100%

PURA EFICACIA

LINHA CAPILAR

BRILHO, SAÚDE E PROTEÇÃO
A CORPORE SANO oferece uma ampla
gama de produtos capilares: higiene, cuidado,
tratamento e coloração, para tornar o seu
cabelo mais saudável, com mais brilho e
mais sedoso.
Estes produtos ajudam a restabelecer o
equilíbrio natural do cabelo e do couro
cabeludo.

LINHA CAPILAR

CHAMPÔS ORGÂNICOS COM CERTIFICAÇÃO
Os champôs orgânicos da Corpore Sano são elaborados com
Lauril Sulfato de Sódio 100% de origem vegetal. Este detergente, é
muito efetivo como tensoativo pela sua capacidade de espuma e de
limpeza. É um ingrediente apto para a formulação de cosméticos
ecológicos.

REVITALIZANTE

HIDRATANTE

ANTICASPA CALMANTE

Ginseng e Romã

Aloé Vera e Goji

Ziziphus Joazeiro

Revitaliza e reduz a fragilidade
do cabelo. O ginseng ajuda
a restaurar a fibra capilar
e a romã a combater o
envelhecimento do cabelo.

Proporciona hidratação, suavidade
e amaciamento. É nutritivo e
permite reter a humidade do
cabelo e criar uma película
protetora.

Elimina a descamação de forma
efetiva e duradoura e tem um
efeito calmante. Resultados
visíveis desde o primeiro dia.
Eficácia Testada.

300 ml

COSMÉTICO BIO CERTIFICADO

300 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

VEGAN

300 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

LINHA CAPILAR

Elaborados com mais de 99,6% de ingredientes de origem natural,
dos quais mais de 10% são procedentes de culturas biológicas
certificadas.
O certificado garante:
O produto é respeitoso com o ambiente
Ingredientes procedentes de recursos renováveis
Ausência de ingredientes como transgénicos, conservantes
parabenos, silicones, PEG e corantes sintéticos
Embalagem reciclável

ANTIQUEDA

CABELOS OLEOSOS

CABELOS DELICADOS

Serenoa Serrulata

Chá verde

Altea, Camomila e Caléndula

Revitaliza o cabelo e estimula
o seu crescimento. A Serenoa
Serrulata (Saw Palmetto) é
especialmente indicada para
combater a alopecia androgénica (calvície comum).

Purifica e regula. É adstringente
e contribui para diminuir a
oleosidade. A tendência para um
cabelo oleoso é combatida com
lavagens mais frequentes e com
ativos adstringentes.

Hidrata, fornece brilho e
protege o couro cabeludo. Os
extratos de alteia, camomila
e calêndula conferem a este
champô propriedades protetoras
extraordinárias.

300 ml

COSMÉTICO BIO CERTIFICADO

300 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

VEGAN

300 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

LINHA CAPILAR

CHAMPÔ ZERO PROBLEMAS
Os champôs Zero Problemas da Corpore Sano são elaborados
com tensoativos (detergente) 100% de origem vegetal, contêm mais
de 90% de ingredientes de origem natural e extratos vegetais de
culturas biológicas certificadas. São hipoalergénicos.
Os nossos Champôs NÃO contêm SILICONES. Os Silicones
adicionam peso ao cabelo retirando-lhe volume, impedem que
absorva corretamente a hidratação extra que lhe fornecemos e
“obstruem” a raiz provocando a formação de oleosidade.

BABY

USO FRECUENTE

Pêssego

Calêndula

Champô suave, ideal para cabelo
e pele delicados. O extrato
de pêssego confere-lhe uma
ação protetora e emoliente.
Contribui para reforçar a
barreira cutânea e preservar a
riqueza celular da pele do bebé.

Champô para todo o tipo de
cabelos, especialmente indicado
como champô familiar e de uso
diário. Enxagua-se facilmente e
facilita o desembaraço.

