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Somos uma empresa familiar fundada em 1954. Transformamo-nos numa multinacional que fabrica e distribui produtos naturais de nutrição e dermocosmética em mais
de 20 países, prestando serviço a milhões de clientes sem perder a sua tradição. Nossos produtos são elaborados com matérias primas que selecionamos de forma muito
cuidada para obter um produto natural único e de máxima qualidade. Nunca experimentamos em animais, nos nossos processos de elaboração utilizamos sistemas de
produção livres de CO2, materiais recicláveis e que respeitam o meio ambiente.
Nossos certificados de qualidade

Nutrição

Defesas e antioxidantes
Xarope e Pastilhas de Equinacea

Ajuda o organismo a defender-se frente aos virus, bacterias e fungos.
A equinacea aumenta as defesas imunitárias para prevenir infeções,
resfriados, catarros, bronquites, sinusites e infecções urinarias. A
equinácea foi nomeada pelos índios americanos como a Planta da
Vida, pois ao consumir não adoecem.
250 ml: 25,90€ / 90 Past: 29,50€

Xarope De Pinho

Nosso xarope de pinho com ingredientes naturais usados durante
séculos na medicina popular, combate e reduz os sintomas e consequências desagradáveis de gripes e resfriados como: tosse, garganta irritada, espirro, descida de defesas...
Graças aos seus ingredientes naturais, o xarope de pinho também é
muito útil para reduzir a ingestão de medicamentos e antibióticos
em crianças. Tem um sabor doce muito agradável com uma textura
grossa que acalma instantaneamente a irritação da garganta e reduz
a tosse.
Ideal para combater problemas respiratórios. Graças ao efeito combinado de mel, brotos de pinheiro, extrato de erva-doce, extrato de tília
e limão, o Xarope de Pinho é ideal para o tratamento de infecções e
inflamações na garganta que ocorrem nos processos catarro e gripe.
250 ml: 25,90€

Xarope De Tomilho

Especialmente indicado para crianças com o seu sabor doce e afrutado graças ao sumo de framboesa e mirtilo. Contém tomilho, geleia
real, mel e língua-de-ovelha e vitamina C. Atua como expetorante, é
calmante, anti-inflamatorio e antibacteriano. A sua combinação de
matérias-primas o torna ideal para aliviar todos os tipos de doenças
das vias aéreas também em adultos (tosse, congestionamento, frio,
bronquite, dor de garganta, etc.
250 ml: 32,90€
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Oxidefesas

Fórmula exclusiva de alto poder antioxidante, vitaminas C e E, betacaroteno, selénio, L-Glutation, Goji, arándanos e hibisco. Fortalece frente aos radicais livres e ajuda a eliminar os metais pesados do
organismo. Protege ativamente contra doenças devido ao envelhecimento. Também indicado para aliviar as alergias e as consequências
do stresse. Com rico sabor refrescante de limão!
50 Comp.: 27,50€

Maishiitake e Reishi

Os cogumelos Maitake, Shiitake, Reishi e as bagas de Açaí estão
numa combinação altamente eficaz e concentrada. Fortalece o sistema imunitário e ajuda a combater vírus e bactérias. Ajuda a controlar
a pressão arterial.
Recomendado para: Pessoas com sistema imunológico enfraquecido,
diabéticos ou doença hepática. Pessoas com alergias, hipertensos e
colesterol alto. Em casos de fibromialgia e/ou fadiga cronica.
30 Cáps.: 25,90€

Curcuma Complex

A curcumina, ingrediente ativo da curcuma, tem um dos poderes antioxidantes e anti-inflamatorios mais elevados da natureza. A biodisponibilidade do nosso produto é muito alta graças à mistura com Chá
verde, Gengibre, pimenta preta, vitaminas C e E. A OMS recomenda a
curcuma também contra o reumatismo.
Previne processos de modificação e alteração de células. Reduz o risco de doenças cardiovasculares.
30 Cáps.: 32,90€

