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Para pele seca e normal – corpo e rosto
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GEL HIDRATANTE ANTI-ENVELHECIMENTO COM 
ANTIOXIDANTES, VITAMINA A, E e C, e ÓLEO DE MORINGA

Os óleos essenciais reduzem as rugas e evitam as manchas na pele. 
Actua sobre a descoloração e escurecimento da pele.

USO: Aplicar sobre a pele limpa, duas vezes ao dia, no rosto, 
pescoço e decote.

GEL HIDRATANTE DE ALOE COM ÓLEO DE CÔCO PARA CORPO 
E ROSTO

Com óleos essenciais de alecrim e alfazema que estimulam a 
regeneração da pele. Protege a pele dos efeitos nocivos do vento, 
ar condicionado e raios solares. 
Evita e reduz manchas e descoloração da pele.

USO: Aplicar sobre a pele limpa, duas vezes ao dia.

ANTI-RUGAS BODY GEL



Para pele oleosa – corpo e rosto
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GEL HIDRATANTE E REJUVENESCEDOR PARA PELE OLEOSA 
COM ÓLEO ESSENCIAL DE YLANG YLANG, A FLOR DAS 
COMORES

Trata pequenas borbulhas, manchas e cicatrizes.

USO: Aplicar sobre a pele limpa, duas vezes ao dia.

GEL ANTIBACTERIANO COM ÓLEO ESSENCIAL DA ÁRVORE 
DO CHÁ (TEA TREE OIL)

Trata borbulhas, problemas de fungos e previne cicatrizes.

USO: Aplicar sobre a pele limpa, várias vezes ao dia.

YLANGYLANG ACNE GEL



Para todos os tipos de pele
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HIDRATANTE PARA MÃOS À BASE DE ÓLEO de COCO e 
MORINGA COM ANTIOXIDANTES, VITAMINA A, E e C.

Mantém as suas mãos hidratadas e a sua pele saudável. É
rapidamente absorvido pela pele e nao deixa rastos de gordura.

USO: Aplicar sobre a pele limpa, ao longo do dia, conforme
necessário.

GEL CALMANTE PARA QUEIMADURAS SOLARES

À base de aloe que alivia desconforto e acelera recuperação da 
pele após excessiva exposição ao sol. Os óleos essênciais reparam 
a pele danificada após queimadura solar e outros tipos de 
queimaduras de primeiro grau.

USO: Aplicar várias vezes sobre a pele afectada.

HIDRATANTE 
PARA MÃOS AFTERSUN



Multiusos
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GEL NATURAL MULTIUSO
GEL DE ALOE NATURAL. UM GEL MULTIUSOS SEM ÓLEOS 
ESSENCIAIS

Regenera os tecidos da pele. Alivia e trata queimaduras de
primeiro grau. Acalma a pele após a depilação e depois de 
barbear.  Trata borbulhas. 

Também indicado para pele sensível.

USO: Aplicar sobre a pele limpa, duas vezes ao dia.



Desinfectante para mãos
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DESINFECTANTE PARA MÃOS
70% ÁLCOOL, ALOE VERA E ÓLEO ESSENCIAL DE TEA 
TREE.

O álcool a 70% elimina bactérias e virus, o aloe ajuda a 
manter a sua pele hidratada e não irritada. Óleo essencial
de tea tree é antibacterianos.
Desinfecta sem danificar a sua pele. Protege e hidrata com 
um agradável aroma.

Indicado para pele sensível.

USO: Aplicar nas mãos e espalhar.



Tratamento de problemas localizados
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SÉRUM DE ALOE COM MUSSIRO
SÉRUM DE ALOE COM MUSIRO, EXTRATO DE CAJU E 
ÓLEO ESSENCIAL DE HELICHRYSUM.

Para cara, olheiras e pescoço. Regenera as fibras de 
colágeno e elastina que fortalecem a pele. Reduz as 
manchas e rugas. Tensiona o músculo e a pele. 
Ajuda a aumentar a capacidade natural de regeneração da 
pele. Ajuda ao tratamento de paralesia facial.