300 ml

500 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

HIPOALERGÉNICO

VEGAN

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

LINHA CAPILAR

CHAMPÔS CLÁSSICOS
Os champôs de tratamento da Corpore Sano são elaborados com
mais de 90% de ingredientes de origem natural e extratos vegetais
de culturas biológicas certificadas. São hipoalergénicos e tratam as
afeções frequentes do cabelo e couro cabeludo.
São de uso frequente. Têm uma combinação única de matériasprimas, cuidadosamente selecionadas, que protegem e limpam o
couro cabeludo e o cabelo das impurezas. Não irritam a pele nem
alteram a barreira lipídica.

FORTIFICANTE

HIDRATANTE

CABELOS OLEOSOS

ANTICASPA

CABELOS FRÁGILES

Ginseng e Ginkgo

Aloé Vera e Malvavísco

Urtiga e Hamamelis

Lúpulo e Tomilho

Camomila e Trigo

Tem propriedades tonificantes,
fortalecedoras e estimuladoras
do crescimento capilar graças
ao ginseng. O ginkgo melhora a
circulação do couro cabeludo.

Contribui para manter o
equilíbrio natural do cabelo,
proporcionando-lhe hidratação,
suavidade e amaciamento.
Para ter um cabelo hidratado e
brilhante é necessário fornecerlhe os nutrientes básicos de
nutrição e emoliência.

Possui propriedades antisseborreicas e adstringentes
que restauram o equilíbrio nos
cabelos com tendência oleosa.

Previne e elimina a caspa e
cuida do couro cabeludo,
deixando o cabelo limpo e
suave.

Atua como protetor do couro
cabeludo e reduz a fragilidade
do cabelo.
O resultado é um cabelo mais
solto, forte e brilhante.

300 ml

300 ml

300 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

300 ml
HIPOALERGÉNICO

300 ml

VEGAN

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

LINHA CAPILAR

CUIDADO DE CABELO
O cabelo está exposto diariamente a agressões externas como o
sol, o calor, tintas, o secador,… Para manter uma boa saúde capilar
recomendamos o uso de amaciadores e máscaras que forneçam ao
cabelo nutrição, hidratação e proteção duradoura.

AMACIADOR

AMACIADOR

MÁSCARA CAPILAR

MÁSCARA CAPILAR

STYLE CONTROL

Ginseng y Sálvia

Henna e Aloé Vera

Oleo de Argão e Altea

Revitaliza e suaviza todo o tipo
de cabelo, proporcionando
elasticidade e emoliência.
Amacia e facilita o pentear.

Reforça, proporciona brilho e
suavidade. O extrato de henna
fortalece e fornece volume ao
cabelo. Adequado para todo o
tipo de cabelos.

Regenera e reestrutura o cabelo.
Dispõe de uma ação suavizante
e protetora que atua sobre o
cabelo, deixando-o sedoso e
brilhante. Os seus ativos vegetais
evitam a oxidação capilar.
Adequada para cabelos secos,
danificados ou sem brilho.

Aloé Vera, Enebro e
Provitamina B5

Aloé Vera, Mel e
Provitamina B5

Hidrata e repara em poucos
minutos. Proporciona
vitalidade e reestrutura o
cabelo, deixando-o sedoso
e brilhante. Nutre o folículo capilar.

Antiencrespamento e volumizador. O suco de aloe
vera fornece hidratação
ao cabelo, enquanto os
ativos do mel evitam o
encrespamento. Protege e
repara as pontas.

300 ml
EXTRATO BIO CERTIFICADO

300 ml
HIPOALERGÉNICO

300 ml
VEGAN

300 ml
SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

200 ml

LINHA CAPILAR

TRATAMENTO ANTIQUEDA
A queda do cabelo é um problema muito frequente,
tanto nos homens como nas mulheres, é por isso que
a Corpore Sano dispõe da linha de produtos Antiqueda
que oferecem um tratamento completo para combater a
queda e estimular o crescimento do cabelo.
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CHAMPÔ ANTIQUEDA

TÓNICO CAPILAR

TÓNICO CAPILAR REFORÇANTE

Germinados de Trigo e
Soja, Ginseng, Aloé Vera e
Complejo Vitamínico

Germinados de Trigo y Soja,
Ginseng, Lúpulo, Cafeína e
Saw Palmetto

Quina, Germen de Trigo e
Bétula

Revitaliza, fortalece e hidrata.
Contém um complexo de
sementes de trigo e soja que
mantém o equilíbrio natural do
couro cabeludo e previne a queda
do cabelo.

