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LEITE  CORPORAL 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Emulsão hidratante de textura refrescante, suave e de rápida absorção. Fornece 
conforto instantâneo e hidratação intensa e duradoura, reforça a barreira de proteção 
da pele e a sua elasticidade. 
 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité e em África tem 
sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

o Leite de Amêndoas (Prunus amygdalus): O óleo de amêndoas doces é muito 
recomendado na hora de formular produtos cosméticos atividade hidratante, 
acondicionadora e emoliente da pele. 

 
 
 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles.   
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar diariamente sobre todo o corpo, com uma suave massagem, até à sua completa 
absorção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco 400 ml e 1000 ml 
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TÓNICO CORPORAL 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS  
Loção tónica hidra-alcoólica com glicerina, alcanfor, mentol e eucalipto. É o produto 
ideal para terminar tratamentos corporais ou massagens, pois tonifica os músculos, tem 
propriedades refrescantes, relaxantes e elimina os resíduos de óleos e de cremes. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Álcool desnaturado: actua na pele como desinfetante e antisético. 
 
o Glicerina: hidrata e suaviza a pele. 

 
o Alcanfor: actua como analgésico e antisético. 

 
o Extrato de mentol: extrato vegetal com poder vasoconstritor, refrescante, 

adstringente e estimulante. 
 

o Eucaliptos: Árvore de grande porte originária da Austrália. Utilizam-se as folhas 
pelo seu conteúdo em óleos essenciais. É utilizado na cosmética pelas suas 
propriedades refrescantes, desinfetantes e adstringentes. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
 
 
TIPOS DE PELE  
Recomendado para todo o tipo de peles, especialmente para depois de ter efetuado um 
tratamento corporal ou massagem. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar com um algodão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco 1000 ml 
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AMPOLAS NODULAR LIPOLITICO  
  
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Tratamento lipolítico que transforma a celulite em firmeza*. Previne e reduz a 
acumulação de gorduras, diminui o aspeto de “pele de laranja”, melhora a drenagem e 
recupera a firmeza. 
*A glaucina é uma molécula multifuncional que favorece a reversão do tecido adiposo 
para um tecido com características fibroplásticas. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Body FitTM: a glaucina é uma molécula multifuncional que permite estimular a 
lipólisis e inibir o aparecimento de novos adipósitos. Favorece a reversão do 
tecido adiposo para um tecido com características fibroplásticas. Body FitTM  reduz 
visivelmente o aspeto da celulite e contribui para melhorar a drenagem e  
distribuir  a água nos tecidos. A celulite diminui e a pele recupera a sua firmeza 

o Cafeina e Carnitina ativam as células ajudando na extração de lípidos das células 
gordas. Tonificantes  

o Guaraná (Paullinia Cupana) extrato vegetal rico em cafeína, ajuda a eliminar as 
gorduras acumuladas 

o Extrato de fucus (Fucus vesiculosus), alga marinha rica em iodo, sendo o seu 
principal efeito a eliminação de gorduras e toxinas. São também 
descongestionantes e estimulantes. 

o Betaína: De origem vegetal, derivada da beterraba açucareira (Beta vulgaris L). É 
um osmólito orgânico utilizado pelas células da epiderme para manter o equilíbrio 
hídrico. Regula o seu transporte das zonas mais húmidas para as zonas mais secas. 
A molécula tem capacidade para reter a água quando esta está em excesso 
(condições de humidade) e liberta-a em zonas ou ocasiões donde esta seja 
necessária. 

 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais nem perfume  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para o tratamento da celulite em zonas localizadas.   
 
INSTRUÇÕES 
Tratamento anticelulite com Nodular ampolas 
- Depois de realizar um peeling com Peeling Corporal, aplicar uma ampola Nodular de 
forma manual até à sua completa absorção ou ionização. Não retirar. Recomendamos 
acabar o tratamento com uma massagem de Creme Massagem Anticelulite. 

- O Tratamento consta em 12 sessões, 2 vezes por semana. Continuar com uma sessão 
por semana durante 3 semanas mais. 

 
Nodular ampolas no tratamento de vendas efeito calor 
- Aplicar Nodular ampolas antes de aplicar as vendas quentes com uma massagem até à 
sua completa absorção. 

- O tratamento consta em 12 sessões, 3 vezes por semana. Continuar com uma sessão 
por semana durante 3 semanas mais. 

 
 
Apresentação 12 ampolas x 10 ml 
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AMPOLAS COMPOSET REAFIRMANTE 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Estimula e protege o colagénio e outras proteínas dérmicas  
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Si-Marix®: é um novo conceito fruto da combinação de duas novas biotecnologias: 
Micro Esponjas de Silício, estruturas que encapsulam o silício orgânico e 
melhoram a sua difusão pela pele e um Filme Molecular que liberta as Micro 
Esponjas de Silício Orgânico à medida que a pele vai necessitando e mais 
profundamente na epiderme. O Silício é um oligoelemento fundamental para a 
pele, isto porque aparece como uma parte importante das estruturas que 
compõem o tecido conjuntivo. Trata-se de um tratamento revolucionário na 
recuperação do tecido conjuntivo e por tanto das suas funções de sustentação, 
elasticidade e mobilidade. Graças ao Silício Orgânico a pele recupera a sua função 
fundamental de sustentação. 

o Extrato de shiitake (Lentinula edodes) Fungo Japonês rico em oligoelementos e 
ácidos urónicos que retêm a água e por isso ajudam a manter a pele hidratada. 
Também contem fitoestimulinas minerais e vitaminas que melhoram as 
propriedades biomecânicas da pele, o que se traduz numa melhoria da 
elasticidade e redução da flacidez da pele. 

o Extrato de Espirulina (spirulina máxima) microalga marinha rica em 
oligoelementos, proteínas, Vitamina E e betacarotenos. Tem propriedades cito-
estimulantes e reafirmantes. 

o Gluconolactona: molécula com alto poder hidratante que melhora a absorção e 
diminui a perda de água na pele. Reforça a função de proteção da pele 
protegendo o organismo de agressões externas. Ajuda a manter os tecidos em 
boas condições, a pele mais elástica, lisa e jovem. Complexo de 5 
Oligoelementos bio disponível, é disser que chega às células donde as suas 
funções são necessárias, composta de magnésio, ferro, zinco, cobre e silício. Os 
minerais são necessários para manter a saúde da pele. São constituintes essenciais 
para milhares de reações bioquímicas que se desencadeiam nas nossas células. 

 
NÃO CONTEM Parabenos, óleos minerais nem perfume  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para tratamentos reafirmantes.   
 
