
Iogurte e Sabugueiro
Com extracto dos frutos do sabugueiro e iogurte.O extracto dos frutos do Sabugueiro diminui a inflamação e acalma a pele irritada. O 
concentrado de iogurte umedece, suaviza e alisa a pele seca e problemática. A pele torna-se lisa e elástica, hidratada em profundidade, 
recuperando a sua suavidade de cetim.

Produtos

06393

GEL DE LIMPEZA FACIAL

Remove delicadamente as impurezas sem ressecar a pele. O 
ácido polilático esfolia e limpa os poros em profundidade 
removendo o excesso de sebo. O extrato de sabugueiro tem 
efeito anti-inflamatório, reduz a inflamação e acalma a pele 
irritada.
Modo de aplicação: Aplicar sobre a pele humedecida do rosto, 
do pescoço e do decote. Massagear com movimentos suaves, 
em seguida, enxágue com água.

Evitar o contacto com os olhos!
100 ml

06297

Creme corporal

Creme ligeiro, não oleoso para uma pele visivelmente mais 
radiante. Restabelece o conforto do corpo, hidrata a pele em 
profundidade e cria a sensação da suavidade do cetim. O 
extracto dos frutos do sabugueiro e o iogurte regeneram a 
pele, actuam como antioxidantes e contra as inflamações.

200 ml
 

06469

Loção corporal

Suaviza, alisa e regenera a pele. O extracto dos frutos do 
sabugueiro e a vitamina e protegem as células do efeito nocivo 
do meio ambiente actuando como antioxidantes e contra as 
inflamações. A provitamina B5 e o iogurte hidratam a pele e 
suavizam-na.
SEM PARABENOS
200 ml
 

 

06423

Creme

Creme ligeiro, não oleoso, para mãos visivelmente mais belas. 
O extracto dos frutos do savbugueiro e o iogurte regeneram a 
pele das mãos e hidratam-na. Actuam como antioxidantes e 
contra as inflamações.

75 ml

 

05981

Exfoliante corporal de açúcar

Combinação exclusiva de cristais naturais de açúcar e óleos 
essenciais naturais de amêndoa, damasco e uva, com o fresco 
aroma de frutas selvagens. Enriquecido pelo extracto dos 
frutos do sabugueiro e o iogurte que têm efeito antioxidante e 
anti-inflamatório para o cuidado adicional em resultado do qual 
a pele fica limpa, lisa e cetinada ao toque.
240 g
SEM PARABENOS
 

 

06128

Gel para chuveiro

Combinação exclusiva duma espuma cremosa e aroma 
cativante de frutas selvagens. O extracto dos frutos do 
savbugueiro e o iogurte regeneram a pele do corpo e 
hidratam-na.

 

06024

Sais debanh

Melhoram a circulação do sangue e tonificam a pele.
O&#39;conteúdo de minerais e microelementos ajuda a 
regeneração. A pele torna-se suave e lisa ao toque.
250 ml
 

03084

Spray corporal

Um spray leve e refrescante. Perfuma a pele agradavelmente.
guardaremlugarescuroefresco, longedefontesdeignição
125 ml

03911

Alcohol-free perfume

Alcohol-free perfume with a light and refreshing aroma

10 ml

05223

Peeling soap sponge

The soap contains yogurt and elderberry extract. Yogurt is 
natural moisturizer with moisture-retaining properties that 
makes the soap fine and mild. Elderberry extract is added due 
to its anti-inflammatory properties. Suitable for all skin types.
75 g

3940

Perfume ambientalde

Presençaagradável de perfume para criar bom humor e prazer.
mododeuso:
retire a tampa do lado de baixo do cone decorativo. Coloque 
dentro dele o frasco com o líquido e abra-o. Coloque  o cone 
decorativo presionando levemente no sentido para a base. 
Inunde as varas finas de vime. Um aroma incrível vai encher 
pouco a pouco o ambiente da sua casa. A intensidade do 
aroma depende do número das varas colocadas. 
Pararenovaroaromarecomenda-seretirareinundarnovamenteasv
arasnolíquido, masdoladocontrário.
atenção:
guardar e usar as varas num lugar  fora do acesso de crianças 
e animais domésticos, bem como longe de fontes de ignição.
não derramar sobre superfícies vernizadas por existir a 
hipótese de danificá-las

5555

Sabonete

O sabonete contém iogurte e extracto de frutos do sabugueiro.
O iogurte é um ingrediente hidratante e umectante natural que 
atribui fineza e suavidade do sabonete. O extracto de frutos do 
sabugueiro usa-se tambêm pelo seu efeito anti-inflamatório. O 
sabonete é indicado para todo o tipo de pele. 
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