Reforça, tonifica e combate
a queda do cabelo. Fornece
nutrientes ao bolbo capilar para
reforçar o cabelo na sua fase de
crescimento.
150 ml

300 ml
EXTRATO BIO CERTIFICADO

HIPOALERGÉNICO

VEGAN

Previne a queda capilar e tonifica
o couro cabeludo. O seu uso
continuado fortalece o cabelo.
Ideal para tratar os primeiros
sintomas da queda.

200 ml
SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

LINHA CAPILAR

CHAMPÔS HENNA
A forma mais natural de reforçar a coloração. Reaviva a cor,
reforça e proporciona brilho e volume. Ao extrato de henna
adicionámos substâncias colorantes para melhorar a profundidade
da cor. Contêm queratina vegetal e aminoácidos de trigo e soja
além de aloe vera.
Apresenta-se em cinco tons, adequados para cada tipo de
cabelo. No caso de cabelos cinzentos ou brancos elimina o tom
amarelento.

LOURO

ACAJU

CASTANHO

PRETO

BRANCOS E GRISALHOS

Henna, Keratina vegetal
y Camomila

Henna, Keratina vegetal
y Aloe Vera

Henna, Keratina vegetal
y Aloe Vera

Henna, Keratina vegetal
y Aloe Vera

Henna y Mirtilo Preto

300 ml

300 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

300 ml

SEM PARABENOS

300 ml

VEGAN

300 ml

LINHA CAPILAR

CREMES CORANTES COM HENNA
Os cremes colorantes ou cobre grisalhos são um tinta capilar
semipermanente, sem amoníaco nem água oxigenada, capazes
de colorir a raiz dos cabelos grisalhos, proporcionando tons e
brilhos intensos sem danificar o cabelo.

EXTRATOS NATURAIS
REAVIVE A COR
DISSIMULA O EFEITO RAIZ
COBRE OS CABELOS GRISALHOS

As suas fórmulas contêm aloe vera para hidratar e suavizar, henna
para reforçar e gérmen de trigo para nutrir o cabelo.

DURAÇÃO DE 5 A 7 LAVAGENS

IL
FÁC

Não é possível pintar o cabelo de um tom escuro para um tom
claro já que não contém água oxigenada. Recomenda-se fazer um
teste de sensibilidade antes do seu uso.

AP
L
ÇAÕ
ICA

Os reflexos de cor desaparecem progressivamente com as lavagens
(de 5 a 7 lavagens), prolongando o seu efeito com o champô henna
do mesmo tom.

LOURO

ACAJU

CASTANHO

CHOCOLATE

PRETO

Henna y Aloe Vera

Henna y Aloe Vera

Henna y Aloe Vera

Henna y Aloe Vera

Henna y Aloe Vera

60 ml

60 ml

60 ml

SEM PARABENOS

VEGAN

60 ml

60 ml

LINHA CAPILAR

COLORAÇÃO PERMANENTE
A fórmula das tintas permanentes da Corpore Sano proporciona
a máxima coloração e proteção ao cabelo, facilitando o equilíbrio
natural do couro cabeludo.

MÁXIMA COBERTURA DOS CABELOS BRANCOS

Enriquecida com ingredientes naturais, com efeitos muito benéficos
para o cabelo e couro cabeludo, como o óleo de sésamo, o suco de
aloe vera e a queratina vegetal, evita o uso de ingredientes como
o amoníaco, o resorcinol, a parafenilenodiamina e os conservantes
parabenos para proporcionar máximo cuidado e coloração.

LONGA DURAÇÃO

COR INTENSA E BRILHANTE

LONGA DURAÇÃO DA COR
CUIDADO MÁXIMO

CONTÉM: Extractos Bio Certificados, Keratina Vegetal.
NÃO CONTÉM: Amoníaco, Resorcinol, PPD, Parabenos.

