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PRODUTOS ÚNICOS
E NATURAIS
A primeira linha de produtos naturais
de luxo para cabelo e pele produzidos
em Moçambique. Porque vocês merece
o melhor tratamento, oferecemos-lhe
óleos naturais e extratos de plantas
que revitalizam a sua pele e cabelo.
Ingredientes ricos em vitaminas
e minerais essenciais potenciam a vitalidade
do seu cabelo e pele. Para promover
o seu bem-estar, nunca incorporamos
componentes químicos.
Sinta a diferença com a BOM.

CUIDE DO CABELO NATURAL

Moçambique oferece-lhe tudo o que o seu
cabelo precisa. Porque os ingredientes químicos
podem deixar o seu cabelo seco e danificado,
os produtos da BOM apresentam uma forma única
e prática de nutrir o seu cabelo de forma natural.

O QUE A SUA PELE PRECISA

Produtos artificiais e derivados de petróleo
não oferecem a nutrição que a sua pele e cabelo
precisam. Mantenha a sua pele macia e saudável
com as nossas fórmulas ricas em óleos naturais
para hidratação profunda e um brilho natural.

O MELHOR DA NATUREZA

Os produtos da BOM apresentam uma fórmula
especial baseada sempre nos melhores ingredientes
naturais. Esta fórmula nunca integra conservantes
artificiais ou fragrâncias sintéticas.
1

FAÇA O SEU CABELO BRILHAR COM OS
NOSSOS PRODUTOS PARA CABELO NATURAL

ACTIVADOR DE CACHOS

CREME DE PENTEAR

(CURL ACTIVATOR)

(INTENSIVE CONDITIONER)

Para activar cabelo cacheado natural de todos
os tipos. Aplique o creme depois da lavagem
com cabelo ainda húmido, começando pelas
pontas até ao coro cabeludo. Recomenda-se
aplicação duas a três vezes por semana.

Ideal para o cabelo seco, crespo ou carapinha
que necessita de hidratação profunda.
Aplique antes de pentear ou depois da
lavagem para que o cabelo beneficie de uma
reparação intensiva ficando restaurado,
hidratado e com mais brilho e movimento.

Disponível em embalagens de 150ml, 250ml e 2,5 L.

Disponível em embalagens de 150ml, 250ml e 2,5 L.

ELEMENTOS NATURAIS
Óleos de Mafurra e Côco condicionam
e reparam pontas duplas e cabelo frisado;
Óleo de girassol, cera de abelha, óleos essenciais
e antioxidantes naturais.
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ELEMENTOS NATURAIS
Óleos de Mafurra e Côco condicionam
e reparam pontas duplas e cabelo frisado;
Girassol e Amêndoa de Canhú promovem
um brilho saudável.
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PRODUTOS NATURAIS PARA TODAS
AS NECESSIDADES DO SEU CABELO

MANTEIGA DE LOCS

ELIXIR DE CABELO

(MULTIFUNCTIONAL LOC BUTTER)

(HAIR ELIXIR)

Creme multifuncional. Fórmula especial para
cuidar e fixar dreadlocks naturais, permitindo
o melhor tratamento para o seu cabelo.
Também indicado para tratamento de couro
cabeludo seco.

Ideal para nutrir cabelo seco e crespo.
Aplique no cabelo húmido ou seco para deixar
o cabelo macio e saudável. A nossa fórmula,
com óleos essenciais de manjericão, menta e
alfazema, também ajuda a reduzir a comichão
e a caspa quando aplicado no couro cabeludo.

Disponível em embalagens de 150ml, 250ml e 2,5 L.

Disponível em embalagens de 55ml, 105ml e 1 L.

ELEMENTOS NATURAIS
Óleo de Ximénia e Cera de Abelha
para fixar dreadlocks;
Óleo de Côco para nutrir
e fortalecer o cabelo;
Amêndoa de Canhú para dar mais brilho.
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ELEMENTOS NATURAIS
Óleo de Munhatse ajuda o crescimento de cabelo;
Amêndoa de Canhú para hidratação profunda;
Óleos essenciais.
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CUIDE MELHOR DA SUA PELE COM
OS NOSSOS PRODUTOS 100% NATURAIS

CUIDE DE SI COM PRODUTOS NACIONAIS,
100% NATURAIS

EXFOLIANTE CORPORAL

ELIXIR DE PELE

TRATAMENTO DE CÔCO

SABONETE DE CÔCO

(SUGAR + CITRUS BODY SCRUB)

(TISSUE OIL)

(VIRGIN COCONUT OIL TREATMENT)

(COCONUT SOAP)

Ideal para restaurar a pele seca pois elimina as
células mortas, deixando-a macia e hidratada.