INSTRUÇÕES 
Tratamento reafirmante com Composet ampolas 
- Depois de realizar um peeling com Peeling Corporal, aplicar uma ampola Composet, de 
forma manual até à sua completa absorção ou ionização. Não retirar. Recomendamos 
acabar o tratamento com uma massagem de Creme Reafirmante. 

- O Tratamento consta em 12 sessões, 2 vezes por semana. Continuar com uma sessão 
por semana durante 3 semanas mais. 

 
Composet ampolas no tratamento de vendas efeito calor 
- Aplicar Composet ampolas antes de aplicar as vendas quentes com uma massagem até 
à sua completa absorção. 

- O tratamento consta em 12 sessões, 3 vezes por semana. Continuar com uma sessão 
por semana durante 3 semanas mais. 

 
Apresentação 12 ampolas x 10 ml 
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AMPOLAS VOLUMINADOR SEIOS  
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Ajuda na formação de adipócitos (células capazes de armazenar gordura). Fomenta o 
volume do busto, fortalece o tecido conjuntivo e potencia as curvas femininas.   
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
                               

o VoluplusTM: ativo vegetal natural. Trata-se de polifenóis da noz-moscada 
(Myristica fragans) solubilizados em óleo de macadâmia (Macadamia ternifólia). 
Estes polifenóis ajudam, de forma natural, na formação de novos adipócitos 
(células capazes de armazenar gordura). A gordura acumulada no peito provoca 
um aumento notável do mesmo. Ajuda no aumento do volume do busto e potencia 
as curvas femininas.  

o Si-Marix®: é um novo conceito fruto da combinação de duas novas biotecnologias: 
Micro Esponjas de Silício, estruturas que encapsulam o silício orgânico e 
melhoram a sua difusão pela pele e um Filme Molecular que liberta as Micro 
Esponjas de Silício Orgânico à medida que a pele vai necessitando e mais 
profundamente na epiderme. O Silício é um oligoelemento fundamental para a 
pele, isto porque aparece como uma parte importante das estruturas que 
compõem o tecido conjuntivo. Trata-se de um tratamento revolucionário na 
recuperação do tecido conjuntivo e por tanto das suas funções de sustentação, 
elasticidade e mobilidade. Graças ao Silício Orgânico a pele recupera a sua função 
fundamental de sustentação. 

o Betaína: De origem vegetal, derivada da beterraba açucareira (Beta vulgaris L). É 
um osmólito orgânico utilizado pelas células da epiderme para manter o equilíbrio 
hídrico. Regula o seu transporte das zonas mais húmidas para as zonas mais secas. 
A molécula tem capacidade para reter a água quando esta está em excesso 
(condições de humidade) e liberta-a em zonas ou ocasiões donde esta seja 
necessária. 

o Extrato lúpulo (Humulus lúpulo): extrato vegetal rico em polifenóis e 
estimulante do metabolismo cutâneo, melhora a elasticidade e firmeza dos 
tecidos e ajuda a dor volume ao seio. 

      
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Tratamento para dar volume e reafirmar o seio.   
 
INSTRUÇÕES 
Depois de limpar a pele e aplicar um peeling De Noyle´s, massajar o produto até à sua 
completa absorção. Não ionizável.  
 
ADVERTÊNCIA 
Não é aconselhável utilizar Voluminador antes da primeira menstruação, durante a 
menstruação ou durante a amamentação.   
 
Apresentação 12 ampolas x 10 ml 
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PEELING CORPORAL 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Exfolia a pele eliminando as células mortas. Prepara a pele para a absorção dos 
componentes ativos do tratamento requerido e a sua ação hidratante proporciona uma 
pele suave e lisa.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Formulado com um emulsionante de origem natural muito suave e aparentado 
com a pele. Contem glicerina de efeito hidratante e emoliente. 

o Partículas exfoliantes naturais: sementes de damasco e mineral coríndon.     
 

  
 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles.   
 
 
INSTRUÇÕES 
Limpar a pele com Leite Desmaquilhante hidratante e tonificar com Tónico Hidratante, 
se for necessário e a pele o permitir, aplicar vapor durante 10 minutos na zona a tratar 
para suavizar a camada córnea da pele e conseguir um peeling mais profundo e eficaz. 
Espalhar o peeling pela zona a tratar e trabalhá-la de forma manual ou com a ajuda de 
uma luva de crina. Para eliminar os resíduos que ficarem presos à pele, humedecemos 
uma esponja de limpeza com água ou Tónico Corporal e limpamos a zona.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação boião de 500 ml 
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PEELING AÇUCAR 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
A ação estimuladora da esfoliação prepara a pele libertando-a de células mortas e ativa 
a circulação.  
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité que em África 
tem sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

 
o Óleo de amêndoas doces Prunus amygdalus: utiliza-se na cosmética pelas suas 

propriedades nutritivas e hidratantes. 

o Manteiga de Cacau Theobroma cacao, extrai-se das sementes da árvore do 
cacau e as suas principais funções são de hidratação e nutrição. Contem 
oligoelementos que remineraliza a pele, além de antioxidantes que ajuda na 
eliminação de gorduras. 

o Óleo de Abacate Persea Gratísima Fruto tropical, originário da América, 
excecionalmente rico em vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos. O seu 
óleo de grande poder de penetração é valioso pela sua capacidade de acelerar a 
cicatrização e diminuir a profundidade das rugas.   

o Óleo de Nozes de Macadâmia Macadamia integrifólia obtém-se ao prensar as 
nozes da árvore da macadâmia. É rico em ácidos gordos monoinsaturados e tem 
uma composição muito similar ao sebo que produz naturalmente o corpo humano 
para proteger a pele, por isso possui uma grande afinidade à pele. É um fabuloso 
protetor e é rapidamente absorvido, contem propriedades calmantes.                  

 
  

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles.   
 
 
INSTRUÇÕES 
Limpar a pele com Leite Desmaquilhante hidratante e tonificar com Tónico Hidratante, 
se for necessário e a pele o permitir, aplicar vapor durante 10 minutos na zona a tratar 
para suavizar a camada córnea da pele e conseguir um peeling mais profundo e eficaz. 
Espalhar o peeling pela zona a tratar e trabalhá-la de forma manual ou com a ajuda de 
uma luva de crina. Para eliminar os resíduos que ficarem presos à pele, humedecemos 
uma esponja de limpeza com água ou Tónico Corporal e limpamos a zona.      
 