USO: Aplicar sobre a pele limpa, duas vezes ao dia.
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MÁSCARA MUSSIRO
GEL NATURAL DE ALOE 
COMO GENUÍNO PÓ DE 
MUSSIRO – A MÁSCARA 
ORIGINÁRIA DO NORTE DE 
MOÇAMBIQUE. 

Estimula as células. Mussiro 
trabalha profundamente na 
pele e estimula a circulação 
sanguínea dos capilares 
finos. Por isso, melhora as 
condições da pele, tratando 
borbulhas, rugas, manchas, 
cicatrizes, celulite e estrias.

USO: Duas ou uma vez por 
semana. Deixar actuar por 
30 minutos até secar e em 
seguida lavar.

Máscaras e Esfoliantes

ESFOLIANTE CARA
COM MUSSIRO, ARGILA PRETA, ALOÉ VERA E 
ÓLEO DE CÔCO

Elimina as células mortas e as impurezas da 
pele, deixando os poros livres para a respiração 
e garantindo a manutenção de uma pele macia, 
jovem e saudável. Utilize antes de hidratar com 
ylangylang, anti-rugas ou sérum.

USO: Humedeça a pele com água e aplique. 
Massaje levemente a cara por 1 minuto, deixe 
actuar durante 5 minutos, depois lave bem. 
Repita este processo 2 a 3 dias intercalados.

Para Homem: Aplique ante de fazer a barba.
Evite pêlos encravados que provocam borbulhas 
e inflamação.
A inflamação causa dor e incômodo, e pode 
levar a formação de cicatrizes e manchas. 



Pó de mussiro
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MUSSIRO PURO EM PÓ
A GENIUNA MÁSCARA DE MUSSIRO DO NORTE DE 
MOÇAMBIQUE, EXTRAIDO DE FORMA ARTESANAL

Pó de mussiro não processado, sem aditivos ou misturas e 
extraido conforme os métodos tradicionais. 

O mussiro trabalha profundamente na pele e estimula a 
circulação sanguínea deixando a pele macia e tratando
problemas de borbulhas, rugas, manchas, cicatrizes, celulite
e estrias.

USO: Utilize uma a duas vezes por semana. Deixar a actuar
por um de minimo 30min. Até secar e depois lavar.
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ANTI BACTERIANO
Com tea tree oil e curcuma (turmeric).
Propriedades terapêuticas, 
antifúngicas e antibacterianas.
Ajuda ao tratamento de acne, fungos, 
micose e pé de atleta.

Sabonetes naturais e terapêuticos

Sabonetes artesanais de aloé à base de glicerina intacta e natural que mantém a pele macia e flexível, e preserva 
a sua proteção natural. Contém Vitamina E, squalene e óleos essenciais terapêuticos. Sem químicos.

MORINGA
Rico em anti-oxidantes, Vitaminas A e E, 
para uma pele perfeita. 
Promove a renovação das células da pele. 
Com óleo essencial de alecrim e 
hortelã como estimulante.

LEMONGRASS / CHÁ BALACATE
Anti-inflamatório e com efeito calmante no 
sistema nervoso. 
Usado pelas suas propriedades de 
resfriamento, fortalece também as veias.

ESFOLIANTE DE CAFÉ A cafeina é 
eficaz contra a celulite por ter 
propriedades que destroem a gordura
Este sabonete-esfoliante e fácil de usar 
diariamente e garante uma pele lisa. 
Evita pelos encravados, reduz virilha 
escura e estrias.
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Shampoo sólido (em barra) com óleo de rícino

A base de Aloé, Óleo de Rícino (Castor Oil)  e Óleos 
Essênciais que:
- Nutrem, protegem e hidratam o cabelo
- Fortalecem a raiz do cabelo e promovem o crescimento
- Eliminam a caspa

Duas variantes:
• CABELO SECO
• CABELO ÓLEOSO

Em barra de 9g ou barra 
de viagem 20g.

USO:
Esfregue a barra com as mãos e depois aplique no cabelo molhado. 
Massaje suavemente e enxague bem.

Dicas: Adicione uma colher de chá de sumo de limão na água de enxague 
final.




