


LINHA CAPILAR

Brilho, saúde e proteção

Corpore Sano dispõe de uma ampla gama de produtos 
capilares: higiene, cuidado, tratamento e coloração, para 
tornar o seu cabelo mais saudável, mais brilhante e mais 
sedoso. Os produtos capilares da Corpore Sano ajudam a 
restabelecer o equilíbrio natural do cabelo e do couro 
cabeludo.



Para cabelos oleosos.  300 ml

- URTIGA e HAMAMELIS
Possui propriedades anti-seborreicas e adstringentes que 
restauram o equilíbrio em cabelos que tendem a ser oleosos.

Hidratante. 300 ml

- ALOÉ VERA e MALVAVÍSCO.
Contribui para manter o equilíbrio natural do cabelo 
proporcionando-lhe hidratação, suavidade e maciez.

Anticaspa. 300 ml

- LÚPULO e TOMILHO
Elimina a caspa e cuida do couro cabeludo, deixando o cabelo 
limpo e suave.

As formulas dos nossos champôs são criadas a pensar em todos, mas 
especialmente indicadas para os utilizadores que tenham  alergias ou 
hipersensibilidade. Tratamos das disfunções mais frequentes do couro 
cabeludo e do cabelo, tais como:  caspa, secura, cabelos frágeis ou com falta 
de hidratação.

Reforçador do cabelo. 300 ml

- GlNSENG e GINKGO
Possui propriedades tonificantes, revitalizantes e suavizantes.

Para cabelos louros e frágeis. 300 ml

- CAMOMILA e TRIGO.
Atua como branqueador da cor do cabelo e como protetor do 
couro cabeludo. Reforça o cabelo e reduz a sua fragilidade.

CHAMPÔS TRATAMENTO
Os champôs da Corpore Sano foram avaliados por dermatologistas, possuindo um alto nível de tolerância dérmica.

COM TENSOATIVOS DE ORIGEM VEGETAL

LINHA CAPILAR

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES
EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO

HIPOALERGÉNICO

Uso Frequente. 500 ml

- CALÊNDULA. 
Champô para todos os tipos de cabelos, especialmente indicado 
como champô familiar. Ação protetora e hidratante.

Revitalizante ECOCERT. 300 ml

- GINSENG E ROMÃ.
Revitaliza e reduz a fragilidade do cabelo.

Hidratante ECOCERT. 300 ml

- ALOÉ VERA e GOJI
Proporciona hidratação, suavidade e amacia o cabelo.

Baby Champô. 300 ml

- PÊSSEGO. 
Champô suave, ideal para cabelos e peles delicadas. O extracto de 
Pêssego proporciona uma ação emoliente e protetora.



El gel de Aloe vera se puede usar después del 
afeitado o la depilación, calma y protege la 
piel. También es ideal como aftersun.

TRATAMENTO ANTI-QUEDA
O tratamento que cumpre as expetativas, para combater a queda do cabelo e estimular o seu crescimento. O álcool 
contido nos nossos tónicos de tratamento anti-queda é 100% vegetal. 

Tónico capilar Reforçante. 200 ml

- GERMÉN DE TRIGO, BÉTULA e LINCHONA OFFICINALIS OU QUINA.
Tonificante, reforçante e previne a queda. O uso contínuo fortalece o 
cabelo.

Tónico capilar Anti-queda. 150 ml

- TRIGO, SOJA, GINSENG e LÚPULO.
Proporciona os nutrientes necessários ao bulbo capilar, para 
reforçar o cabelo durante a sua fase de crescimento.

Champô anti-queda. 300 ml

- TRIGO, SOJA, GINSENG e ALOÉ VERA.
Com um complexo vitamínico que mantém o equilíbrio 
natural do couro cabeludo e previne a queda do cabelo.
Revitaliza, estimula e fortalece o cabelo ajudando a 
combater a sua queda.