 
Apresentação boião de 500 ml 
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GEL REDUTOR FRIO 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Solução em gel de efeito frio, coadjuvante nos tratamentos adelgaçantes. Diminui o 
volume e reafirma os tecidos. Produto formulado para ajudar nos tratamentos 
adelgaçantes, reafirmantes e para relaxar as pernas cansadas ou com problemas de 
circulação. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Citrus nobilis (mandarine orange oil): fruta que contém vitamina B e C, 
glucoácidos e carotenos. Confere elasticidade à pele. 

 
o Alcanfor: actua como analgésico e antisséptico. 

 
o Extrato de mentol: extrato vegetal com poder vasoconstritor, refrescante, 

adstringente e estimulante. 
 

o Eucaliptos: Árvore de grande porte originária da Austrália. Utilizam-se as folhas 
pelo seu conteúdo em óleos essenciais. É utilizado na cosmética pelas suas 
propriedades refrescantes, desinfetantes e adstringentes. 

 
o Álcool desnaturado: actua na pele como desinfetante e antisético. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO 
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para melhorar a firmeza e para tratamentos para pernas cansadas ou com 
problemas de circulação. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar à noite uma pequena quantidade na zona a tratar, realizar uma suave massagem 
até que o produto seja absorvido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 200 ml e boião de 1000 ml 
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LOÇÃO REDUTORA 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Líquido para o tratamento reafirmante com ligaduras frias. 
A principal função desta loção é criar um arrefecimento localizado (vasoconstrição). Este 
arrefecimento aumenta a velocidade da circulação sanguínea, o que favorece a ativação 
dos adipócitos e a eliminação dos resíduos celulares, traduzindo-se numa melhoria da 
firmeza dos tecidos e uma diminuição do volume. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Citrus nobilis (mandarine orange oil): fruta que contém vitamina B e C, 
glucoácidos e carotenos. Confere elasticidade à pele. 

 
o Alcanfor: actua como analgésico e antisséptico. 

 
o Extrato de mentol: extrato vegetal com poder vasoconstritor, refrescante, 

adstringente e estimulante. 
 

o Eucaliptos: Árvore de grande porte originária da Austrália. Utilizam-se as folhas 
pelo seu conteúdo em óleos essenciais. É utilizado na cosmética pelas suas 
propriedades refrescantes, desinfetantes e adstringentes. 

 
o Álcool desnaturado: actua na pele como desinfetante e antisético. 

 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais. 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para melhorar firmeza e tratamentos de pernas cansadas, com má 
circulação e varizes. 
 
INSTRUÇÕES 

o Verter 50ml de Loção Adelgaçante numa taça. 
o Adicionar 150ml de água à Loção Adelgaçante (uma parte de produto para 3 de 

água) 
o Embeber as ligaduras na mistura e escorre-las ligeiramente. 
o Envolver a parte do corpo a tratar com as ligaduras embebidas, apertando 

suavemente. 
o Deixar atuar durante 45 minutos. 

 
Tratamento de 10 a 12 sessões, duas vezes por semana. Continuar com uma sessão 
semanal durante 3 semanas mais. É muito aconselhável utilizar o Gel Adelgaçante no 
domicílio. 
 
RECOMENDAÇÕES 
Não é aconselhável aplicar o tratamento no abdómen durante a digestão. Não realizar o 
tratamento sobre nenhuma parte do corpo durante o período menstrual. 
 
Apresentação frasco 1000 ml 
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LOÇÃO POLIPLANT 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Loção com fito-extratos de Fucus, Alecrim, Hera e Laranja amarga. 
A ação conjugada de dois potentes vasodilatadores (alcanfor e calor) provoca uma maior 
atividade das células adiposas, o que se traduz num desgaste de calorias e na eliminação 
de resíduos. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Hedera helix (extrato de hera): planta trepadora com efeito anti-inflamatória e 
descongestionante. Faz parte da constituição dos produtos anticelulíticos pois 
estimula a nutrição da pele. 

o Fucus ves: algas típicas das costas britânicas. São muito ricas em iodo, proteínas, 
magnésio, bromo, fósforo e vitaminas A, C, E e K. Contém algum cálcio, enxofre, 
potássio, silicato, ferro, cobre e zinco. As suas principais propriedades são a 
eliminação de lípidos e toxinas. Aplica-se fundamentalmente nos tratamentos 
anticelulíticos pelo seu caracter iodóforo. É também descongestionante e 
estimulante. 

o Rosmarinus officinales (extrato de alecrim): planta que pertence à família das 
labiadas. Contém álcool e alcanfor portanto actua como desinfetante, tonificante 
e estimula a nutrição da pele. 

o Citrus nobilis (mandarine orange oil): fruta que contém vitamina B e C, 
glucoácidos e carotenos. Confere elasticidade à pele. 

o Alcanfor: actua como analgésico e antisséptico. 
o Ácido láctico: tem efeito esfoliante (dissolve as células e liberta-as pouco a 

pouco), estimula a formação de novas células, clareia as manchas, aumenta o 
volume da barreira da hidratação dérmica, reduz as linhas e linhas de expressão. 

o Álcool desnaturado: actua na pele como desinfetante e antisético. 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
PERFUME HIPOALERGÉNICO 
 
TIPOS DE PELE 
Substitui o tratamento com ligaduras frias em caso de obesidade ou celulite. 
 
INSTRUÇÕES 
É aconselhável aplicar vapor na zona a tratar, durante 10 minutos, antes de iniciar o 
tratamento. Realizar um peeling e aplicar a ampola Nodular anticelulite. 

o Aquecer 200 ml de Loção Poliplant entre 45 e 50ºC. 
o Embeber a ligadura no produto e colocar na zona a tratar. 
o Deixar atuar durante 40 min, retirar as ligaduras e secar a zona. De seguida, 

realizar uma massagem. 
o Tonificar a pele com Tónico Corporal. 

 
RECOMENDAÇÕES 
É aconselhável utilizar o Hidro Gel Ativador em domicílio, como complemento ao 
tratamento. 
Tratamento de 12 sessões, 3 vezes por semana. Continuar com uma sessão semanal 
durante mais 3 semanas. 
 
