
• Mistura Valor, óleo essencial de olíbano, óleo essencial de abeto preto,  
óleo essencial de tanaceto azul, óleo essencial de gerânio e madeira de cânfora 

• Fórmula 100% à base de plantas

• Contém óleos essenciais que limpam de forma natural

• Elimina a sujidade, a oleosidade e as impurezas da pele

• Deixa a pele com uma sensação limpa e suave

• Mantém a barreira natural de hidratação da pele

• Formulado para todos os tipos de pele

• Cria uma espuma cremosa

• Infundido com a mistura Valor para proporcionar um 
aroma estimulante, revigorante e fortalecedor

• O olíbano proporciona um aroma revigorante  
e terroso com propriedades calmantes para a pele

• O abeto preto transmite uma fragrância terrosa e 
amadeirada

• O tanaceto azul tem um perfil aromático inspirador

• O gerânio tem uma fragrância doce e floral

• A madeira de cânfora tem propriedades benéficas para a 
pele e um aroma herbáceo forte

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

• Sem ingredientes que contenham glúten ou soja

• Adequado a veganos

• Produto final não testado em animais

• Com ingredientes de origem natural

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, óleo 
de fruta de Olea europaea (Azeitona), triglicérido caprílico/
cáprico, gluconato de sódio, óleo de folha de Picea mariana* 
(Abeto preto), óleo de madeira de Cinnamomum camphora* 
(Cânfora), óleo de semente de Lycium barbarum (Bagas de 
goji), óleo de semente de Simmondsia chinensis (Jojoba), 
farelo de Avena sativa (Aveia), óleo da flor de Tanacetum 
annuum* (Tanaceto azul), óleo de Boswellia carterii* 
(Olíbano), óleo da flor de Pelargonium graveolens* (Gerânio), 
extrato de folha de Aloe Barbadensis (Aloe vera), extrato de 
folha de Rosmarinus officinalis (Alecrim)
Pode conter: citral**, citronelol**, geraniol**, limoneno**  
e linalol**

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

INGREDIENTES

Valor é uma das misturas originais formuladas por  
D. Gary Young e é uma das favoritas dos membros há 
muito tempo. Cada óleo essencial nesta mistura foi 
selecionado com cuidado pelos seus benefícios aromáticos 
e tópicos únicos: o óleo essencial de olíbano pelo seu aroma 
revigorante e terroso e pelas suas propriedades calmantes 
para a pele, o abeto preto pelo seu aroma terroso e 
amadeirado, o tanaceto azul pelo seu perfil aromático 
inspirador, o gerânio pela sua fragrância doce e floral e 
a madeira de cânfora pelas suas propriedades benéficas 
para a pele e o seu aroma herbáceo forte. O nosso Valor 
Bar Soap realça as melhores qualidades do óleo essencial 
Valor na forma de um sabonete, permitindo que quem o 
utiliza desfrute da natureza revigorante deste óleo na sua 
rotina diária de banho.

HISTÓRIA DO PRODUTO

Infundido com a nossa mistura Valor e outros ingredientes botânicos naturais, o 
nosso sabonete hidratante Valor limpa a pele dando-lhe um aroma revigorante.  A 
sua fórmula 100% à base de plantas proporciona uma fantástica espuma cremosa 
e uma pele suave mantendo, ao mesmo tempo, a barreira de hidratação natural 
da pele com ingredientes como o óleo essencial de olíbano que tem um aroma 
revigorante e terroso e propriedades calmantes para a pele, o óleo essencial 
de abeto preto que proporciona uma fragrância terrosa e amadeirada e o óleo 
essencial de tanaceto azul que tem um perfil aromático inspirador. 

100 g, 1 sabonete Código: 3680500

VALOR BAR SOAP