- ALOÉ VERA. Proporciona benefícios hidratantes e emolientes 
excelentes. Ideal para depois do sol.

LINHA CAPILAR

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES
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HIPOALERGÉNICO

Máscara capilar. 250 ml

- ALOÉ VERA. Hidrata e repara a vitalidade perdida em 5 minutos .
Nutre o folículo capilar. Proporciona vigor e reestrutura o cabelo, 
tornando-o sedoso e fácil de pentear.

Spray style control. 200 ml

-ALOÉ VERA. Spray anti-encrespamento sem lavagem para todos os 
tipos de cabelos. Amacia, proporcionando volume e modelando o seu 
cabelo de modo natural.

CUIDADO CAPILAR 
O amaciador mantém o cabelo hidratado, proporcionando-lhe suavidade e facilitando o penteado.
A máscara capilar possui um poder de hidratação e proteção intensivo.

Amaciador Henna. 300 ml

- HENNA e ALOÉ VERA.
Suaviza, proporciona brilho e fortalece o cabelo. Facilita o 
penteado, proporcionando brilho e corpo. É adequado para todos 
os tipos de cabelos.

Amaciador Ginseng. 300 ml

- GINSENG e SALVIA.
Suaviza e revitaliza todos os tipos de cabelo, proporcionando-lhe 
maneabilidade, elasticidade e emoliência.



Coloração capilar semi-permanente mais natural, sem amoníaco nem água oxigenada.
Contém extracto de Henna e corantes para reforçar a cor. Proporciona tonalidades e brilhos intensos de cor, 
dissimulando os cabelos brancos e cobrindo a superfície do cabelo sem danificar o seu interior.

CREME CORANTE COM HENNA. 60 ml

Os reflexos de cor desaparecem progressivamente com as lavagens (entre 5 a 7 lavagens) os quais podem ser 
conservados durante mais tempo usando o champô de Henna. As cores podem ser misturadas entre si para obter 
tonalidades intermédias.
 
Devido a que esta coloração não contém água oxigenada, não é possível pintar cabelos de uma tonalidade escura para 
tonalidades mais claras. Aconselhamos realizar sempre um teste de sensibilidade antes de usar.
Tonalidades: 
LOURO   ACAJU    CASTANHO    CHOCOLATE    PRETO

   

SEM PARABENOS

LINHA CAPILAR

COLORAÇÃO CAPILAR
Elaborados para proteger a cor do cabelo 
natural e pintado, tornando-a mais duradoura. 
São compatíveis com o uso de colorações 
semi-permanentes e permanentes.

A maneira mais natural de reforçar a coloração. Reaviva a cor, reforça e proporciona brilho e volume. Adicionámos 
substâncias corantes ao extracto de Henna  para melhorar a profundidade da cor. Contém Queratina vegetal e 
aminoácidos de Trigo e Soja além de extracto de Girassol e Aloé Vera.

CHAMPÔS HENNA. 300 ml

Apresenta-se em cinco tonalidades, adequadas para cada tipo de cabelo. No caso dos cabelos cinzentos ou brancos, 
elimina a tonalidade amarelada.

Tonalidades:
CABELOS LOUROS   CABELOS ACAJU   CABELOS CASTANHOS   CABELOS  BRANCOS E GRISALHOS   CABELOS PRETOS

SEM PARABENOS
EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO

LÍNEA CORPORAL



COBERTURA MÁXIMA DOS 
CABELOS BRANCOS

COR INTENSA E RADIANTE ALTA PROTEÇÃO DA COR

LONGA DURAÇÃO CUIDADO MÁXIMO

COLORAÇÃO PERMANENTE
A linha de colorações permanentes da Corpore Sano representa uma autêntica revolução. A sua fórmula inovadora 
proporciona coloração e proteção máxima ao cabelo, facilitando o equilíbrio natural do couro cabeludo.
A sua fórmula exclui ingredientes como amoníaco, parafenilenodiamina (PPD) e conservantes parabenos. A fórmula 
está enriquecida com ingredientes naturais como óleo de sésamo proveniente de agricultura biológica certificada,  
gel de Aloé vera e queratina vegetal que contribuem para a proteção natural do cabelo e couro cabeludo.