Apresentação frasco 1000 ml 
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HIDRO GEL ATIVADOR 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Cosmético formulado para o tratamento localizado da celulite. 
A sensação de calor e vermelhidão dérmica provocada pelo Hidro Gel Ativador 
desaparece em poucos minutos. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Hedera helix (extrato de hera): planta trepadora com efeito anti-inflamatória e 
descongestionante. Faz parte da constituição dos produtos anticelulíticos pois 
estimula a nutrição da pele. 

 
o Fucus ves: algas típicas das costas britânicas. São muito ricas em iodo, proteínas, 

magnésio, bromo, fósforo e vitaminas A, C, E e K. Contém algum cálcio, enxofre, 
potássio, silicato, ferro, cobre e zinco. As suas principais propriedades são a 
eliminação de lípidos e toxinas. Aplica-se fundamentalmente nos tratamentos 
anticelulíticos pelo seu caracter iodóforo. É também descongestionante e 
estimulante. 

 
o Ruscus aculeatus: extrato vegetal com efeitos anti-inflamatórios. Ativa a 

circulação sanguínea. 
 

o Cafeína – As suas principais propriedades são:  
o Ajuda na extração de lípidos das células gordurosas, 
o Tonifica as veias e artérias, melhorando a circulação sanguínea, 
o Ativa as células gordurosas na eliminação dos resíduos. 

 
o Álcool desnaturado: actua na pele como desinfetante e antisséptico. 

 
o Glicerina: hidrata e suaviza a pele. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO 
 
 
TIPOS DE PELE 
Substitui o tratamento anticelulite e de obesidade. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar à noite uma pequena quantidade na zona a tratar, realizar uma suave massagem 
até que o produto seja absorvido. Deixar atuar durante toda a noite. Não utilizar antes 
ou depois de exposições solares. 
 
 
 
 
Apresentação boião de 175 ml e 1000 ml 
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CREME DE MASSAGEM ANTI-CELULÍTICO 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme de massagem, pouco oleoso, com alcanfor, iodo orgânico e óleo de alfazema. 
Actua eficazmente na dissolução de nódulos adiposos. 
De textura agradável, pouco oleosa e com elevado poder deslizante. Graças aos seus 
componentes (iodo e alcanfor) pode ser utilizada contra a celulite e pelas suas 
propriedades calmantes e descongestionantes como creme de massagem. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de Alfazema : planta cujo óleo possui propriedades desinfetantes e 
cicatrizantes. 

 
o Alcanfor: actua como analgésico e antisético. 

 
o Iodo potássico: substância ativa com propriedades anticelulíticas graças ao seu 

conteúdo em iodo. 
 

o Glicerina: hidrata e suaviza a pele. 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO 
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles, especialmente para o tratamento da celulite e 
para tratamentos anti fadiga. 
 
 
INSTRUÇÕES 
 

o Realizar um peeling cada 15-20 dias. 
o Realizar uma massagem com o creme de massagem anticelulite na zona a tratar. 
o Recomenda-se utilizar o creme de massagem anticelulite em combinação com 

outros tratamentos tais como ligaduras quentes ou Nodular ampolas. 
o O tratamento consta de 12 sessões, 3 vezes por semana. Continuar com uma 

sessão semanal durante mais 3 semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação boião de 500 ml e 1000 ml 
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CREME DE SUDAÇÃO 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
 
Creme de tratamento com efeitos sudoríficos sobre a pele.  
O creme de sudação ajuda a eliminar toxinas. Actua obturando os poros, evitando assim 
a sudação. Como consequência a temperatura corporal aumenta, obrigando o organismo 
a produzir maior suor para eliminar o calor excessivo. Aplicar sempre com uma fonte de 
calor externa. 
 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 
 

o Parafina: substância oleosa a qual se utiliza para tratamentos que requeiram 
sudação. 

 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO 
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo tipo de peles, especialmente para tratamentos anticelulíticos, 
adelgaçantes e para eliminar toxinas. 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES 

o Aplicar vapor durante 10 ou 12 min. 
o É aconselhável realizar um peeling cada 15 dias. 
o Aplicar o creme sudação na zona a tratar. Recomenda-se manter os pés quentes 

para manter a temperatura corporal alta. 
o Envolver a zona com um plástico e uma manta elétrica durante 30 min. 
o Para finalizar, retirar o creme de sudação e aplicar uma ampola anticelulite 

Nodular e massajar até ser absorvida. 
o Aplicar gel adelgaçante para reafirmar e tonificar a pele e a musculatura. 

 
 
 
Apresentação boião de 1000 ml 
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CREME REAFIRMANTE 
 
CARACTERISTICAS E EFEITOS 
Creme de tratamento com fito-extratos de efeitos tensores. Para uso facial e corporal. O 
colagénio combinado com extratos de plantas confere resistência e elasticidade à pele. 
PRINCIPIOS ATIVOS 

o Hedera hélix (extrato de hera): planta trepadora com efeito anti-inflamatória 
e descongestionante. Faz parte da constituição dos produtos anticelulíticos e 
reafirmantes, pois estimula a pele. 

o Equisetum arvense (extrato de rabo de cavalo): Planta que pertence à família 
das equitáceas. A sua ação é cicatrizante, anti-inflamatória e fortalecedora do 
tecido conjuntivo. 

o Hamamelis (witch hazal extract): extrato vegetal com propriedades 
adstringentes e nutritivas. 

o Extrato de lúpulo (humulus lupulus): extrato vegetal com efeitos 
adstringentes e estimulador do metabolismo cutâneo. 

o Complexo de alantoína: actua como reparador dos tecidos, o que o torna 
adequado para a elaboração de cremes indicados para o tratamento de 
problemas de pele. 

o Colagénio: é uma proteína fibrosa da pele que forma 70% da derme e constitui 
uma rede que confere estrutura, suporte, resistência e elasticidade à derme e 
epiderme. Possui capacidade para absorver e reter água, o que hidrata e pele e 
previne o aparecimento de rugas, já que o processo degenerativo da pele é 
motivado pela diminuição da quantidade e elasticidade do colagénio cutâneo. 

o Sorbitol: mantem a pele hidratada 
 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles que requerem um tratamento reafirmante, mesmo que seja 
facial, corporal ou para seios. 
 
INSTRUÇÕES 
Quando o creme Reafirmante é utilizado no gabinete para melhorar a firmeza: 
Finalizar o tratamento com uma massagem, utilizando o creme Reafirmante. Aplicar a 
Season Mascara para terminar. O tratamento consta de 12 sessões, 2 vezes por semana e 
continua com uma sessão por semana durante mais 3 semanas. 
 
Quando o creme Reafirmante é utilizado no tratamento de ligaduras frias: 
Aplicar o creme Reafirmante com uma massagem até que seja absorvido, antes de 
colocar as ligaduras frias. Realizar 12 sessões com uma frequência de 2 por semana, 
continuar durante mais 3 semanas com uma sessão por semana. 
 
Quando o creme Reafirmante è utilizado no domicilio: 
Aplicar pelo menos 3 vezes por semana. Deixar o creme atuar durante toda a noite.  
 