Q10

O Q10 tem uma importância vital para fortalecer o sistema cardíaco
e reforçar o organismo a nível celular graças ao seu grande poder antioxidante. Combinado com a pele, folhas e grãos da uva vermelha, é
ideal para pessoas sob stresse psíquico ou físico pois combate o efeito
oxidativo. Ideal para fumadores e hipertensos.
100 Cáps.: 29,50€
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Depurativos e controle de peso
Biter de Alcachofra

Nosso Bíter de Alcachofra favorece a desintoxicação do fígado e ajuda
a digerir melhor no caso de digestões lentas e pesadas. Combate a
celulite, reduz o colesterol e alivia os sintomas de incómodos hepáticos. Além, ajuda a controlar o peso! Contém também funcho, menta,
genciana e condurango. Sem álcool, para tomar antes ou depois da
refeição.
700 ml: 33,90€

Comprimidos de Alcachofra-Gengibre

Tal como o nosso famoso Bíter de Alcachofra, estes comprimidos ajudam a melhorar a digestão, purificar o fígado e baixar o colesterol
entre muitas outras propriedades. Para além de a sua formula estar
melhorada! Com citrato de colina que ajuda a função hepática e o
metabolismo em geral e com gengibre que estimula a digestão e alivia as tonturas irritantes ao viajar de carro, avião, barco, etc. É o seu
companheiro perfeito de viagem! Também contém fibra de acácia e
hortelã.
60 Comp.: 28,90 €

Vitaflor

Prebióticos e bactérias probióticas em grande concentração para regular a digestão, reconstituir a flora intestinal e evitar inflamação abdominal. Favorece a eliminação de gases.
72 Cáps.: 39,00€

Fibrofit Tropic

Pó em envelopes individuais com sabor de frutas tropicais para preparar uma bebida rica em fibras solúveis e insolúveis trigo, inulina e
goma arábica. Evita a prisão de ventre e suas consequências como
excesso de peso, colesterol, etc.
5 x 10g: 7,90€

Daily

Ajuda a evitar a prisão de ventre de forma eficaz. Com figo, ameixa,
papaia e raiz de genciana. Protege as paredes intestinais, não produz
cólicas nem gera habituação. Promove o trânsito intestinal, gerando
um ritmo regular. Delicioso sabor adocicado de Papaia!
250 ml: 32,50€
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Zimbro de Montanha

Fórmula original suíça desde 1954! Esta receita ancestral reforça a tua
saúde em geral e sobretudo ajuda no bom funcionamento dos rins,
elimina líquidos retidos, depura, desintoxica e estimula a circulação.
500 g: 26,90€

Soro de Leite de Maçã ou Pêssego

O soro de leite é especialmente indicado pela sua ação depurativa no
sistema digestivo. Alivia, reduz e previne problemas de reumatismo,
pressão alta, gota, má circulação, acne, prisão de ventre e osteoporoses. Contém cálcio, magnésio, sódio, potássio e fibra.
600 g: 28,50€

Vivi Aloé

Um dos melhores regeneradores celulares que a natureza nos oferece! Exerce um efeito desintoxicante e purificante. Alivia desconfortos
hepáticos. Rico em minerais oligoelementos, aminoácidos, flavonoides e vitamina B12, essencial para a reprodução de células.
1000 ml: 42,50€

Minci Plus

Contém a fibra NeOpuntia®, espirulina e cloruro de cromo para absorver e eliminar as gorduras do teu organismo. Rico em vitaminas,
proteínas e aminoácidos. Um apoio essencial para o emagrecimento, reforça o tecido conjuntivo, evitando flacidez e a formação de
celulite.
80 Cáps.: 32,90€

Affiline

Teu companheiro para manter o peso todo o ano! Uma bebida fácil
de tomar e com grande poder depurativo. Diminui o apetite, alivia a
ansiedade, drena líquidos acumulados e tem um efeito ligeiramente
laxante. Altamente concentrado, para misturar com água. Com cereja,
alcachofra, saúco, Figo da ìndia, dente de leão, tília, urtiga e Spirea.
Sem glucose e frutose.
500 ml: 32,90€
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Chas e batidos
Os nossos chás em pó são altamente concentrados, numa caixa
de 670 gr , dão para 100 copos grandes.