As nossas colorações OFERECEM: Cobertura máxima, cor intensa e brilhante, longa duração, proteção da cor e 
cuidado máximo.

NÃO CONTÉM: AMONÍACO: danifica o núcleo do cabelo, RESORCINOL: causante de irritações e alergias, 
PARABENOS: conservantes químicos, PPD: Parafenilenodiamina.

CHOCOLATE5.7 AVELÃ 6.43 AVELÃ6.437.3 LOURO DOURADO 5.5 ACAJU

CASTANHO CLARO5 7 LOUROCASTANHO4PRETO1

Estas colorações não contêm PPD embora seja conveniente mencionar que contêm outras fenilenodiaminas. As 
pessoas com pele sensível ou alérgicas à PPD podem sofrer uma reação alérgica a outro ingrediente. Como tal, é 
obrigatório realizar um teste de alergia 48h antes da aplicação da coloração.

LINHA CAPILAR



LINHA FACIAL

Compromisso com a sua beleza

As causas principais do envelhecimento da pele são a 
desidratação, oxidação e maior lentidão na renovação 
celular, produzida com o decurso do tempo. Para 
compensar e combater estes efeitos convém utilizar 
princípios ativos que atuem proporcionando nutrientes 
às células, assim como diferentes defesas antioxidantes 
e hidratação.



CREMES FACIAIS DE CÉLULAS MÃE VEGETAIS
Os cremes de células mãe vegetais obtidos do fruto da Uva vermelha e da Sequóia são capazes de restaurar as 
células mãe da pele acelerando a sua renovação celular, atrasando assim o processo de envelhecimento cutâneo.

O resultado é uma pele mais hidratada, protegida e radiante.

PROTEÇÃOSSOLAR UVA+UVB VITAMINAS C+EPROTEÇÃOS SOLAR UVA+UVB VITAMINAS C+E

Crema contorno de ojos. 30 ml

- CÉLULAS MÃE FLOR UVA VERMELHA E FOLHA DE SEQUÓIA.
Extracto de Romã e manteiga de Karité.
Ação preventiva e protetora.

SEM PEG, SILICONES, CORANTES, ÓLEOS MINERAIS NEM CONSERVANTES PARABENOS

Creme Hidratante. Peles mistas  50 ml 

- CÉLULAS MÃE FLOR UVA VERMELHA E FOLHA DE SEQUÓIA. 
Extracto de Romã.
Pele hidratada e purificada.

Creme Regenerador. 50 ml

- CÉLULAS MÃE FLOR UVA VERMELHA E FOLHA DE SEQUÓIA.
Extracto de Sene.
Pele radiante, ação regeneradora.

Creme Hidratante. Peles secas 50 ml 

- CÉLULAS MÃE FLOR UVA VERMELHA E FOLHA DE SEQUÓIA.
Extracto de Romã e Sene.
Pele hidratada e flexível.

LINHA FACIAL

CREMES FACIAIS HA+ ÁCIDO HIALURÓNICO
Com o passar do tempo, a nossa pele perde paulatinamente a sua capacidade de produção de células reduzindo 
também a produção de Ácido Hialurónico. A pele fica mais desidratada, seca e aparecem as rugas. Graças a uma 
combinação de activos exclusiva, os cremes de Ácido Hialurónico e Papoila proporcionam proteção diária, hidratação 
duradoura e ajudam a atrasar o envelhecimento.

Pele mais firme, radiante e iluminada.

SEM PERFUMES SINTÉTICOS, CORANTES, CONSERVANTES PARABENOS,
ÓLEOS MINERAIS, PEG’S NEM SILICONES

CREME HIDRATANTE
99,6% de todos os ingredientes é de origem natural. 
25,1% de todos os ingredientes provém de
agricultura ecológica.