 
 
 
Apresentação boião de 1000 ml 
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SENSO GEL 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Gel especialmente formulado para a massagem terapêutica.  
Senso gel contém salicilato de metilo e alcanfor, conferindo propriedades 
vasodilatadoras. O mentol, a canela, a sálvia e o cravo têm propriedades antissépticas, 
tranquilizantes e descongestionantes. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de sálvia: planta que contém salveno, pieno, alcanfor e ácido tânico. A sua 
ação é adstringente, tonificante e ativa todas as funções metabólicas do 
organismo. 

 
o Óleo de menta: óleo vegetal com propriedades refrescantes e adstringentes. 

 
o Óleo de canela: fruto da canela. Na sua composição encontram-se taninos e um 

óleo essencial que se utiliza na cosmética para conferir firmeza muscular. 
 

o Óleo de gérmen de trigo: extrato vegetal que nutre e hidrata a pele. Possui uma 
ação regeneradora dos tecidos cutâneos, já que favorece a atividade da zona 
tratada, conseguindo a revitalização da pele. 

 
o Óleo de amêndoas doces: utiliza-se na cosmética pelas suas propriedades 

nutritivas e hidratantes. 
 

o Extrato de mentol: extrato vegetal com poder vasoconstritor, refrescante, 
adstringente e estimulante. 

 
o Alcanfor: actua como analgésico e antisético. 

 
o Salicilato de metilo: penetra facilmente na pele e actua como calmante da dor e 

desinfetante, portanto estimula a nutrição da pele. 
 

o Lanolina: suaviza e hidrata a pele. 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para tratamentos anti fadiga, reafirmantes e massagens terapêuticas. 
 
INSTRUÇÕES 
Realizar uma massagem na zona a tratar com Senso gel. 

 
 
Apresentação boião de 1000 ml 
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GEL ALOE VERA 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Gel Aloe Vera hidrata, refresca e descongestiona a pele de maneira imediata. Gel muito 
versátil apto para aliviar irritações cutâneas, regenerar cicatices e estrias ou para o 
cuidado quotidiano da pele.  
 
 
 
CONTEM: 
 
EXTRACTO DE ALOE VERA Aloe Barbadensis extrato vegetal que aplicado 
sobre a pele, tem um efeito regenerativo assombroso. Também tem propriedades 
calmantes, hidratantes e alivia as reações típicas das peles sensíveis. 
 
 
NÃO CONTEM PARABENOS NEM ÓLEOS MINERAIS.  
PERFUME HIPOALERGÉNICO 
  
 
 
 
TIPOS DE PELE 
 
Todo o tipo de peles. 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 
Aplicar diariamente sobre todo o corpo, com uma suave 
massagem, até á sua completa absorção. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apresentação: Frasco de 250 ml e de 1000ml com dosificador. 
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MARINE BODY WRAP 
 
 
CARACTERÍSTICAS/ EFEITOS 
Envoltura corporal de algas microestreladas e limos marinhos. 
Marine Body Wrap contém dois tipos de algas: algas castanhas e algas calcárias, 
contendo também limos marinhos. Todos os ingredientes foram secos e pulverizados, o 
que proporciona uma maior penetração dos princípios ativos. Marine Body Wrap estimula 
a eliminação de lípidos, líquidos e toxinas, como também ajuda à manutenção e 
reparação do bom estado da pele.  
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Lithothamnium calcareum – Alga calcária com alto conteúdo de oligoelementos, 
especialmente cálcio, ferro e magnésio, os quais nutrem a pele. Possui também 
propriedades absorventes que limpam a pele em profundidade. 

 
o Algas Laminarias – Algas castanhas típicas das costas Bretanhas. São muito ricas 

em minerais e vitaminas. As suas propriedades principais são a eliminação de 
lípidos e toxinas. Aplicam-se, fundamentalmente, em tratamentos anticelulíticos 
pela grande concentração de iodo. É também descongestionante e estimulante. 

 
o Limos marinhos – provêm da costa da Bretanha Francesa. São lamas depositadas 

durante grandes períodos de tempo nos fundos marinhos. Têm propriedades 
remineralizantes, pelo seu conteúdo em cálcio e magnésio, e propriedades 
reestruturantes pelo seu conteúdo em iodo. 

 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
INSTRUÇÕES 
 
Depois de aplicar a Loção Catalisadora, preparar a envoltura com Marine Body Wrap: 
colocar numa taça um copo e meio de Marine Body Wrap (para tratamentos corporais 
inteiros) ou meio copo de Marine Body Wrap (para tratamentos corporais localizados), 
adicionar água quente até conseguir uma massa homogénea. Deixar atuar durante 25 
min. Recomenda-se utilizar a manta elétrica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação balde de 1500 grs. 
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LOÇÃO CATALIZADORA 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS /EFEITOS 
Loção catalisadora que quando aplicada sobre a zona a tratar, potencia a ação dos 
produtos que se apliquem sobre a mesma. Contém uma grande variedade e uma alta 
concentração de vitaminas e oligoelementos, ajuda a preparar a pele para receber as 
propriedades dos princípios ativos de Marine Body Wrap. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Concentrado de Algas Laminarias – é necessário 17,5 Kg de algas para obter 1 
litro de concentrado. Algas castanhas típicas das costas Bretanhas francesas. São 
uma verdadeira “esponja marinha”, concentrando nelas substâncias ativas, tal 
como o iodo, vitaminas, aminoácidos e oligoelementos, que lhes conferem 
propriedades lipolíticas, remineralizantes, tonificantes e equilibrantes.  

 
o Complexo 5 oligoelementos – Complexo bio disponível, isto é, que penetra até às 

células onde as suas funções são requisitadas, que é composto pelos seguintes 
minerais: magnésio, ferro, zinco e silício. Os minerais são necessários para a 
manutenção ótima da saúde, são constituintes essenciais para milhares de 
reações bioquímicas que se desencadeiam nas nossas células. Os minerais 
fortalecem o sistema imunológico e facilitam a produção de hormonas e enzimas. 

 
o Vitamina E: Anti radicais  

 
� Melhora o relevo cutâneo (antirrugas) 
� Retenção acrescentada da humidade da capa córnea 
� Melhora a elasticidade de pele  
� Redução da formação de lipoperóxidos da pele (Anti radicais) 

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 

 
 

INSTRUÇÕES 
 
Realizar uma suave massagem até à total absorção do produto, de seguida aplicar Marine 
Body Wrap. 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 500 ml 
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CONCENTRADO DE ALGAS & CAFEÍNA 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS / EFEITOS 
Gel fluido desenhado para combater a celulite com extratos de algas e cafeína. 
Especialmente idealizado para a massagem das zonas com problemas de celulite. 
Contém uma grande quantidade de princípios ativos que favorecem a eliminação de 
toxinas. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 
 

o Concentrado de Algas Laminarias - é necessário 17,5 Kg de algas para obter 1 
litro de concentrado. Algas castanhas típicas das costas Bretanhas francesas. São 
uma verdadeira “esponja marinha”, concentrando nelas substâncias ativas, tal 
como o iodo, vitaminas, aminoácidos e oligoelementos, que lhes conferem 
propriedades lipolíticas, remineralizantes, tonificantes e equilibrantes.  

 
o Cafeína – As suas principais propriedades são:  

� Ajuda na extração de lípidos das células gordurosas, 
� Tonifica as veias e artérias, melhorando a circulação sanguínea, 
� Ativa as células gordurosas na eliminação dos resíduos. 

