
Sabonetes de 1 kg

Produtos

5529

Menta

Sabão com aroma tónico de menta
Um verdadeiro prazer com notas refrescantes
O sabão contém óleo de menta e folhas de menta
A esponja de peeling com sabão SHEA BUTTER contém 
manteiga de Cárite. Este atua como humidificador natural da 
pele deixando-a hidratada e nutrida. A manteiga de cárite 
restrutura a epiderme e mantém a pele fina e elástica.

5508

Shea

Sabonete com manteiga de Karité e farinha de graínhas de 
uva.

Manteiga de karité - a manteiga de karité é um hidratante 
natural da pele e tem propriedades suavizantes, lubrificantes e 
de condicionamento. A manteiga actúa de modo reestruturador 
sobre a epiderme e mantém a elasticidade da pele. Dentro do 
sabonete, a manteiga de shea atribui fineza e abundância de 
espuma.

Farinha de graínhas de uva – as propriedades curativas da 
uva e das graínhas de uva são conhecidas desde a 
antiguidade. São ricas em polifenóis – substâncias sumamente 
valiosas e curativas, pois neutralizam os radicais livres, 
agressivos, no organismo e protegem a pele do 
envelhecimento. As pequenas partículas das graínhas de uva 
como complemento exfoliam e massageam suavemente a pele.

5502

Rosa

Sabonete com o aroma delicado de pétalas da flor de rosa. 
Adequado para uso diário.

5555

Iogurte e sabugueiro

Sabao com um cativante aroma a frutos silvestres. Abundante 
e suave espuma de limpeza para a pele proporcionando 
prazer durante o banho. Indicado para todos os tipos de pele.

5525

Mar

Sabão com um aroma refrescante a mar e com autênticas 
algas marinhas,uma pequena amostra do encantador mundo 
marinho. Recomendado para todo o tipo de peles.

5539

Sabonete Algodão e Chá Branco

Cheiro suave, delicado de chá branco, uma feéria branca, 
espuma abundante de neve branca e sensação de limpeza e 
frescura. O enchimento de sementes de papoila protege 
adicionalmente a Sua pele que será delicadamente exfoliada.

5537

Romã e Papaya

Com aroma de romã e frutas exóticas, cheiro tropical emanado 
lenta e atractivamente.

5524

Sabonete Melão e Damasco

A esponja luffa inserida no sabonete contribui para a 
massagem mais fácil e em maior profundidade, estimula a 
circulação do sangue e elimina as células mortas

5522

Leite e aveia

Sabonete apropriado para todas as pessoas que prestam um 
cuidado especial à sua pele durante a lavagem. Contém leite, 
óleo de karité,  vitamina e, nozes de aveia, semente de papoila 
– um coquetel rico em ingredientes que garantem o cuidado 
suave da pele..

Manteiga de shea – hidratante natural da pele. Agente 
suavizante e condicionador. Contém uma grande quantidade 
de ácidos gordos, tocoferóis e fitosteróis que possuem 
características antimicrobianas e hidratantes. Suavizam a pele, 
hidratam-na e diminuem  a sua descamação. A manteiga tem 
 um efeito restruturador sobre a emiderme e mantém a 
elsaticidade da pele. Dentro do sabonete, a manteiga de shea 
atribui à espuma suavidade, fineza  e abundância.
Iogurte – produto natural  obtido mediante o tratamento láctico 
do leite, usa-se como ingrediente activo com efeito protector, 
regenerador e condicionador. Hidrata, calma e alivia a pele. O 
leite mantém a pele sã e enérgica. Melhora o conteúdo de 
umidade na pele quanto se usa em produtos detergentes e 
pproduz uma espuma cremosa, suave e densa. 
Vitamina E – usa-se como antioxidante e agente condicionador.
Nozes de aveia – têm um efeito ligeiramente abrasivo e 
exfoliador
Semente de papoila – ingrediente decorativo com ligeiro efeito 
exfoliador

5547

Маracujá

Sabonete com aroma forte e excitante de maracujá. Adequado 
para todo tipo de pele.

5504

Soft Rose

Sabonete com aroma da rosa oleaginosa búlgara. Um belo 
jardim de rosas multicoloridas.

5503

Rose Touch

Sabonete com aroma da rosa oleaginosa búlgara. Um belo 
jardim de rosas multicoloridas.

5500

Rosário

Rosário sabonete de fabrico manual.Sabonete com aroma da 
rosa oleaginosa búlgara. Um belo jardim de rosas 
multicoloridas.

5548

Wild Cherry

Sabonete com aroma inebriante de flor da cereja selvagem. 
Garante o conforto do banho e o prazer para a Sua pele. 
Adequado para a higiene diária de todo tipo de pele.

5551

Lilás e Cravo sabonete de fabrico 

manual

Aroma enigmático de lilás florescido com acrescentamento de 
óleos essenciais de 

cravo
petigren
 ilang-ilang

Tem suave efeito exfoliante graças à participação nele de 
sementes de papoila.Sabonete de fabrico manual
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