Nutrição natural diária para todo o tipo
de pele. Excelente para aplicar nas cutículas,
estrias e cicatrizes.
Também é ideal como óleo de massagem.
Contém cinco óleos essenciais, incluindo de
balacate e sândalo.

Ideal para fortalecer cabelos secos e danificados, funcionando
como um condicionador natural que pode ser aplicado no
cabelo seco ou húmido. Também indicado para o tratamento
de caspa. Excelente para limpeza da face e hidratação. Actua
como um protetor da pele, combatendo micróbios, atenuando
inflamações e problemas cutâneos como eczema e acne.
Fornece nutrientes essenciais.

Sabonete natural à base
de óleo de coco biológico,
prensado a frio com óleo
essencial eucalipto-limão.

Disponível em embalagens de 55ml, 105ml e 1 L.

Disponível em embalagens de 250ml e 2,5 L.

ELEMENTOS NATURAIS
Óleo de Amêndoa de Canhú para hidratação profunda,
atuando tam-bém como um anti-oxidante;
Munhatse para suavizar e proteger a pele.

ELEMENTOS NATURAIS
Óleo virgem de Côco prensado a frio para hidratar
e suavizar a pele e cabelo;
Óleos essenciais para revitalizar os sentidos.

Aplique na hora de banho, prestando
atenção especial nas zonas problemáticas
como cotovelos e pés.
Disponível em embalagens de 250ml e 2,5 L.
ELEMENTOS NATURAIS
Açúcar para esfoliar e estimular a circulação;
Óleos essenciais para revitalizar os sentidos;
Amêndoa de Canhú e Vitamina E para suavizar a pele.
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MÁSCARA PURIFICANTE

SAIS DE BANHO

(PURIFYING MASK)

(THERAPEUTIC BATH SALTS)

Para pele oleosa, à base de argila verde,
pó de malambe e carvão activado.

Absorva os benefícios aroma-terapêuticos da
nossa mistura de sal artesanal do Oceano Índico,
Balacate, Tangerina e óleos essenciais. Adicione
uma mão cheia ao banho e disfrute.

BÁLSAMO LABIAL

PERFUME SÓLIDO

(LIP BALM)

(SOLID PERFUME)

Hidrate os seus lábios com óleos essenciais,
coco, girassol, canhu, cera de abelha em três
variedades: Cítrico e baunilha; Menta e canela;
Balacate e mel.

Experimente os aromas naturais do perfume
sólido em três fragrâncias diferentes: Barra,
Pomene e Dovela.

A linha exclusiva
de produtos naturais
moçambicanos

Veja mais informação em miombo.co
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Produtos naturais
para homem

ÓLEO HIDRATANTE
PARA ROSTO E AFTERSHAVE
(FACIAL ELIXIR AND AFTERSHAVE)
Óleos naturais para manter a sua pele
hidratada e nutrida. Excelente também
para aplicar após o barbear.
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ÓLEO HIDRATANTE PARA BARBA
(BEARD OIL)
Óleos naturais para manter a sua barba e pele
hidratada e nutrida – ajudando no crescimento
saudável da barba.
À base de óleos de semente de uva, de amêndoa
de danasco, canho e mafura, e com Vitamina E
para melhor saúde da sua pele.
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OUTROS PRODUTOS DISTRIBUÍDOS PELA
MOZAMBIQUE GOOD TRADE

ÓLEO ESSENCIAL
DE EUCALIPTO

MÁSCARA DE ARGILA
(CLAY MASK)

(EUCALIPTUS CITRIODORA)

Para máscara facial e de cabelo.

Extraído das folhas do eucalipto na Namaacha,
província de Maputo. Perfuma o ambiente,
alivia congestionamento de vias respiratórias
e sintomas de gripe através de aplicação no
peito ou inalação de vapor. Também possui
propriedades antissépticas. Repelente natural
de mosquitos.

Remove a oleosidade sem desidratar a pele,
absorve toxinas e impurezas.
Ajuda no tratamento de manchas escuras
ou solares e na sua cicatrização.
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ALOE POPOSA | BELMOZ

PRODUTOS ALIMENTARES

Produtos naturais para a pele e o cabelo,
à base de aloe.

A Mozambique Good Trade comercializa
também produtos alimentares exclusivamente
nacionais, naturais e saudáveis.

Para pele oleosa, pele normal e seca,
todos os tipos de pele, hidratante de
mãos, aftersun, etc.

-
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Óleo de coco extra virgem;
Arroz fresco da Zambézia;
Farinhas sem glúten, low carb;
Chá, café, fruta seca, mel, entre outros.

SITE:
www.goodtrade.co.mz
REDES SOCIAIS:
@mozgoodtrade
E-MAIL:
info@goodtrade.co.mz
TELEFONE:
(+258) 84 331 0111 / 82 331 0111
MORADA:
Av. Kim Il Sung, 22. Maputo