4

1 PRETO
150 ml

7 LOURO

5 CASTANHO CLARO

CASTANHO

150 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

150 ml

SEM PARABENOS NEM SILICONES

VEGAN

150 ml

LINHA CAPILAR

7.3

LOURO DOURADO

150 ml

5.7

5.5

CHOCOLATE

150 ml

6.43

ACAJO

150 ml

AVELÃ
AVELLANA

150 ml

LINHA FACIAL

COMPROMISSO COM A SUA BELEZA
As principais causas do envelhecimento da pele
são a desidratação, a oxidação e a maior lentidão
na renovação celular que ocorre com o decurso
do tempo. Para contrariar estes efeitos é
conveniente utilizar princípios ativos que atuem
proporcionando nutrientes às células, assim
como diferentes defesas antioxidantes
e hidratação.

LINHA FACIAL

CREMES CÉLULAS MÃE VEGETAIS
Os cremes de células-mãe vegetais obtidas do fruto da uva vermelha
e da sequoia são capazes de restaurar as células-mãe da pele
acelerando a sua renovação celular, atrasando assim o processo de
envelhecimento cutâneo.

CREME HIDRATANTE

CREME HIDRATANTE

CREME REGENERADOR

CONTORNO DE OLHOS

Peles secas
Senna e Romã

Peles Mistas
Romã

Senna

Romã e Manteiga de Karité

Recupera a elasticidade, protege
das radiações ultravioletas e
atenua as rugas. Pele hidratada
e suave.

Regula o excesso de secreção
sebácea. Unifica a textura da
pele e protege das radiações
ultravioletas. Pele flexível e
firme.

Atenua a formação de
manchas, protege das radiações
ultravioletas. Previne o
envelhecimento prematuro.

Suaviza e hidrata a pele e protege
das radiações ultravioletas. Ajuda
a reparar os sinais de expressão.

55 ml

55 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

55 ml

30 ml

LINHA FACIAL

LIMPEZA FACIAL
Ao limpar a nossa pele, além de liberá-la da máscara da
maquilhagem e ajudá-la assim a respirar, eliminamos as células
mortas, o excesso de sebo e os resíduos de poluição que se
acumulam durante o dia. É imprescindível limpar a cútis com um
algodão que arraste bem a sujidade.

LEITE DE LIMPEZA

DESMAQUILHANTE
DE OLHOS

AGUA DE ROSAS

TÓNICO MICELAR

TÓNICO MICELAR

Calêndula e Camomila

Calêndula e Camomila

Rosa Damascena

Proteção, suavidade e luminosidade. Limpa suavemente todo o
tipo de peles preservando-as da
sensação de repuxamento.

Elimina de forma suave e eficaz
a maquilhagem dos olhos sem
provocar comichão ocular.
Dispõe de propriedades
calmantes. Também pode ser
usado para a limpeza facial.

Tonifica, refresca e suaviza.
Indicado para peles sensíveis
pelas suas propriedades
suavizantes e para peles
oleosas e mistas pelas suas
propriedades purificantes e
adstringentes.

Peles Secas
Calêndula e Romã

Peles Mistas
Hamamelis e Romã

Ação emoliente e antioxidante. Elimina os restos
da maquilhagem e tonifica
a pele.

Ação antioxidante e puri
ficante. Graças às suas
micelas, agarra a oleosidade
e a sujidade da pele,
limpando e tonificando-a.

300 ml

150 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

200 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

200 ml

VEGAN

200 ml

LINHA FACIAL

MÁSCARA FACIAL e EXFOLIANTE FACIAL
Cuidar da nossa pele é a melhor forma de prevenir o envelhecimento
prematuro e mantê-la saudável com o passar dos anos. Para isso,
são necessários cuidados extraordinários como as máscaras e os
exfoliantes.