Tea-Sana Relax

Infusão especial para relaxamento e combate dos distúrbios do sono.
Ideal para pessoas que sofrem de nervosismo e inquietação. As propriedades calmantes das flores melissa, valeriana, camomila e lúpulo,
bem como as vitaminas Niacina e B6, ajudam a ter uma mente equilibrada, positiva e calma.
300 g: 25,50€

Bebida Gengibre e Curcuma

Prepara a tua bebida em pó com gengibre e curcuma, sem açúcar
nem edulcorantes. Com vitamina C, Erva limão e ácido cítrico. Reforça e potencia o sistema imunitário, regulariza as funções metabólicas, favorece a boa saúde do coração, protege as células contra o
processos oxidativos e promove a criação de novas células. Alivia as
doenças reumáticas ou artroses.
300 g: 29,50€

Chá de Frutos (sem teína)

Uma bebida saudável de baixas calorias, enriquecida com vitamina
C e com um delicioso sabor a frutos vermelhos - sem açúcar e sem
cafeína! Recomendado como substituto de refrigerantes, pode ser bebido quente ou frio. Fácil de preparar e ideal para toda a família. O
seu conteúdo em frutos vermelhos fortalece o sistema circulatório e
atrasa o processo de envelhecimento.
670 g: 31,00€

Chá de Ervas (sem teína)

Nossa grande estrela no inverno! Eficaz perante desconfortos respiratórios, fortalece as defesas e o organismo. Com menta, eucalipto,
llantén, tomilho, funcho, líquen de Islândia, saúco, tília, mel e vitamina C.
340 g: 24,50€

Iso-Té limão (com cafeína)

Bebida energética com sabor a limão perfeito para desportistas.
Rico em sais minerais que evitam a desidratação. Dá quatro horas
de energia!
55 g: 4,90€
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NahroFit Café ou Chocolate

Batidos de alto valor nutritivo com vitaminas, potássio, cálcio, magnésio e Omega-3, além das proteínas lácteas. Muito recomendado
para dietas já que uma porção contém só 190 kcal. Também para
completar a alimentação de idosos e crianças ou simplesmente para
substituir uma refeição de forma sã e equilibrada.
Café 470 g: 33,90€ / Chocolate 450 g: 33,90€
Tabela nutricional Chocolate

Tabela nutricional Café
Valores nutricionais por:

100 g pó

VNR

Valores nutricionais por:................... 100 g pó

VNR

Energía kJ (kcal)...................................... 1700 (404)
Lípidos (gorduras)...............................................7.5 g
dos quais ácidos gordos saturados:..............1.2 g
ácidos gordos monoinsaturados:.................. 1.9 g
ácidos gordos poliinsaturados:.....................3.6 g
dos quais EPA y DHA..............................340.0 mg
Carbohidratos.................................................. 58.0 g
dos quais fructose:.......................................45.0 g
dos quais fructose:........................................37.0 g
Fibra nutricional................................................. 1.9 g
Proteínas............................................................25.0 g
Sal.....................................................................0.325 g
Vitamina A.......................................................800 μg.........100%
Vitamina B1.......................................................1.1 mg.........100%
Vitamina B2......................................................1.4 mg.........100%
Vitamina B6.....................................................1.4 mg.........100%
Vitamina B12.....................................................2.5 μg.........100%
Vitamina C.................................................... 80.0 mg.........100%
Vitamina D....................................................... 5.0 μg.........100%
Vitamina E......................................................12.0 mg.........100%
Biotina.............................................................50.0 μg.........100%
Ácido fólico................................................. 300.0 μg.........100%
Niacina........................................................... 16.0 mg.........100%
Ácido pantoténico.........................................6.0 mg.........100%
Potássio.....................................................1300.0 mg........... 65%
Calcio...........................................................500.0 mg........... 63%
Fósforo........................................................ 280.0 mg...........40%
Magnesio.....................................................270.0 mg............72%

