
• Óleo de hortelã-pimenta 

• Óleo de casca de cedro

• Óleo de semente de jojoba 

• Óleo de semente de bagas de goji

INGREDIENTES PRINCIPAIS

• Fórmula 100% à base de plantas

• Contém óleos essenciais que limpam de forma natural

• Deixa a pele com uma sensação limpa e suave

• Mantém a barreira natural de hidratação da pele

• Cria uma espuma cremosa

• Formulado sem sulfatos, ftalatos, parabenos, 
corantes, fragrâncias e conservantes sintéticos

• Adequado para veganos

• Com ingredientes de origem natural

• Formulado para todos os tipos de pele

• Contém apenas óleo de palma com certificado 
de sustentabilidade

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Com o seu forte aroma amadeirado e óleos essenciais puros, este 
sabonete revigorante refresca e suaviza a pele, proporcionando 
uma espuma cremosa que garante uma experiência de banho 
de luxo. Este sabonete adequado para veganos tem uma fórmula 
100% à base de plantas que não contém sulfatos, ftalatos, 
parabenos, corantes, fragrâncias e conservantes sintéticos, 
garantindo que poderás manter a frescura e a limpeza enquanto 
absorves os benefícios hidratantes proporcionados pelos seus 
ingredientes de origem natural.

Este sabonete de longa duração hidrata, limpa e suaviza 
a pele, mantendo a barreira natural de hidratação da pele 
graças às propriedades hidratantes de ingredientes como os 
óleos de jojoba, aloe vera e bagas de goji. O hortelã-pimenta 
proporciona um aroma fresco, mentolado e revigorante, 
enquanto o aroma balsâmico e quente do cedro é reconfortante 
e relaxante, fazendo com que seja uma verdadeira delícia para 
os sentidos na hora do banho. O farelo de aveia adicionado 
também maximiza a capacidade de exfoliação suave deste 
sabonete, permitindo que transformes a tua pele cansada 
e sem brilho numa pele macia, suave e revitalizada.

100 g, 1 sabonete  Código: 3677500

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP



Palmato de sódio, kernelato de palma de sódio, água, glicerina, óleo de Mentha piperita* (Hortelã-pimenta), óleo de 
fruto de Olea europaea (Oliveira), gluconato de sódio, óleo de casca de Cedrus atlantica* (Cedro), óleo de semente de 
Simmondsia chinensis (Jojoba), óleo de Lycium barbarum (Bagas de goji), farelo de Avena sativa (Aveia), extrato de Aloe 
barbadensis, extrato de folha de Rosmarinus officinalis (Alecrim)

Pode conter: citral**, limoneno**, linalol**

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

INGREDIENTES

PEPPERMINT CEDARWOOD 
BAR SOAP

O sabonete Peppermint Cedarwood Bar Soap 
está formulado com uma base 100% vegetal e 
ingredientes de origem natural. Proporcionando 
um aroma revigorante graças aos óleos essenciais 
de hortelã-pimenta e cedro puros, este sabonete é 
adequado para todos os tipos de pele e deixa a pele 
com uma sensação suave, sedosa e revigorante 
após a limpeza.

HISTÓRIA DO PRODUTO

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

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
Pode causar sensibilidade na pele. Interromper 
o uso se ocorrer irritação na pele. Apenas para 
uso externo.

USOS SUGERIDOS PRECAUÇÕES

• Azeite: contém grandes quantidades de ácido oleico 
e esqualeno, conhecidos pelas suas propriedades 
hidratantes.

• Jojoba: contém dez ácidos gordos e forma uma barreira 
oclusiva que reduz a perda de humidade e promove 
a hidratação da pele.

• Bagas de goji: provenientes da nossa quinta associada 
NingXia, na China. Contêm ácidos gordos, esqualeno 
e provitamina D que ajudam a hidratar e a nutrir a pele.

• Óleo de hortelã-pimenta: proporciona uma experiência 
aromática revigorante. Tem um aroma revigorante, 
fresco, mentolado e herbáceo.

• Óleo de cedro: o seu aroma amadeirado, quente 
e balsâmico cria um ambiente relaxante, calmante 
e reconfortante. Tem propriedades purificantes 
e hidratantes e pode ajudar a manter a aparência 
de uma pele saudável e jovial.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS (CONTINUAÇÃO)