 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 
Após aplicar Marine Body Wrap, realize uma massagem anticelulítica nas zonas a tratar 
com Concentrado de Algas & Cafeína, assim aumenta-se as propriedades anticelulíticas 
do tratamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 250 ml e 500 ml 
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ÓLEO DE MASSAGEM 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Óleo de massagem com propriedades vasodilatadoras, refrescantes e tonificantes. 
As propriedades dos seus componentes relaxam e tonificam a pele, enquanto as suas 
propriedades lubrificantes convertem-no no óleo ideal para massagens estéticas e 
desportivas. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de alecrim: planta que pertence à família das labiadas. Possui taninos, 
álcool e alcanfor. Estimula a nutrição da pele portanto está indicado contra a 
fadiga, dores musculares, tonifica as peles flácidas. 

 
o Salicilato de metilo: penetra facilmente na pele e actua como calmante da dor e 

desinfetante, portanto estimula a nutrição da pele. 
 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para tratamentos anti fadiga e peles que requeiram firmeza. 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Realizar uma massagem na zona a tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 400 ml 
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ÓLEO DE MASSAGEM BEM-ESTAR 
 
Mistura de óleos vegetais (óleo de amêndoas doces, girassol, gérmen de trigo, aloé e maçã) 
enriquecidos com óleos essências de tangerina, laranja, lavanda e gerânio, os quais têm 
propriedades relaxantes que aliviam os sinais de tensão e transmitem calma e bem-estar. 
Facilita as manobras em qualquer tipo de massagem corporal terapêutico ou estético. 
Ideal para massagens relaxantes e antisstressantes.  
 
 
 
 
 
ÓLEO DE MASSAGEM VITALIDADE 
 
Mistura de óleos vegetais (óleo de amêndoas, girassol, gérmen de trigo, chã verde e sésamo) 
enriquecidos com óleos essenciais de mirra, toranja, vara de rosas e lemongrass com 
propriedades tonificantes, dão energia e vitalidade e ajudam a levantar o ânimo. 
 Facilita as manobras em qualquer tipo de massagem corporal terapêutico ou estético. 
Ideal para massagens tonificantes, estimulantes e energizantes. 
 
 
 
ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES 
 
Óleo de amêndoas doces Prunus amygdalus. Trata-se de uma árvore caducifólia da família das 
rosáceas, tem a sua origem nas zonas temperadas e desérticas do oeste da Asia, estendendo-se 
gradualmente até às regiões da bacia mediterrânea. O óleo de amêndoas doces é um óleo obtido por 
compressão em frio dos frutos. Devido ao sue conteúdo em ácidos gordos essenciais, favorece a 
regulação da fase lípida do manto cutâneo, ajudando a restaurar a função da barreira da pele. Tem 
um forte poder hidratante sobre a pele, incrementando tonicidade e elasticidade. È um óleo muito 
bem tolerável pela pele, sendo usado na cosmética para o tratamento das peles delicadas, sensíveis e 
peles das crianças. Por último estes ácidos gordos são uteis como veículos que ajudam na 
penetração cutânea de diversos ativos a incrementar na pele.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 500 ml 
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ÓLEOS ESSENCIAIS 
 
 
Os óleos essenciais são substâncias naturais com cheiro muito concentrado, derivadas de 
plantas aromáticas. A composição de cada uma destas essenciais é muito complexa, 
contendo diferentes substâncias químicas às que se atribui um efeito terapêutico. São 
substâncias muito voláteis, pelo que podem atravessar a epiderme e realizar a sua ação 
in locu. 
 
Ao serem substâncias orgânicas naturais, atuam em harmonia com as forças naturais do 
organismo, pelo que muito frequentemente exercem uma ação “normalizante” do 
metabolismo. A maioria das essências, se não todas, são citofiláticas: estimulam a 
regeneração de novas células e, ao fazê-lo, ajudam a manter a saúde e juventude da 
pele. 
 
Os óleos essenciais de De Noyle’s spa – essence são puros e obtêm-se diretamente da 
planta, cultivadas em ambientes ótimos para o seu crescimento e desenvolvimento, e 
recolhidas no momento exato para que se encontrem na quantidade e qualidade 
adequadas. 
 
 
PROPRIEDADES DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 
 
ÓLEO ESSENCIAL ANTICELULITE 

 
Preparado 100% puro de óleos essenciais de alecrim, funcho, laranja e limão com efeitos 
anticelulíticos. 
 
Contém os seguintes óleos essenciais: 
 

o O. E. de Alecrim – Rosmarinus officinalis 
Parte utilizada: flores e folhas 
Propriedades: Ação estimulante da circulação que ajuda a minimizar o 
inchaço e congestionamento. Tem um efeito drenante. 
 
o O. E. de Funcho – Foeniculum vulgare 
Parte utilizada: sementes 
Propriedades: Potente diurético que facilita a dispersão da celulite. Possui um 
grande poder para eliminar toxinas. 
 
o O. E. de Laranja – Citrus dulcis 
Parte utilizada: casca da laranja 
Propriedades: Reforça o sistema vascular, facilitando a drenagem da zona 
tratada. A sua ação sudorípara acelera a eliminação de toxinas numa pele 
congestionada. 
 
 
o O E. de Limão – Citrus limonum 
Parte utilizada: casca do limão 
Propriedades: Ativa a circulação sanguínea, evita a acumulação de líquidos e 
facilita a eliminação de toxinas. 
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ÓLEO ESSENCIAL REAFIRMANTE 
 
Preparado 100% puro de óleos essenciais de alecrim, menta, patchouli e Ylang Ylang com 
efeitos reafirmantes. 
 