MÁSCARA FACIAL

EXFOLIANTE

ÓLEO 100% PURO

Aloé Vera e Salva

Âmbar, Aloé Vera e Lima

Argão

Purifica e hidrata.
Ajuda a manter o nível ótimo
de hidratação. Purifica a pele
fornecendo luminosidade e
frescura.

As suas partículas arrastam as
células mortas. Ajuda a manter a
pele hidratada. Ação purificante
da pele.

Antioxidante e anti-idade.
O seu elevado conteúdo em ácidos
gordos insaturados conferem a este
óleo um grande poder antioxidante,
sendo um grande aliado contra o
envelhecimento.
Máxima eficácia anti-idade.

7,5ml x 2 ml

100 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

30 ml

VEGAN

LINHA FACIAL

ÓLEOS
Os óleos podem ser aplicados nos cuidados na cara ou do corpo,
assim como no cuidado do cabelo.
São obtidos da primeira pressão a frio a partir de sementes ou
frutos de cultura biológica certificada.

ÓLEO 100% PURO

ÓLEO NATURAL

ÓLEO NATURAL

ÓLEO NATURAL

ÓLEO NATURAL

Rosa Mosqueta

Aloé Vera

Jojoba

Rosa Mosqueta

Argão

Regenerador e nutriente.
Previne a formação de rugas e
estrias e favorece a regeneração
da pele, proporcionando
elasticidade e firmeza.

Suaviza e hidrata as peles secas.
O seu elevado conteúdo em
polissacáridos, minerais e
vitaminas, mantêm a pele
equilibrada e saudável.

Purificante e regulador.
O óleo de jojoba é antioxidante e previne o
envelhecimento prematuro
da pele, hidratando-a e
protegendo-a.

Nutre e revitaliza a pele.
Rico em ácidos gordos
essenciais conferem à pele
nutrição e hidratação em
profundidade fornecendo
firmeza e elasticidade.

Regenerador da pele.
Combate os radicais livres
para atrasar o envelhecimento
da pele. Ação anti-idade.

30 ml

30 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

30 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

30 ml

VEGAN

30 ml

LINHA CORPORAL

MIME E CUIDE DA SUA PELE
Cuide da sua pele com produtos naturais e
devolva a energia que precisa. A ampla gama
corporal da Corpore Sano (desodorizantes, géis
de duche e cremes corporais) ajuda a conseguir
resultados excelentes e visíveis na sua pele.

LINHA CORPORAL

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

DESODORIZANTE
ROLL-ON

DESODORIZANTE
ROLL-ON

DESODORIZANTE
SPRAY

DESODORIZANTE
SPRAY

Australian Tea Tree oil
O óleo da árvore do chá tem
propriedades antisséticas e
bactericidas. Inibe o crescimento
das bactérias causadoras do mau
odor e proporciona sensação
de frescura. Ajuda a controlar a
transpiração.

Calêndula
Ajuda a controlar a transpiração.
A Calêndula tem propriedades
calmantes, emolientes e
hidratantes em peles sensíveis
ou irritadas. Cuida e protege
a pele. Especialmente indicado
para peles sensíveis.

Tílio e Sálvia
Regula a transpiração e elimina
o mau odor. Os extratos de tília
e salva dispõem de propriedades
purificantes e desodorizantes.
Vaporizador sem gás.

Tomilho
Controla a transpiração e evita
o odor de suor. Previne o
desenvolvimento das bactérias
causadoras do mau odor.
Proporciona um aroma agradável.
Vaporizador sem gás.

75 ml

75 ml

150 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

150 ml

VEGAN

LINHA CORPORAL

Os desodorizantes minerais da Corpore Sano são naturais e não
mancham. A sua ação adstringente permite diminuir a transpiração
da pele e o seu caráter ácido atua contra o mau odor.

CRISTAL MINERAL

CRISTAL MINERAL

CRISTAL MINERAL

DESODORIZANTE MINERAL SPRAY

Potassium Alum y Aloé Vera

Potassium Alum

Ammonium Alum

Potassium Alum

Suavidade e Proteção.
Controla a transpiração de
forma natural sem bloquear a
transpiração. Hidrata a pele.

