

Unitats caixa
5

Gel exfoliant amb
tòfona negra

Descripció
L’emulsió corporal unisex amb extracte de tòfona negra (tuber 
melanosporum) de recol·lecció pròpia aporta a la pell vitamines 
B2, que regenera els teixits i ajuda a millorar la salut de les 
cèl·lules, i minerals com el potassi, que ajuda a la síntesis de les 
proteïnes. L’emulsió corporal unisex amb extracte de tòfona 
negra (tuber melanosporum) ofereix un deliciós embolcall de 
confort. Apte per a tot tipus de pells. Lliure de silicones i 
parabens.

Presentació
Recipient de 200 ml.

Unitats caixa
5

Emulsió corporal amb 
tòfona negra

Descripció
El xampú Beauté de Noir et Blanc® aporta suavitat, brillantor i 
lluminositat. Neteja el cabell amb suavitat gràcies al seu PH 
neutre. I, a més, aporta al cuir cabellut vitamines B2 i B3 que 
donen brillantor i lluminositat. També té una gran concentració 
de minerals com el potassi, el fòsfor, el seleni, el ferro i el calci.
Apte per a tot tipus de pells. Lliure de silicones i parabens.

Presentació
Recipient de 200 ml.

Unitats caixa
5

Xampú amb
tòfona negra
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Descripció
El gel de bany suau unisex, elaborat amb extracte de tòfona 
negra (tuber melanosporum) de recol·lecció pròpia és ric en 
vitamines del grup B, com la riboflavina, que té la funció de 
netejar la pell de substàncies tòxiques. També, té una gran 
concentració de minerals com el potassi, el fòsfor, el seleni, el 
ferro i el calci.
Apte per a tot tipus de pells. Lliure de silicones i parabens.

Presentació
Recipient de 200 ml.

Unitats caixa
5

Gel de bany amb
tòfona negra

Descripció
Pràctica i còmoda. La línia Amenities Beauté de Noir et Blanc® 
presenta el xampú, el gel de bany i l’emulsió corporal unisex 
amb extracte de tòfona negra (tuber melanosporum) de 
recol·lecció pròpia Noir et Blanc® en pràctiques i còmodes 
dosis de 35 ml. El xampú, el gel de bany i l’emulsió corporal són 
d’ús diari, aptes per a tot tipus de cabells i pells i estan lliures de 
silicones i parabens. 

Presentació
3 recipients de 35 ml. cadascun d’ells

Productes
Xampú amb tòfona negra / Gel de bany amb tòfona negra
Emulsió corporal amb tòfona negra

Unitats caixa
50

Línia
Amenities

Tractaments
Noir et Blanc®

Tòfonaterapia
corporal Noir et Blanc®
Descripció
El Tractament corporal Beauté de Noir et Blanc® està elaborat 
amb tòfona negra (tuber melanosporum) de recol·lecció pròpia. 
Tofonateràpia és un tractament unisex de la línia Beauté de Noir 
et Blanc® que combina exfoliació, fang i emulsió corporal. És 
una combinació excel·lent que millora la circulació sanguínia, 
nodreix i hidrata en profunditat, regenera els teixits de la pell i 
estimula les propietats antioxidants de la vitamina E. El 
tractament de Tofonateràpia Noir et Blanc® és un plaer estètic i 
sensorial que aporta hidratació, nutrició i relaxació. El tractament 
de Tofonateràpia Noir et Blanc® és una temptació natural. Conté 
el poder de la tòfona.

Zona d’aplicació
Corporal. El tractament unisex de Tofonateràpia de la línia 
Beauté de Noir et Blanc® és apte per a tot tipus de pells.

Productes
Gel exfoliant amb tòfona negra
Emulsió corporal amb tòfona negra
Fang amb tòfona negra

Descripció
El Tractament facial Beauté de Noir et Blanc® està elaborat amb 
tòfona negra (tuber melanosporum) de recol·lecció pròpia. 
Tofonateràpia és un tractament facial hidratant i nutritiu de la línia 
Beauté de Noir et Blanc® que ajuda a fer front els senyals de les 
expressions facials i de l’embelliment tot proporcionant un efecte 
tensor a la pell 100% natural. El tractament facial unisex de 
Tofonateràpia Noir et Blanc® és una temptació natural. Conté el 
poder de la tòfona.

Zona d’aplicació
Facial. El tractament unisex de Tofonateràpia de la línia Beauté 
de Noir et Blanc® és apte per a tot tipus de pells.

Productes
Gel exfoliant amb tòfona negra
Crema facial amb tòfona negra

Tòfonaterapia
facial Noir et Blanc®

La línia Beauté de Noir et Blanc®
disposa de dos tractaments
elaborats amb tòfona negra
(tuber melanosporum).
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