
Romã e Papaya
Série exótica corporal com aroma que liga o Oriente ao Ocidente. O coquetel cosmético “Romã e Papaya” cativa com produtos de 
qualidade e aroma irrepetíveis.

Os cosméticos “Romã e Papaya” trazem a total purificação da Anunciação, o aroma da Natureza que acorda e o efeito tonificante dos 
produtos naturais que afastam o cansaço do corpo, eliminam as toxinas da pele e oferecem-lhe a tão desejada carícia de frescura.

Higienizante e hidratante, a série “Romã e Papaya” cria a inverosímil sensação de frecura e limpeza, oferece aos sentidos o irresistível 
aroma de duas frutas exóticas. O rico coquetel de romã e papaya fica enriquecido pelo efeito maravilhoso de óleos vegetais naturais que 
deixam a pele ainda mais lisa, nutrida e suavizada.

Produtos

6200

Refan gel hidratante para chuveiro

Com azeite e provitamina B5. Dá a sensação irrepetível de 
frescura e limpeza.. mima os sentidos com o aroma irresitível 
de romã e papaya. O azeite e a provitamina B5 regeneram a 
pele e hidratam-na

SEM PARABENOS

 

6442

Crème amanteigado para as mãos

 Amanteigado para as mãos pomegranate & Papaya сom 
manteiga de cacau, óleo de chea e iogurte

Para a nutrição diária da pele seca e muito seca das mãos, 
com saboroso aroma de romã e papaya.. fórmula rica em 
óleos vegetais naturais que alisam, nutrem e suavizam a pele. 
O concentrado de iogurte estimula a hidratação natural da pele 
e protege-a da perda de umidade.

SEM PARABENOS

6268

Crème corporal amanteigado

 Crème corporal amanteigado pomegranate & Papaya сom 
manteiga de cacau, óleo de chea e iogurte Rico em óleos 
vegetais naturais, para a nutrição diária da pele, com saboroso 
aroma de romã e papaya. Derrete-se sobre a pele, alisa e 
nutre em profundidade. O concentrado de iogurte restabelece 
o equilíbrio de agua-sal da pele e hidrata-a por longo 
tempo.                   

SEM PARABENOS

5993

Еxfoliante corporal

Сom óleos de amêndoa.

O exfoliante corporal romã e papaya é uma excitante 
combijnação de cristais naturais de açúcar, óleos vegetais 
naturais e uma magnífica espuma com aroma de romã e 
papaya. Encontro aromático do oriente (romã) e do ocidente 
(papaya) cativa os sentidos e estimula-os para vivências 
emocionantes.. elimina as células mortas, estimula a 
respiração da pele.

SEM CONSERVANTES

3060

Spray corporal

Spray ligeiro e refrescante. Perfuma agradavelmente a 
pele.Guardar num lugar escuro e fresco, longe de focos de 
ignição.

125 ml

5258

Peeling sabonete-esponja

Sabonete com um aroma de romã e frutas exóticas. Aroma 
tropical de emanação lenta e sedutora.Garante o seu conforto 
no banho e o prazer para a sua pele graças ao efeito 
massageante da esponja. .indicado para todo tipo de pele.

5537
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