Desodorizante elaborado
à base de minerais naturais
cristalizados. Não tem fragrância,
não mancha e não contém
álcool.

Desodorizante elaborado
à base de minerais naturais
cristalizados. Não tem fragrância,
não mancha e não contém
álcool.

Contém sais minerais naturais
que evitam o desenvolvimento
de bactérias causadoras do mau
odor.

60 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

60 ml

80 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

80 ml

VEGAN

LINHA CORPORAL

GÉIS DE BANHO
Tomar um bom banho ou um duche é um dos melhores momentos
do dia e o gel Corpore Sano é o maior aliado. Os nosso géis foram
criados com fórmulas extrassuaves e extratos de cultura ecológica
para eliminar as impurezas da pele e mantê-la equilibrada, hidratada
e suave.

GEL DE BANHO

GEL DE DUCHE

GEL DE DUCHE

Argão e Aloé Vera

Algas marinhas

Aloé Vera

Nutritivo e reestruturante.
Fornece suavidade à pele
respeitando o seu equilíbrio
natural. Contém mais de 99%
de ingredientes de origem
natural.

Tonificante.
Dispõe de um efeito
estimulante e revitalizante
que melhora o aspeto da
pele no processo da celulite,
melhorando a sua hidratação
e suavidade.

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

500 ml

500 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

SEM PARABENOS NEM SILICONES

500 ml
VEGAN

LINHA CORPORAL

HIDRATAÇÃO
A pele necessita diariamente de fornecimento de nutrição e hidratação
para restabelecer o equilíbrio natural da pele proporcionando-lhe
também elasticidade e firmeza, evitando assim a secura e aspereza.
É recomendável usar o body milk da Corpore Sano depois do duche,
para que a pele possa absorver todas as suas propriedades.

ANTIOXIDANTE

NUTRITIVO

HIDRATANTE

Gayuba e Romã

Amêndoas Doces

Aloé Vera e Centelha Asiática

Previne as manchas.
Previne e atenua a intensidade
das manchas e combate os
sintomas de envelhecimento da
pele.

Nutritivo e emoliente.
Devolve à pele elasticidade,
deixando-a mais firme e radiante.

Hidratante.
Restabelece o equilíbrio natural da
pele intensamente, proporcionando
suavidade e elasticidade.

300 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

300 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

300 ml

VEGAN

LINHA CORPORAL

HIDRATAÇÃO
O aloe vera é uma planta muito apreciada pelos amplos benefícios
que o seu uso fornece à pele. Os nossos hidratantes corporais
em textura gel, com fórmulas extrassuaves e suco de aloe vera de
cultura ecológica contribuem para regenerar, proteger e nutrir a
derme, mantendo-a hidratada e equilibrada.

ORGANIC
ALOE VERA GEL

ALOE VERA GEL

ALOE VERA GEL

Aloé Vera

Aloé Vera e Argão

Aloé Vera

Calmante e nutritivo.
A sua ação hidratante
e protetora promove a
regeneração celular da pele.

Protetor e hidratante.
Regenera, protege e hidrata
intensamente graças aos
ácidos gordos e a vitamina E
do óleo de Argão.

Hidratante e nutritivo.
Proporciona excelentes
benefícios hidratantes e
emolientes. Ideal como
aftersun.

300 ml
EXTRATO BIO CERTIFICADO

300 ml
SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

300 y 500 ml
VEGAN

LINHA CORPORAL

CUIDADO
Os produtos de cuidado Corpore Sano mimam e cuidam da pele
proporcionando hidratação, proteção e suavidade dando um aspeto
saudável.

CREMA DE MÃOS

ÁGUA DE COLÓNIA

Folhas de oliveira, Manteiga
de Karité e Gayuba

Flores do Campo

Regenerante.
O seu conteúdo em vitaminas,
princípios ativos e filtros de
proteção solar, contribuem para
proteger, hidratar e atenuar as
manchas da pele.

Refrescante.
Elaborada com óleos essenciais
naturais. Proporciona uma
fragrância suave, natural e uma
agradável sensação de frescura.