 
 
Contém os seguintes óleos essenciais: 

 
o O. E. de Menta – Mentha arvensis 
Parte utilizada: folhas e flores 
Propriedades: Efeito reafirmante dos tecidos pelo alto conteúdo de mentol 
que oferece uma sensação de frescura. 
 
o O. E. de Patchouli – Pogostemon patchouli 
Parte utilizada: folhas 
Propriedades: Actua fortemente na regeneração do tecido cutâneo, ativando 
também a formação de colagénio e elastina.  
 
o O. E. de Alecrim – Rosmarinus officinalis 
Parte utilizada: flores e folhas 
Propriedades: Tonifica e fortalece os tecidos ao mesmo tempo que estimula a 
circulação sanguínea. 

 
o O E. de Ylang Ylang – Cananga odorata 
Parte utilizada: flores 
Propriedades: possui um efeito fortalecedor dos tecidos. Tem capacidade 
para regular as hormonas sexuais. Pelo que pode favorecer a reafirmação. 
 
 
 

MODO DE EMPREGO 
 

 
A massagem é a principal e mais antiga forma de aplicar a aromaterapia. Aplicar 
óleos essenciais na massagem, além de facilitar a penetração através da pele, 
tem o benefício adicional da massagem por si mesma. Proporciona ainda um 
efeito psicológico devido à saturação do ambiente pelas essências. 

 
Ao tratar-se de óleos essenciais puros não se devem aplicar diretamente, senão 
que se devem diluir num creme ou óleo base. É aconselhável não superar 5% de 
concentração do óleo essencial na mistura. Isto é: 
 

o Massagem corporal: adicionar 3 gotas por 10 gramas de creme de 
massagem (uma colher de sopa) por tratamento. 

o Massagem facial: 1 gota por tratamento. Considera-se que um tratamento 
reafirmante facial com uma colher de café de creme é suficiente. A esta 
quantidade é adicionada uma gota de óleo essencial. 
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Com o conteúdo do recipiente pode-se realizar aproximadamente 60 tratamentos 
corporais. 
 
 
 Máscaras faciais ou corporais considera-se a mesma proporção de óleo essencial 
que na massagem. 
 
 Banho: Acrescentar 5-10 gotas do óleo essencial à banheira cheia de água morna 
e submergir-se de 10 a 20 minutos. 
 
 Difusores: Adicionar 10 gotas de óleo para duas horas 
 
 Queimadores de essências: Adicionar 1-2 gotas de óleo ao queimador. 
 
 Velas: Adicionar 1-2 gotas de óleo essencial à cera derretida. 
 
 
 
 

3. PRECAUÇÕES 
 

• Não ingerir 
• Recomenda-se não aplicar diretamente sobre a pele, devem ser sempre 

misturados com o creme base ou algum óleo de massagem. 
• Não aplicar sobre mucosas 
• Alguns óleos são fotossensíveis ( citrinos: laranja, limão...). Depois da 

aplicação destes óleos não se exponha ao sol. 
• De uma maneira geral, desaconselhamos o uso de óleos essenciais em 

grávidas. 
 
 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 15 ml 
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CREME DE MÃOS  
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme de tratamento hidratante com glicerina e ureia para o cuidado das mãos. 
A agressão constante a que estão submetidas as mãos, por uso de detergentes, sabões ou 
pelo frio, ocasiona uma destruição parcial das células queratínicas epiteliais, cuja 
regeneração não é possível sem a ajuda de substâncias ativas apropriadas. 
O creme de mãos é altamente hidratante, renova os tecidos superficiais, trata das rugas 
e irritações, normaliza o pH da pele cujas variações danificam os tecidos. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de Alfazema: planta cujo óleo possui propriedades desinfetantes e 
cicatrizantes. 

 
o Ureia: penetra facilmente na pele e tem propriedades hidratantes e suavizantes. 

 
 
o Sorbitol e glicerina: mantêm a pele hidratada e suave. 

 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para mãos, pés, cotovelos e joelhos. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Massajar o creme até à sua completa absorção. 
Usar tantas vezes seja necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 200 ml 
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PACK CREME DE MÃOS 
Com óleo de maçã alpina 
 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
A constante agressão a que estão submetidas as mãos (o uso de detergentes e sabões, 
agressões ambientais, etc.), ocasiona uma destruição parcial das células queratínicas 
epiteliais, cuja regeneração não é possível sem a ajuda de substâncias ativas 
apropriadas. Creme de mãos com óleo de maçã alpina com propriedades hidratantes, 
nutritivas, regeneradoras e despigmentantes. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS  
 

o Óleo de maçã alpina (Pyrus malus): Óleo rico em ácidos gordos oleicos e 
linoleicos com propriedades hidratantes e nutritivas. 

o Extrato de maçã (Pyrus malus): Contem alfa hidroxiácidos que favorecem a 
renovação celular e polifenóis com propriedades anti-idade.  

o Vitamina C: Ajuda na formação de novo colagénio, protege a pele dos radicais 
livres e fornece luminosidade. 

o Alantoína: Tem funções reparadoras sobre os tecidos, protege e acalma a pele 
das agressões externas. 

o Extrato de gayuba (Uva ursi): Extrato vegetal que contem hidroquinona e 
arbutina, ambas substâncias com propriedades inibidoras da produção de 
melanina. Os seus componentes previnem a formação de manchas e unifica o tom 
natural da pele. 

 
 
 
 

NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles.   
 
 
INSTRUÇÕES 
Massajar o creme até à sua completa absorção. Utilizar tantas vezes seja necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação Pack 12 bisnaga x 75 ml 
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GEL DE CORPO AHA FORTE 
 
CARACTERISTICAS / EFEITOS 
Gel de tratamento corporal para zonas localizadas. Diminui a aspereza e secura dos 
cotovelos, mãos, joelhos e pés, proporcionando uma melhoria na textura destas zonas, 
bem como uma pele mais suave e fina.     
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Extrato de frutas (ananás e maçã): ambas as frutas contêm uma elevada 
quantidade de hidroxiácidos, no entanto fornecem hidratação e nutrição, 
compensando a agressão dos ácidos. A maçã tem um elevado poder antioxidante. 

o Alfa-Hidroxiácidos: atuam diminuindo a força de coesão das células superficiais 
da pele, tendo como resultado uma maior renovação celular, que se traduz no 
alisamento e suavidade da pele.  

o Alantoína: Tem funções reparadoras sobre os tecidos, protege e acalma a pele 
das agressões externas. 

 
 

     
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles ásperas, desidratadas e muito secas. 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar todas as noites com uma suave massagem. Depois de obter os resultados 
esperados, aplicar uma ou duas vezes por semana, para manutenção.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 200 ml 
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ÓLEO POS-DEPILAÇÃO 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Óleo pouco gorduroso indicado para depois da depilação. 
Recomendado para retirar os restos de cera. O complexo vitamínico A-E-F melhora a 
renovação celular e a elasticidade, evitando a esfoliação. 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Óleo de menta: óleo vegetal com propriedades refrescantes e adstringentes. 
 
o Extrato de mentol: planta com poder vasoconstritor, refrescante, adstringente e 

estimulante. 
 

o Óleo de milho: contém vitamina E e possui efeitos regenerativos. 
 

 
o Óleo de cenoura: hortaliça da família das umbelíferas. Contém vitaminas A, B e 

C. Pelo seu carácter pro-vitamínico acelera a regeneração da epiderme e 
normaliza a secreção sebácea. Estas qualidades são aproveitadas na cosmética 
para produtos hidratantes e antirrugas, pois refresca, hidrata e suaviza a pele. 

 
o Ácidos gordos essenciais: têm funções de nutrição, reserva, proteção e 

estrutural, como componente das membranas celulares de todos os tecidos do 
corpo. 