HA+ Hialurónico
CREME AGE DELAY
99,9% de todos os ingredientes é de origem natural.  
20,5% de todos os ingredientes provém
de agricultura ecológica.

HA+ Hialurónico

Creme Hidratante. Antioxidante  55 ml 

- ÁCIDO HIALURÓNICO e PAPOILA
Com extracto de Mirtilos e óleo de sementes de Framboesa
Hidrata e revitaliza a pele proporcionando um efeito luminoso.

Creme Age delay. Regenera e ilumina 55 ml

- ÁCIDO HIALURÓNICO e PAPOILA
Com Flor de Lótus e Lírio Branco
Firmeza e elasticidade para uma pele radiante e mais jovem.

PRODUTO DE AGRICULTURA BIOLÓGICA



A água floral de rosa damascena é o grande aliado da beleza. Conhecida pelas 
suas virtudes tonificantes e por possuir propriedades excecionais como 
regenerador das células cutâneas. A água de rosas está indicada para peles secas 
e sensíveis devido às suas propriedades suavizantes e para peles mistas ou 
gordurosas, devido às suas propriedades purificantes e adstringentes.

LIMPEZA FACIAL
Quando limpamos a nossa pele, além de estarmos a libertá-la da máscara de maquilhagem, ajudando-a assim a 
respirar, eliminamos as células mortas, o excesso de sebo e resíduos de poluição acumulados durante o dia. É 
imprescindível
limpar a cútis com algodão que arraste bem a sujidade.
O Leite de Limpeza da Corpore Sano limpa suavemente todos os tipos de peles preservando-as da sensação de 
rigidez. O nosso desmaquilhante de olhos elimina  maquilhagem de maneira suave e eficaz, deixando o rosto limpo 
e suave.

TÓNICOS FACIAIS
Melhoram a textura da pele e equilibram a nossa cútis. O tónico é fundamental para melhorar a textura da tez: não 
só fecha os poros e elimina qualquer vestígio de impurezas, como também prepara a pele deixando-a em condições 
ótimas para receber o creme hidratante ou nutritivo.

LINHA FACIAL

As águas micelares são soluções com base aquosa 
compostas por umas partículas denominadas de 
micelas de ácidos gordos em suspensão. Estes ácidos 
gordos, com um pólo hidrófilo (que atrai a água) e 
outro lipófilo (que atrai a gordura), juntam-se 
formando uma micela que ao ser passada na pele 
com um disco desmaquilhante recolhe  gordura e 
sujidade respeitando a pele.

Leite de Limpeza. 300 ml

-CALÊNDULA e CAMOMILA.
Suavidade e Proteção.
Limpa suavemente todos os tipos de peles preservando-as da
sensação de rigidez.

Desmaquilhante de olhos. 150 ml

- CAMOMILA e CALÊNDULA .
Formulado com pH neutro.
Elimina a maquilhagem dos olhos de maneira suave e 
eficaz. Também pode ser usado para limpeza facial.

Água de Rosas. 200 ml

- ROSA DAMASCENA
Tonifica, refresca e suaviza a pele

SIN PARABENOS, CORANTES NI SILICONAS

Tónico Micelar Peles Secas. 200 ml

- CALÊNDULA E ROMÃ
Ação emoliente e antioxidante

Tónico Micelar Peles Mistas. 200 ml

- ROMÃ E HAMAMELIS
Ação antioxidante e purificante

EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO



Os óleos podem ser aplicados para cuidado da cara ou do corpo, assim como para cuidado do cabelo. São obtidos 
através de primeira pressão a frio, a partir de sementes ou frutos provenientes de agricultura biológica certificada.