Energía kJ (kcal).......................................1690 (403)
Lípidos (gorduras)............................................. 8.0 g
dos quais ácidos gordos saturados:..............1.5 g
ácidos gordos monoinsaturados:...................2.1 g
ácidos gordos poliinsaturados:.....................3.6 g
dos quais EPA y DHA:................................340 mg
Carbohidratos......................................................56 g
dos quais fructose:.......................................... 44 g
dos quais fructose:...........................................36 g
Fibra nutricional................................................. 3.5 g
Proteínas............................................................25.0 g
Sal.........................................................................0.3 g
Vitamina A...................................................800.0 μg.......100 %
Vitamina B1.......................................................1.1 mg.......100 %
Vitamina B2......................................................1.4 mg.......100 %
Vitamina B6.....................................................1.4 mg.......100 %
Vitamina B12.....................................................2.5 μg.......100 %
Vitamina C.................................................... 80.0 mg.......100 %
Vitamina D....................................................... 5.0 μg.......100 %
Vitamina E......................................................12.0 mg.......100 %
Biotina.............................................................50.0 μg.......100 %
Ácido fólico................................................. 300.0 μg.......100 %
Niacina........................................................... 16.0 mg.......100 %
Ácido pantoténico.........................................6.0 mg.......100 %
Potássio.....................................................1300.0 mg......... 65 %
Calcio...........................................................500.0 mg......... 63 %
Fósforo........................................................ 280.0 mg.........40 %
Magnesio......................................................270.0 μg..........72 %

VNR: Valores nutricionals de referência

VNR: Valores nutricionals de referência

Bebidas Proteicas Banana ou Baunilha

Uma ótima combinação de proteínas: a proteína de soro, de rápida digestão e de alta eficácia, assim como a proteína de leite com
efeitos a longo prazo (caseína). Perfeito para desportistas depois do
treino para ajudar a construir a massa muscular. Ideal para aqueles
que não comem carne ou peixe. Uma dose desta bebida altamente
saciante contém apenas 175 kcal e tudo isso com um baixo teor de
açúcar e gordura.
500 g: 46,50€

Tabela nutricional Banana
Valores nutricionais por:

100 g polvo

Tabela nutricional Baunilha
Valores nutricionais por:

100 g polvo

Energía kJ (kcal).......................................... 1533 (362)
Lípidos (gorduras)...............................................6.0 g
dos quais ácidos gordos saturados:................0.31 g
Carbohidratos...................................................... 6.9 g
dos quais fructose:............................................. 5.4 g
dos quais lactose:............................................. 3.0 g
Fibras nutricionais..............................................0.4 g
Proteínas................................................................ 70 g
Sal......................................................................... 1.01 g

Energía kJ (kcal)...........................................1512 (358)
Lípidos (gorduras)...............................................6.0 g
dos quais ácidos gordos saturados:................0.31 g
Carbohidratos......................................................4.4 g
dos quais fructose:..............................................3.4 g
dos quais lactose:............................................. 3.0 g
Fibras nutricionais.............................................. 3.0 g
Proteínas................................................................ 70 g
Sal........................................................................ 0.01 g

VNR: Valores nutricionals de referência

VNR: Valores nutricionals de referência
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Vitaminas e minerais
Uma das grandes estrelas de nosso surtido! Todos os nossos xaropes multivitamínicos Narosan têm como base sumo concentrado de frutas, vitaminas A-B1-B2-B6-B12-C-D-E, biotina, ácido panteoténico, niacina e gérmen de trigo (excepto Narosan Arándanos). Cada um
tem as suas propriedades que o tornam único, mas todos são deliciosos e são para toda a
família.