  
 
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 
Depois da depilação, aplicar realizando uma ligeira massagem até que seja absorvido e 
até que os restos de cera sejam eliminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação frasco de 400 ml 
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CREME CORPORAL DE MANGO 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme corporal indicado para uma hidratação intensa e duradoura, que reduz a 
descamação e proporciona conforto instantâneo. As manteigas e óleos vegetais que 
contem, reparam e nutrem a pele em profundidade. Para uma pele lisa, suave e sem 
sensação de rigidez.  
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Manteiga Vegetal de Mango, Mangifera indica: espremendo as suas sementes, 
obtém-se uma manteiga vegetal com propriedades reparadoras, nutritivas e 
hidratantes. 

 
o Manteiga de Karité: Obtém-se a partir do fruto da árvore Karité que em África 

tem sido utilizada tradicionalmente na sua farmacologia com descongestionante e 
anti-inflamatório, como máscara para o cabelo e para proteger e hidratar a pele. 
A manteiga de Karité contem vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos que 
lhe conferem capacidade para recuperar a elasticidade natural da pele. 

 
o Óleo de Babassu, Orbignay speciosa: obtém-se do núcleo das palmeiras de 20 

mts de altura, originárias do Brasil. Com uma composição muito rica em ácidos 
gordos, esteróis, vitaminas e minerais, tem propriedades emolientes, suavizantes 
e nutritivas sem deixar uma sensação oleosa na pele. Ajuda a hidratar a pele e a 
equilibrar os níveis de humidade. Apresenta uma grande capacidade para 
preservar a elasticidade da pele e prevenir as estrias. Também utiliza-se para 
aliviar o prurido e irritação de eczemas e psoríase.    

  
o Óleo de amêndoas doces: utiliza-se na cosmética pelas suas propriedades 

nutritivas e hidratantes. 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para peles secas, muito secas e sensíveis. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Aplicar diariamente sobre todo o corpo, com uma suave massagem, até à sua completa 
absorção. 
 
 
Apresentação boião de 250 ml 
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SENSITIVE BODY GEL 
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Gel de banho ou duche anticelulite e esfoliante com esferas de polietileno. É o 
complemento perfeito para os tratamentos anticelulite. As partículas de polietileno têm 
uma ação esfoliante e permitem que os princípios ativos anticelulíticos penetrem mais 
fácil e profundamente na pele. Também alisa e suaviza a pele. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Hedera helix (extracto de hera): planta trepadora com efeito anti-inflamatória e 
descongestionante. Faz parte da constituição dos produtos anticelulite pois 
estimula a nutrição da pele. 

 
o Equisetum arvense (extrato de rabo de cabalo): planta que pertence à família 

das equitáceas. A sua ação é cicatrizante, anti-inflamatória e fortalecedora do 
tecido conjuntivo. 

 
o Fucus ves: algas típicas das costas britânicas. São muito ricas em iodo, proteínas, 

magnésio, bromo, fósforo e vitaminas A, C, E e K. Contém algum cálcio, enxofre, 
potássio, silicato, ferro, cobre e zinco. As suas principais propriedades são a 
eliminação de lípidos e toxinas, também hidratam e revitalizam a pele. 

 
o Ácido láctico: tem efeito esfoliante (dissolve as células e liberta-as pouco a 

pouco), estimula a formação de novas células, clareia as manchas, aumenta o 
volume da barreira da hidratação dérmica, reduz as linhas e linhas de expressão. 

 
o Partículas de polietileno: são empregadas nos produtos corporais esfoliantes pela 

sua capacidade de lubrificação e propriedades não irritantes. 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
 
TIPOS DE PELE 
Recomendado para todo o tipo de peles, especialmente como complemento nos 
tratamentos anticelulite e como esfoliante. 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
Utilizar o gel massajando com uma luva de crina durante o banho ou duche. 
 
 
 
Apresentação frasco de 250 ml 
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LEITE DE CAROTTES SPF30 
 
Os produtos solares da gama leite de carotes permitem um bronzeado rápido, intenso e 
duradouro, uma vez que protege e cuida da pele.  
 
 
CARACTERÍSTICAS E EFEITOS 
Creme-gel de alta proteção e rápida absorção, com ação hidratante e refrescante. 
Previne as rugas e o envelhecimento prematuro. 
 
 
PRINCIPIOS ATIVOS 
 

o Acelerador do bronzeado (Tirosinato de glucose) Ativo rico em tirosina e 
riboflavina que favorece a sínteses de melanina acelerando assim o bronzeado. 

 
o Óleo de Zanahoria (Daucus carota) Óleo vegetal rico em vitaminas e 

betacarotenos que ajuda a regeneração da pele e favorece o bronzeado. 
 

o Coenzyma Q10 (COQ10): molécula lipossolúvel que se encontra naturalmente na 
membrana celular atua como poderoso antioxidante para combater os sinais de 
envelhecimento prematuro, ajuda a reduzir a degradação do colagénio na pele e 
atenua o dano causado pelo fotoenvelhecimento causado pela exposição solar. O 
aumento de CoQ10 na pele pode proteger doa danos causados pela radiação 
ultravioleta e promove a multiplicação de células epitariales. 

 
o Complexo Vitamínico (Vitaminas E, A, F): anti radicais livres, anti 

envelhecimento, renovador celular e nutritivo pelo seu conteúdo em ácidos 
gordos essenciais.    

 
o Extrato de Chã Verde (Camelia sinensis) Contem polifenoles de potente ação 

antioxidante e anti-inflamatória, além de que ajuda a ativar o bronzeado. 
 
 
 
NÃO CONTEM Parabenos nem óleos minerais.  
 
PERFUME HIPOALERGÉNICO.  
 
 
Conselho para um bronzeado seguro 
 

− Aplicar o protetor solar 30 minutos antes da exposição solar. 
− Repetir a aplicação a cada 2-3 horas 
− No verão, evitar expor-se ao sol entre as 12h e as 16h. 

 
 
 
 
Apresentação bisnaga de 75ml 