100 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

80 y 300 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

VEGAN

LINHA ORAL

POR UMA BOCA SÃ
Os cuidados orais enriquecidos com extratos
de plantas medicinais previnem a formação de
cáries e a placa bacteriana, atuam contra o mau
hálito e tonificam as gengivas.

LINHA ORAL

PASTAS DENTÍFRICAS

Tomilh, Menta, Alecrim,
Zimbro e Sálvia

Protege as gengivas.
Proporciona uma limpeza
profunda dos dentes sem
danificar o esmalte e reforça
as gengivas.

Purificante e protetora.
Previne o crescimento da placa
bacteriana, cuida e protege do
esmalte e deixa a boca com uma
agradável frescura.

75 ml

75 ml
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073 BC 001

Mirra, Propolis e Funcho

EXTRATO BIO CERTIFICADO
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PROTEÇÃO TOTAL
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FRESCA PROTEÇÃO

C

A higiene oral permite-nos prevenir doenças nas gengivas e evitar o
aparecimento de cáries.

O CO S M

BRANQUEADORA

073 BC 002

Tomilho, Menta e Manjericão
Refrescante.
Limpa com suavidade sem
danificar o esmalte e deixa a boca
com um agradável hálito fresco.

Anís estrelado, Eucalipto e
Menta
Branqueador.
Graças aos seus extratos
naturais certificados e
ao carbonato de cálcio
proporcionam uma proteção
total da cavidade oral e ação
branqueadora.

75 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

75 ml

VEGAN

LINHA ORAL

ELIXIRES ORAIS
Combate os problemas orais mais comuns:
Cáries: doença oral infecciosa, Descoloração dentária: perda de cor,
Gengivite: irritação das gengivas, Tártaro: camada calcária de cor
escura que se forma nos dentes.

ELIXIR ORAL

ELIXIR ORAL

CESTO ORAL

Menta, Camomila e
Aloé Vera

Funcho, Propolis e Mirra

Mirra, Propolis e Funcho

Ajuda a reforçar o esmalte
prevenindo a formação da placa
bacteriana. Mantém as gengivas
saudáveis e uma boca purificada,
proporcionando um hálito limpo
e fresco.

Protetor.
Graças aos seus extratos reforça
as gengivas e previne a cárie e a
placa bacteriana.

PASTA DENTRÍFICA 48 uds. 15 ml

250 ml

EXTRATO BIO CERTIFICADO

ELIXIR 36 uds. 30 ml

250 ml

SEM PARABENOS, CORANTES NEM SILICONES

VEGAN

Laboratório de cosmética natural desde 1980.
Utilizamos métodos de produção éticos e responsáveis com o ambiente.
Utilizamos embalagens leves, ecológicas e recicláveis.
Colaboramos com empresas que destinam parte dos seus lucros a ações sociais.
As nossas matérias-primas passam por rigorosos controlos de qualidade.
Utilizamos extratos e óleos vegetais procedentes de culturas biológicas certificadas.
Evitamos o uso de silicones, óleos minerais e conservantes parabenos.
As nossas instalações são homologadas pela Ecocert.
Não utilizamos matérias-primas de origem animal.
Os produtos Corpore Sano não foram testados em animais.

Cosmético Ecológico certificado pela Ecocert Greenlife de acordo com o referencial Ecocert disponível em
http://cosmetics.ecocert.com
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COSMOS ORGANIC certificado pela Ecocert
Greenlife de acordo com o referencial COSMOS
disponível em http://COSMOS.ecocert.com

O CO SM

NATURAL

COSMOS NATURAL certificado pela Ecocert
Greenlife de acordo com o referencial COSMOS
disponível em http://COSMOS.ecocert.com

ICEA Instituto de certificação ética ambiental, com sede em Itália que controla e certifica empresas que levam a cabo
suas atividades respeitando as pessoas e a natureza, defendendo a dignidade dos trabalhadores e os direitos dos
consumidores.

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

DISNA, S. A. C/del Ferro nº. 33 - 08100 Mollet del Vallès - Barcelona - España
www.corporesano.com
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