Narosan Arándanos

Enriquecido com ferro orgânico. Ideal para pessoas com carência de
ferro, anemias crónicas, má circulação, fragilidade capilar, problemas
oculares, grávidas ou com menstruações abundantes.
500 ml: 39,50€
Tabela nutricional
Valores nutricionais por:

25 ml

VNR

Energía kJ (kcal)..............................................133 (31)
Proteínas.............................................................. 0.1 g
Carbohidratos.....................................................7.0 g
Lípidos (gorduras)............................................. 0.0 g
Vitamina A.......................................................800 μg.......... 100 %
Vitamina B1.......................................................1.1 mg.......... 100 %
Vitamina B2......................................................1.4 mg.......... 100 %
Vitamina B6.....................................................1.4 mg.......... 100 %
Vitamina B12.....................................................2.5 μg.......... 100 %
Vitamina C.................................................... 80.0 mg.......... 100 %
Vitamina D....................................................... 5.0 μg.......... 100 %
Vitamina E......................................................12.0 mg.......... 100 %
Biotina.............................................................50.0 μg.......... 100 %
Ácido pantoténico.........................................6.0 mg.......... 100 %
Niacina........................................................... 16.0 mg.......... 100 %
Hierro.............................................................14.0 mg.......... 100 %
Cobre................................................................ 0.3 mg.............30 %
VNR: Valores nutricionals de referência

Narosan Laranja

Com magnésio, indicado para estados de cansaço, decadência, stress
ou falta de concentração.
Perfeito para estudantes e uma eficiência de funcionamento ideal.
Também alivia cólicas e dores nas articulações.
500 ml: 39,50€

Tabela nutricional
Valores nutricionais por:

25 ml

VNR

Energía kJ (kcal).............................................157 (37)
Proteínas..............................................................0.3 g
Carbohidratos.....................................................8.2 g
Lípidos (gorduras)............................................. 0.0 g
Vitamina A.......................................................800 μg.......... 100 %
Vitamina B1.......................................................1.1 mg.......... 100 %
Vitamina B2......................................................1.4 mg.......... 100 %
Vitamina B6.....................................................1.4 mg.......... 100 %
Vitamina B12.....................................................2.5 μg.......... 100 %
Vitamina C.................................................... 80.0 mg.......... 100 %
Vitamina D....................................................... 5.0 μg.......... 100 %
Vitamina E......................................................12.0 mg.......... 100 %
Biotina.............................................................50.0 μg.......... 100 %
Ácido pantoténico.........................................6.0 mg.......... 100 %
Niacina........................................................... 16.0 mg.......... 100 %
Ácido fólico.....................................................200 μg.......... 100 %
Magnesio......................................................113.0 mg.............30 %
VNR: Valores nutricionals de referência
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Narosan Red Berry

Contém romã e taurina. Potente receita contra a fadiga, esgotamento
físico e inapetência sexual. Por seu alto conteúdo em cálcio muito
recomendado para adolescentes e pessoas com osteoporose.
500 ml: 39,50€
Tabela nutricional
Valores nutricionais por:

25 ml

VNR

Energía kJ (kcal)............................................ 212 (50)
Proteínas............................................................. 0.9 g
Carbohidratos....................................................11.4 g
Lípidos (gorduras)............................................. 0.0 g
Vitamina A.......................................................800 μg.......... 100 %
Vitamina B1.......................................................1.1 mg.......... 100 %
Vitamina B2......................................................1.4 mg.......... 100 %
Vitamina B6.....................................................1.4 mg.......... 100 %
Vitamina B12.....................................................2.5 μg.......... 100 %
Vitamina C.................................................... 80.0 mg.......... 100 %
Vitamina D....................................................... 5.0 μg.......... 100 %
Vitamina E......................................................12.0 mg.......... 100 %
Biotina.............................................................50.0 μg.......... 100 %
Ácido pantoténico.........................................6.0 mg.......... 100 %
Niacina........................................................... 16.0 mg.......... 100 %
Calcio.............................................................175.0 mg.............22 %
Magnesio.......................................................63.0 mg..............17 %
Taurina......................................................1000.0 mg
VNR: Valores nutricionals de referência

