LINHA PEOPLE
Princípios ativos & Ingredientes
Extracto oleoso de Coleus forskohlii: estimula a lipólise nos adipócitos.
Extrato de Commiphora Mukul oleosa: contém guggulsterones que ajudam a prevenir a deposição de triglicéridos e do
colesterol dos tecidos.
Marula Organic óleo: rico em ácidos gordos insaturados e antioxidantes, com ação hidratante, nutritiva e revitalizante.
Orgânica Tamanu Oil: com propriedades curativas regenerativas, antioxidantes, endurecimento.
Organic Cranberry óleo: rico em ômega-3, ômega-6, ômega-9 e tocoferóis, poderosos antioxidantes. Suaviza impurezas e
neutraliza a pele seca

Produtos Fitocosméticos (África, Ásia, Europa), indicados para drenar, remodelar e
toniﬁcar todos os tipos de pele, incluindo peles com celulite.

Produtos Fitocosméticos – Clinicamente Testados - Dermatologicamente Testados
Hipoalergénico (Fórmula Que Minimiza Possíveis Reações Alérgicas)
Sem Parabenos, Não-comedogénico, Níquel Testado
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O óleo de Marula é obtido desta planta originaria
da África do Sul, conhecida de forma simbólica
como “Azeitona da África”. Planta rica em
Vitamina E, é especiﬁcamente apropriado para a
massagem. Além de reativar a circulação e
combater as imperfeições da pele tipo “casca de
laranja”, é um ótimo remédio contra vermelhidões
e irritações. Esta planta possui também propriedades Anti-envelhecimento.

Produtos Fitocosméticos Para Uso Doméstico & Profissional
ÁFRICA
Óleo concentrado com princípios ativos
orgânicos (Organic óleo de Marula,
Coleus forskohlii, Commiphora mukul),
indicado para combater a celulite avançada, atua sobre o tecido ﬁbroso. Dermatologicamente testado, sem conservantes
ou corantes, envolve todo o corpo com
fragrâncias naturais e pode ser um substituto do perfume utilizado habitualmente.
Conteúdo: 100 ml
Ref. 126294

ÁSIA

Óleo concentrado com princípios ativos
orgânicos (Organic Tamanu Oil, Coleus
forskohlii, Commiphora mukul), indicado
para combater a celulite edematosa, com
funções de drenagem e regeneração da
pele, atua sobre o tecido ﬁbroso. Dermatologicamente testado, sem conservantes
ou corantes, envolve todo o corpo com
fragrâncias naturais e pode ser um substituto do perfume utilizado habitualmente.
Conteúdo: 100 ml
Ref. 126295

ÓLEO MASSAGEM PROFISSIONAL
Óleo com uma textura de fácil aplicação,
princípios ativos combinados dos óleos
ÁFRICA, ÁSIA E EUROPA, ideal para
massagem e tratamentos proﬁssionais,
nomeadamente imperfeições cutâneas,
celulite e ﬂacidez corporal. Indicado para
peles sensíveis e intolerantes. Dermatologicamente testado, livre de fragrâncias, conservantes e corantes. Com
ingredientes e princípios ativos, óleo
biológico de origem natural.
Conteúdo: 500 ml C/Doseador.
Ref. 126293

EUROPA

Óleo concentrado com princípios ativos
orgânicos (óleo orgânico de Cranberry
“água Cranberry”), indicado para peles
intolerantes. Com efeito calmante, este
óleo também é antioxidante e toniﬁca a
pele. Dermatologicamente testado,
sem conservantes ou corantes que
envolve o corpo com fragrâncias naturais e pode ser um substituto do
perfume utilizado habitualmente.
Conteúdo: 100 ml
Ref. 126296
Corpo
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