
HIGIENE PESSOAL

A beleza natural começa com uma pele sa-
dia e limpa. De igual forma, uma pele sadia 
e limpa adquire-se através dos ingredientes 
encontrados na natureza.

Há 30 anos que a Forever Living Products é 
líder em encontrar na natureza ingredientes 
na sua forma natural e os quais, através de 
pesquisa, transforma de forma inovadora, 
trazendo para a nossa casa produtos natu-
rais magníficos que se destinam a promover 
a hidratação, a melhorar a suavidade, a nu-
trirem e a embelezar a nossa pele.

Assim sendo, demos azo ao nosso objectivo 
utilizando o Abacate natural, tornamo-lo 
num produto óptimo para a sua pele. 

O Sabonete de Rosto e Corpo à base de 
Abacate produzido com 100% de manteiga 
de Abacate, mimará a sua pele, hidratando-
a e limpando-a em simultâneo com as pro-
priedades rejuvenescedoras desta fruta rica 
em vitaminas para a pele.    

O Abacate é eficaz em quase todos os tipos 
de pele. Limpa com suavidade a pele ole-
osa sem irritar e mantém os poros limpos 

e saudáveis. Para a pele seca e sensível, o 
Abacate amacia, penetra na pele nutrindo 
e hidratando-a.

A acção hidratante do Sabonete de rosto e 
corpo à base de Abacate continua após o 
seu banho e o aroma fresco a citrinos dei-
xa na pele e no ar envolvente à sua pele a 
lembrança da sensação de limpeza, de pele 
sadia e macia ao longo de todo o dia. 

INGREDIENTES
Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, 
Aqua, Persea Gratissima Butter, Perfume, 
Sodium Chloride, CI 77891, Glycerin, 
Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, 
CI 77499, CI 47005, CI 14700, CI 42053.

CONTEÚDO
Peso líquido - 142 g  

MODO DE USAR
Aplique o Sabonete de Rosto e Corpo à 
base de Abacate no rosto e corpo para uma 
limpeza profunda da pele, sempre que ne-
cessário. Enxagúe completamente e seque a 
pele com uma toalha seca.
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PONTOS-CHAVE

•O Abacate é uma fonte natural rica 

 em vitaminas A, B, D e E. 

•Contém antioxidantes para ajudar

 a combater os radicais livres.

Avocado Face & Body Soap
Sabonete de rosto e corpo à base de Abacate