ÓLEOS

Óleos 100% Puros. 30 ml

- ARGÃO. Anti-idade.
O seu elevado conteúdo em ácidos gordos insaturados, 
oleico (ómega-9) e linoleico (ómega-6), vitamina E conferem 
a este óleo propriedades reestruturantes, nutritivas e
regeneradoras da pele.

- ROSA MOSQUETA. Anti-rugas e regenerante.
A composição deste óleo rico em ácidos gordos
polinsaturados, linoleico e alfa-linolénico, favorece a
regeneração natural da pele, proporcionando elasticidade e
firmeza.

Óleos naturais. 30 ml

- ALOÉ VERA. Suaviza e hidrata as peles secas.
Possui propriedades suavizantes, emolientes e hidratantes.

- JOJOBA. Hidratante e protetor da pele.
Este óleo vegetal é absorvido pela pele maneira rápida e profunda,
deixando um tato suave e não gorduroso.

- ROSA MOSQUETA. Nutre e revitaliza a pele.
Rico em ácidos gordos essenciais linoleico e alfa-linolénico, que 
nutrem e hidratam a pele em profundidade proporcionando firmeza e 
elasticidade.

- ARGÃO. Antioxidante e regenerador da pele.
Rico em ácidos gordos e vitamina E que lhe conferem propriedades
antioxidantes e regeneradoras.PRODUTO DE AGRICULTURA BIOLÓGICA

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

MÁSCARA E EXFOLIANTE
Corpore Sano propõe um tratamento de beleza intensivo purificante e hidratante que melhora
o processo de renovação cutânea respeitando ao máximo o equilíbrio natural da pele.

LÍNEA FACIAL

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES
EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO

Exfoliante facial suave ECOCERT. 100 ml

- ÂMBAR. As suas partículas arrastam as células mortas.
- ALOÉ VERA. Ajuda a manter a pele hidratada.
- LIMA. Ação purificante da pele.

Máscara facial. 7,5 ml x 2

- ALOÉ VERA. Ajuda a manter o nível de hidratação ótimo .
- SALVA. Purifica a pele proporcionando-lhe luminosidade e frescura.
Purifica e hidrata.

LINHA FACIAL



LINHA CORPORAL

Mime a sua pele

Cuide da sua pele com produtos naturais e 
devolva-lhe a energia que ela precisa. A ampla gama 
corporal da Corpore Sano (desodorizantes, gel de 
duche e cremes corporais) ajuda a conseguir 
resultados excelentes e visíveis na pele.



O Alúmen de Potássio e Alúmen de Amónio são ambos produtos de
origem natural provenientes do mineral Bauxita, conhecido como 
“Cristal de Alúmen”. São naturais e não contêm cloridrato de alumínio.

Desodorizante mineral Spray.  80 ml
- Alúmen de Potássio Contém sais minerais naturais que evitam o
desenvolvimento das bactérias que causam o mau odor.

Cristal desodorizante mineral. 60 gr  
- Alúmen de Potássio Desodorizante elaborado à base de minerais 
naturais cristalizados. É inodoro, compatível com colónias e perfumes, 
incolor, não mancha nem contém álcool.

Cristal desodorizante mineral. 80 gr  
- Alúmen de Amónio  Desodorizante elaborado à base de minerais 
naturais cristalizados. É inodoro, compatível com colónias e perfumes, 
incolor, não mancha nem contém álcool.

Cristal desodorizante mineral Aloé vera. 60 gr
- Alúmen de Potássio e Aloé Vera. Contém sais minerais naturais e
Aloé vera. Evita o desenvolvimento das bactérias que causam o mau 
odor e hidrata a pele.

Os desodorizantes minerais Corpore Sano são naturais e não mancham. A sua acção adstringente ajuda a reduzir a 
transpiração da pele e seu caráter ácido actua contra o mau odor.

