
Shea/Karité
PRODUTOS INDICADOS PARA SEREM USADOS DEPOIS DE BANHOS DE SOL!
A manteiga de Shea, também conhecida como manteiga de Karité, é um dos maiores milagres do Continente Negro. É extraída das 
nozes da árvore Mangifolia (Butyrospermum Parkii) e cresce na savana da África Ocidental. O seu nome significa “vida” e considera-se 
sagrada.
A árvore não se pode cultivar porque só cresce em ambiente selvagem. Cresce até aos 15 a 20 metros de altura e a sua esperança de 
vida supera os 300 anos.
Floresce por completo depois de aproximadamente 50 anos. Começa a dar frutos a partir dos 15 anos mas pode levar 30 anos em dar 
frutos de qualidade, ricos em vitaminas e ácidos gordos.
Os frutos são pequenos, ovalados, de cor verde-escuro e têm forma de amêndoa. O seu processo de maduração compreende os meses 
de Julho, Agosto e Setembro.
A produção e colheita são realizadas só pelas mulheres mais velhas. Somente elas têm o direito de quebrar os frutos e preparar a 
manteiga. Os frutos são secos e moídos até formar uma pasta que se amassa continuamente até se converter em manteiga de karité, um 
produto universal de cuidado para a pele, chamado “o ouro das mulheres”
As mulheres de Burkina Faso utilizam-na para fazerem massagens aos bebés recém-nascidos.
A manteiga de Karité é extremamente valiosa pelo seu conteúdo e pelos benefícios que tem sobre a pele. Inclusive afirma-se que a 
rainha egípcia Nefertiti devia a sua beleza ao uso regular de manteiga de karité.
O seu alto conteúdo de vitamina E assegura proteção frente aos raios ultravioleta e aos radicais livres. Previne o aparecimento de rugas, 
suaviza as linhas de expressão e contraria o processo de envelhecimento.
A vitamina F atua como protetor da pele. Tem um efeito altamente suavizante sobre a pele seca, áspera e escamosa. Na manteiga de 
karité podemos encontrar um alto conteúdo de ácido cinâmico, ao qual se deve a sua natural proteção solar de até 4 fatores.
“O ouro das mulheres” é rico em microelementos e ácidos gordos – alíquotas de ácidos gordos saturados e polinsaturados. Em maior 
quantidade encontra-se o ácido oleico, 40-50%, o ácido esteárico, 40-50%, o ácido palmítico, até uns 10% e o ácido linolénico, até uns 
2%. São necessários para conservar a humidade da pele, manter a sua elasticidade e regular em profundidade a síntese de lípidos.
Estes ingredientes na manteiga de karité atuam favoravelmente na renovação celular, recuperam o estrato córneo e acalmam a pele. 
Considera-se que esta manteiga é o melhor cuidado para a pele durante o inverno e depois da exposição solar, já que proporciona a 
humidade e os nutrientes necessários durante a temporada fria e o tempo seco. Pode-se aplicar em qualquer lugar onde a pele necessite 
de ser hidratada.

Produtos

06490

Crême nutritivo para o corpo

Contém manteiga orgânica de chea, rica em vitaminas A, E e 
ácidos gordurosos, essenciais para a pele. A consistência leve 
e sedosa derrete-se sem deixar resíduos gordurosos. 
Especialmente indicado para pele seca, sensível e áspera.

200 ml

06465

Loção nutritiva para as mãos

Contém manteiga orgânica de chea, rica em vitaminas A, E e 
ácidos gordurosos, essenciais para a pele. A consistência leve 
e sedosa derrete-se sem deixar resíduos gordurosos. 
Especialmente indicada para pele seca e áspera.
Uso: apliqué sobre as mãos lavadas e secadas e massageie 
até à sua total absorção..

75 ml

06500

Crême nutritivo para os pés

Crême nutritivo para os pés com manteiga orgânica de chea, 
rica em vitaminas A, E e ácidos gordurosos, essenciais para a 
pele. A consistência leve e sedosa derrete-se sem deixar 
resíduos gordurosos. Especialmente indicada para pele seca e 
áspera.
Uso: aplique sobre a pele limpa e massageie até à sua total 
absorção..

75 ml

06166

Xampu nutritivo para cabelo e 

corpo

Xampu para cabelo e corpo com espuma suave e cremosa, 
indicado para pele e cabelo secos. Enriquecido por manteiga 
de chea que suaviza e hidrata.
Uso: aplique sobre o cabelo e o corpo molhados com leves 
movimentos massageantes, depois do qual enxague 
abundantemenre com água.

250 ml
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