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ÓLEO DE ARGAN & MACADÂMIA

CORPO ÓLEO CORPO ESSÊNCIA
spray de óleo de corpo
Natural óleo de Argan, macadâmia, semente de linhaça, amêndoas e vitamina E, com
poder antioxidante capaz de radicais livres de contador produziram a partir de radiação
UV e outros fatores ambientais. Também apropriado para pele seca ou pele bronzeada,
deixando a pele hidratada e macia, com um caloroso e envolvente fragrância.
instruções de uso: depois de um banho ou após o banho na pele ainda úmida,
massageando devagar e suavemente sobre o corpo e deixe secar naturalmente. Também
pode ser usado na pele seca.
embalagem: garrafa de 100 ml.
CREME CORPORAL
creme fluido corporal
Normais a loção pele seca, rica em substâncias activas naturais, macias e fácil de
espalhar. Combate o ressecamento, protegendo a pele da secagem. A sinergia entre a
manteiga de cacau, manteiga de karité, Argan, Argan óleo, macadâmia e óleos de
amêndoa doces deixa a nutrição da pele, elasticidade, maciez e hidratação. Usado
diariamente torna a pele lisa, macia e flexível.
instruções de uso: massagem no corpo, até que seja completamente absorvido. Não é
gorduroso.
embalagem: frascos de 200 ml com 100 e distribuidor.
MANTEIGA CORPORAL
manteiga para corpo
Rico em princípios activos naturais, fino e agradáveis espalhar a manteiga. Referido como
alimento natural para a pele muito seca que necessitam de nutrição intensa, umidade e
proteção. O ingredientes ativos, manteiga de cacau, manteiga de karité e Argan, óleo de
Argan, óleo de macadâmia, doce amêndoa e vitamina E folhas pele suave, macia, flexível,
hidratada e protegida pelos radicais livres.
instruções de uso: massagem no corpo, até que seja completamente absorvido. Ideal
após o banho e após exposição ao sol. Não é gorduroso.
embalagem: frasco de 250 ml.
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