
• Manteiga de manga, manteiga de cupuaçu 
e óleo essencial de lima.

• Utiliza óleo de coco e óleos essenciais cítricos pelo seu 
aroma natural

• Hidrata a pele seca, incluindo zonas problemáticas 
como os cotovelos, as mãos e os calcanhares

• Proporciona hidratação para uma pele com aspeto 
mais saudável

• Revitaliza e rejuvenesce a pele seca

• Melhora a textura e a suavidade da pele

• A sua fórmula é adequada para veganos e os seus 
ingredientes são 100% naturais, à base de plantas

• Não contém parabenos, ftalatos, petroquímicos, 
conservantes artificiais, fragrâncias, pigmentos 
e corantes sintéticos

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

• Coloca uma quantidade generosa na mão. Aplica o 
produto de forma generosa pelo corpo especialmente 
nos cotovelos, joelhos e noutras zonas secas.

Manter fora do alcance das crianças. Apenas para 
uso externo. Interromper o uso se ocorrer irritação 
na pele.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES

Manteiga de semente de Indica Mangifera (Manga), óleo 
de semente de Helianthus annuus (Girassol), triglicéridos 
cápricos/caprílicos, manteiga de semente de Theobroma 
grandiflorum (Cupuaçu), óleo de semente de Simmondsia 
chinensis (Jojoba), óleo de semente de fruta de Rosa Canina 
(Rosa silvestre), óleo de Cocos Nucifera (Coco), extrato de 
folha de Aloe Barbadensis, óleo de farelo de Oryza Sativa 
(Arroz), d-alfa tocoferol, óleo de casca de Citrus latifolia* 
(Lima), óleo de folha de Backhousia citriodora* (Mirto de 
limão), óleo de casca de Citrus sinensis* (Laranja), óleo de 
casca de Citrus nobilis* (Tangerina), óleo de casca de Citrus 
paradisi* (Toranja), óleo de casca de Citrus limon* (Limão), 
óleo de casca de Citrus reticulata* (Mandarina), óleo de 
folha de Mentha spicata* (Hortelã).

INGREDIENTES

Pode conter: citral**, citronelol**, geraniol**, 
limoneno** e linalol**

*Óleo essencial 100% puro
**Componentes naturais de óleos essenciais

Sem água e elaborada com as manteigas de manga e cupuaçu para 
proporcionar uma sensação suave e de luxo à tua pele, vais adorar 
a nossa Coconut-Lime Moisturising Body Butter. Esta manteiga 
corporal com óleo de coco, não testada em animais e infundida 
com óleos cítricos como os de lima, limão, laranja e tangerina, vai 
ajudar-te a hidratar a pele, melhorando a sua textura e garantindo 
uma hidratação de longa duração. A manteiga de manga vai ajudar 
a restaurar e manter a humidade, permitindo-te eliminar as zonas 
secas e ter uma sensação de pele revitalizada e rejuvenescida todos 
os dias. A manteiga de cupuaçu tem um elevado teor de ácidos gordos 
essenciais, ajudando-te a manter uma aparência jovial. Também tem 
uma grande capacidade de absorção de água, o que faz com que seja 
um ingrediente ideal para hidratantes de alto impacto. 

Tamanho: 80 g Código: 32834

COCONUT-LIME MOISTURISING  
BODY BUTTER