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

SEM CLORHIDRATO DE ALÚMEN

AVELLANA 6.43

DESODORIZANTES
A transpiração é natural e necessária, destinada a regular a temperatura corporal e a eliminar toxinas. Os novos 
desodorizantes da Corpore Sano ajudam a controlar a sudação, eliminando o mau odor. São naturais, eficazes e 
possuem alta tolerância dérmica.

LINHA CORPORAL

Desodorizante Australian Tea Tree oil. 75 ml 
Desodorizante natural e eficaz. Inibe o crescimento das bactérias
que causam maus odores e proporciona uma sensação de frescura.
Roll on

Desodorizante Roll-on Calêndula. 75 ml 
Desodorizante natural e eficaz. Ajuda a controlar a sudação, cuida e
protege a pele.
Roll on

Desodorizante Tília e Sálvia. 150 ml
- Tília e Sálvia. Regula a sudação e elimina o odor.
A Tília é efetiva contra os causantes principais do mau odor do
suor. Esta ação está reforçada pelas propriedades adstringentes e
desodorizantes do extracto de Sálvia.
Vaporizador sem gás.

Desodorizante Tomilho.  150 ml
- Tomilho. Controla a sudação e evita o odor do suor.
Previne o desenvolvimento das bactérias que causam o mau odor 
corporal. Proporciona um aroma agradável e sensação de frescura.
Vaporizador sem gás.

+97% natural

EXTRACTO

C
E
RT IFICADO

BIO

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

SEM CLORIDRATO DE ALUMÍNIO

EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO



LINHA CORPORAL

HIGIENE
A nossa linha de gel de banho foi criada com umas fórmulas extra-suaves e extractos de agricultura ecológica.
Os sabões da Corpore Sano são elaborados com matérias primas 100% vegetais.

Gel de banho ECOCERT. 500 ml

- ARGÃO e ALOÉ VERA.
Nutritivo e reestruturante. O valioso óleo de Argão confere
a este gel propriedades nutritivas e regeneradoras da pele.
Contém mais de 99% de ingredientes naturais.

Gel de duche. 500 ml

- ALGAS MARINHAS. Tonificante.
Melhora o aspeto da pele em processos de celulite.
Atua como tonificante e melhora a hidratação e suavidade da epiderme.

- ALOÉ VERA. Hidratante.
Contribui para a recuperação do estado natural de hidratação da pele,
proporcionando-lhe suavidade, elasticidade e firmeza.

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES
EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO

Sabonete. 100 gr

Os sabonetes são:
- ALOÉ VERA. 100 % vegetal, é hidratante e suavizante.
- LOOFAH. 100 % vegetal, é exfoliante, hidratante e emoliente.

Os sabões da Corpore Sano são elaborados com matérias primas 100% vegetais.

- AMÊNDOAS DOCES. Nutritivo e emoliente.
Este leite devolve à pele, a delicadeza, elasticidade e tonalidade 
perdidas diariamente devido ao decurso do tempo e agentes 
atmosféricos.

- ALOÉ VERA e CENTELLA ASIÁTICA. Hidratante.
Restabelece o equilíbrio natural de hidratação da pele, 
Proporcionando-lhe suavidade e elasticidade.

Body milk. 300 ml

- GAYUBA e ROMÃ. Previne as manchas.
Previne e atenua a intensidade das manchas além de combater 
os sintomas de envelhecimento da pele.

Body milk Antioxidante 300 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES
EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO

HIDRATAÇÃO



Os produtos de cuidado corporal da Corpore Sano mimam e cuidam da pele, proporcionando-lhe a hidratação, proteção 
e suavidade que precisa diariamente.

CUIDADO

- FOLHAS DE OLIVEIRA , MANTEIGA DE KARITE, GAYUBA,  
Vitamina C, Vitamina E e filtros ultravioletas A+B. Os princípios 
ativos e os filtros de proteção solar protegem, hidratam e 
atenuam as manchas da pele.

Creme de mãos. 100 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES
EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO

Água de colónia. 300 ml

- FLORES DO CAMPO.
Elaborada com óleos essenciais naturais. Proporciona um aroma
suave, natural e uma sensação de frescura agradável.

