
• Farelo de Avena sativa, óleo de palma, óleo de coco, óleo jojoba, óleo de 
semente de bagas de goji, extrato de folha de aloe, óleo essencial de lavanda, 
óleo essencial de coentro, óleo essencial de bergamota, óleo essencial de ylang 
ylang e óleo essencial de gerânio

• Fórmula 100% à base de plantas

• Fórmula suave adequada para todos os tipos de pele

• Limpa a pele sem ressecá-la

• Cria uma espuma cremosa com um aroma calmante  
e relaxante

• Proporciona uma exfoliação suave com farelo de aveia

• Acalma com folha de aloe barbadensis

• Deixa a pele com uma sensação suave e sedosa

• Formulado sem parabenos, petroquímicos, fragrâncias 
sintéticas, corantes artificiais ou ingredientes de 
origem animal

• Infundido com cinco óleos essenciais puros: lavanda, 
coentro, bergamota, ylang ylang e gerânio

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Molha o sabonete e faz espuma. Aplica a espuma nas 
zonas desejadas do corpo para limpar a pele. Enxagua 
abundantemente com água.

Manter fora do alcance das crianças. Apenas para uso 
externo. Evitar o contacto com olhos. Se ocorrer contacto, 
lavar com água fria até que todo o produto tenha sido 
eliminado. Interromper o uso se ocorrer irritação na pele.

USOS SUGERIDOS

PRECAUÇÕES

Palmato de sódio, palmitato de sódio, água, glicerina, 
farinha de grão de Avena sativa, óleo de fruta de Olea 
europaea, óleo de Lavandula angustifolia*, triglicérido 
caprílico/cáprico, óleo de semente de Coriandrum 
sativum*, óleo de casca de Citrus aurantium bergamia* 
(sem furocumarina), óleo da flor de Cananga odorata*, 
óleo da flor de Pelargonium graveolens*, gluconato 
de sódio, farelo de Avena sativa, óleo de semente de 
Simmondsia chinensis, óleo de semente de Lycium 
barbarum, farinha de grão de Avena sativa, extrato de 
folha de Aloe barbadensis, extrato de folha de Romarinus 
officinalis.
Pode conter: álcool benzílico**, benzoato de benzilo**, 
salicilato de benzilo**, citral**, citronelol**, cumarina**, 
eugenol**, farnesol**, geraniol**, isoeugenol**, 
limoneno** e linalol**

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

INGREDIENTES

O óleo essencial de Lavender é obtido através de destilação 
a vapor a partir das flores da planta Lavandula angustifolia.  
Acredita-se que a palavra inglesa "lavender" deriva das 
palavras latinas "lividus", que significa "lívido, azulado" 
(referindo-se à cor da planta) e "lavare", que significa "lavar", 
uma vez que a lavanda era usada para perfumar banhos 
e roupas.  A lavanda tem um aroma floral e doce que é 
reconfortante e calmante, e o nosso Lavender Oatmeal Soap 
também foi formulado com farinha fina de farelo de Avena 
sativa para ajudar a exfoliar a pele com suavidade.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Com um aroma floral relaxante e uma espuma bastante cremosa, o nosso Lavender 
Oatmeal Soap deixa a pele suave, sedosa e renovada.  A aveia promove uma exfoliação 
suave e elimina o excesso de oleosidade, enquanto que os ingredientes hidratantes 
tais como os óleos de coco, jojoba, palma e sementes de bagas de goji, em conjunto 
com cinco óleos essenciais puros, previnem o ressecamento da pele.  Fórmula 100% 
à base plantas, sem glúten e vegana. Também foi elaborado sem pigmentos ou 
corantes sintéticos, parabenos, petroquímicos e sulfatos de modo a que seja suave o 
suficiente para todos os tipos de pele.

100 g, 1 sabonete Código: 4904500

LAVENDER OATMEAL SOAP


