
Magnolia & Rose Petals
com aroma suave floral a magnólia e rosa

Produtos

5041

Herbal soap

Soap with a delicate floral aroma of magnolia and rose, which 
has a beneficial effect on the senses, and creates a feeling of 
freshness and cleanliness.

Suitable for daily use.

 

MAGNOLIA AND ROSE PETALS soap contains:

Shea butter - rich in vitamins and fatty acids. The oil is a 
natural skin moisturizer and has emollient, greasing and 
conditioning properties. It has a restructuring effect on the 
epidermis and maintains skin elasticity. In soap, shea butter 
adds finesse and richness to the skin.
Cocoa butter - a natural stimulant that accelerates cell 
turnover, improves hydration, gives shine and smoothness and 
maintains skin elasticity. Source of natural antioxidants. Gives 
a velvety texture to soap and suds.
Rose Petals - Dried rose petals are a mild body scrub, 
decorative, and toning ingredient. They complement the gentle 
scent of the soap and pleasantly caress the skin.

06848

CREME BUTTER PARA O CORPO

Creme Butter para o corpo com aroma suave floral a magnólia 
e rosa que tem um efeito benéfico sobre os sentidos, cria uma 
sensação de frescura e pureza. Dá total conforto à pele. A 
combinação das duas substâncias ativas regenera o equilíbrio 
hídrico da pele, hidrata e torna a pele macia e suave.
APLICAÇÃO: Aplique sobre a pele bem limpa e massageie até 
à plena absorção.
200 ml

06869

CREME BUTTER DE MÃOS

Creme Butter de mãos com uma textura leve, macia e sedosa 
para o cuidado diário. A Vitamina B3 e os óleos vegetais 
naturais de karité/shea e cacau nutrem e simultaneamente 
hidratam a pele das mãos, eliminando as áreas secas e 
endurecidas. Possui um aroma delicado floral de magnólia e 
rosa que tem um efeito benéfico sobre os sentidos.

Aplicação: Aplicar sobre as mãos lavadas e secas ao 
massagear até à plena absorção.
75 ml
 

06879

SHAMPOO E GEL DE BANHO

Shampoo Gel de Banho com aroma suave floral de magnólia e 
rosa, que tem um efeito benéfico sobre os sentidos, cria uma 
sensação de frescura e pureza. Enriquecido com azeite para 
melhorar a estrutura da pele e do cabelo. Delicadamente 
hidrata e suaviza, restaura a vitalidade e o brilho dos cabelos, 
facilita pentear.
Adequado para uso diário.
APLICAÇÃO: Aplique sobre o cabelo e a pele molhados ao 
massagear levemente, em seguida, enxagúe abundantemente 
com água.
250 ml
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