LINHA CORPORAL

O gel Aloé Vera, está especialmente indicado para depois do sol. Também pode ser utilizado depois de barbear ou 
depilar. Acalma, protege, nutre e regenera intensamente a pele.

HIDRATAÇÃO

- ALOÉ VERA. Proporciona benefícios hidratantes e emolientes 
excelentes. Ideal para depois do sol.

Gel Aloé Vera. 300 ml e 500 ml

- ALOÉ VERA. Nutre e regenera intensamente graças aos ácidos 
gordos e à vitamina E do óleo de Argão.

Gel Aloé Vera + Óleo de Argão. 300 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES
EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO



LINHA ORAL

Por uma boca sã

Os cuidados orais enriquecidos com extractos
de plantas medicinais previnem a formação de 
cáries e a placa bacteriana, atuando contra o 
mau hálito e tonificando as gengivas.



Elixir Oral. 250 ml e 30 ml

- MIRRA, PRÓPOLE e FUNCHO.
Reforça as gengivas e previne a cáries e a placa dentária.
Tonifica e deixa o hálito limpo e fresco.

Combate os problemas orais e dentais mais comuns: 
Cáries: doença dental infeciosa, Descoloração dental:  
perda de cor, Gengivite: irritação das gengivas, Sarro: 
capa calcária de cor escura que se forma em cima dos 
dentes.

EXTRATO ECOLÓGICO CERTIFICADO

SEM PARABENOS

HIGIENE ORAL
A higiene oral permite-nos prevenir doenças das gengivas e evitar a aparição de cáries.

LINHA ORAL

Pasta dentífrica Proteção Total.75 ml 100% natural. 

-TOMILHO, MENTA, ALECRIM, ZIMBRO e SÁLVIA.
Previne o crescimento da placa bacteriana, cuida e protege o 
esmalte, deixando a boca com uma frescura agradável. Certificado 
ICEA.

Pasta dentífrica Hálito Fresco.75 ml 100% natural. 

-TOMILHO, MENTA e MANJERICÃO.
Previne o crescimento da placa bacteriana, limpa  suavemente sem 
danificar o esmalte, deixando a boca com um hálito fresco.
Certificado ICEA.

Pasta dentífrica .75 ml e 15 ml

- MIRRA, PRÓPOLE e FUNCHO.
Proporciona uma limpeza profunda dos dentes sem danificar o esmalte 
dentário.
Os seus extractos naturais conferem-lhe propriedades purificantes e 
aromatizantes que reforçam as gengivas.
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Coprore Sano/2015      Fotolia

Corpore Sano contribui para evitar as alterações climáticas compensando as suas emissões de CO2.

Cosmético Natural e Ecológico certi�cado pela ECOCERT Greenlife em conformidade com o referencial Ecocert disponível em 
http://cosmetics.ecocert.com

www.corporesano.com

Laboratório de cosmética natural desde 1980 · Usamos métodos

de produção éticos e responsáveis para com o meio ambiente · 

Utilizamos embalagens ligeiras, ecológicas e recicláveis · 

Colaboramos com empresas que destinam parte dos seus 

benefícios a ações sociais · As nossas matérias primas passam 

por controlos de qualidade rigorosos · Usamos extractos e óleos 

vegetais provenientes de agricultura biológica certificada · 

Evitamos o uso de silicones, óleos minerais e conservantes 

parabenos · As nossas instalações estão aprovadas pela Ecocert 
· Não utilizamos matérias-primas de origem animal · Os produtos 

Corpore Sano não foram testados em animais.
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S ICEA Instituto de certi�cação ética ambiental, com sede em Itália que controla e certi�ca empresas que 
levam a cabo as suas atividades respeitando as pessoas e a natureza, defendendo a dignidade dos trabalhadores
e os direitos dos consumidores.