Narosan Mini

Gomas com todas as vitaminas necessárias. Especialmente para
crianças, mas também encantam os grandes! Permite complementar
a alimentação em etapas de crescimento, esforços e nas mudanças de
estação. Prático para transportar.
80 uds.: 30,90€
Tabela nutricional
Valores nutricionais por:

3 gominolas (6g)

VNR

Vitamina A.................................................240 μg...................30 %
Vitamina B1.................................................1.1 mg................ 100 %
Vitamina B2................................................1.4 mg................ 100 %
Vitamina B6...............................................1.4 mg................ 100 %
Vitamina B12...............................................2.5 μg................ 100 %
Vitamina C..................................................80 mg................ 100 %
Vitamina D.................................................. 1.5 μg...................30 %
Vitamina E...................................................12 mg................ 100 %
Biotina.......................................................... 50 μg................ 100 %
Ácido pantoténico...................................6.0 mg................ 100 %
Niacina.........................................................16 mg................ 100 %
Ácido fólico...............................................200 μg................ 100 %
VNR: Valores nutricionals de referência
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Novidade

Acerola + groselha negra

O seu fornecimento necessário de vitamina C natural para o sistema
imunitário graças às acerolas e às groselhas negras. A Acerola é uma
das frutas mais ricos em vitamina C, melhora as defesas e promove
a absorção do ferro. As groselhas negras são conhecidas pelas suas
propriedades semelhantes às da cortisona, adequadas para combater
os fenómenos alérgicos típicos das mudanças de estações. Também
fornece bioflavonoides com um efeito vasoprotector que promove o
transporte de oxigénio no sangue.
60 Comp.: 38,00€

Vitamina D + Calcio

Combinação perfeita e equilibrada, recomendada para pessoas que
sofrem de osteoporose, grávidas, com um sistema imunitário deficiente ou com tendência a estados depressivos. O aporte adicional de
sol, particularmente no inverno!
60 Cáps.: 24,00€

Ácido fólico

Altamente importante na divisão celular e recomendado para grávidas. Favorece o desenvolvimento saudável do feto. Ajuda a regeneração sanguínea, na função normal do sistema imunitário e reduz o
cansaço. Com bagas de goji e delicioso sabor a Manga.
60 Comp.: 24,50€

Basico Pó e Tabs

Mistura Exclusiva de minerais e oligoelementos de mais alta qualidade que equilibram o pH do organismo. Um pH desequilibrado traz
como consequência numerosos problemas de saúde. Faz a tua prova
com as nossas tiras reativas! Com carbonato de cálcio, citrato de potássio, inulina, carbonato de magnésio, levadura de selénio, sulfato de
ferro, oxido de zinco e sulfato de manganeso.
250 g: 23,50€ / 300 Tabs.: 32,00€

Artifit Pó e Caps

A melhor solução com substâncias naturais para tratar dos problemas
ósseo articulares! Mantem as articulações lubrificadas e reconstrói a
cartilagem. É um potente anti-inflamatorio, indicado para aliviar dores de artroses, artrites e todo tipo de incómodos articulares. Ótimo
para idosos ou pessoas com excesso de peso, também para desportistas para evitar o desgaste e deterioração articular. Fórmula com glucosamina, condroitina, gelatina hidrolisada, selénio, zinco, manganésio,
cobre, cromo, silício e unha do diabo.
250 g: 55,50€ / 90 Cáps.: 47,50€

OS AR TEN

Alivia a dor articular e óssea. O silício proveniente do bambu reforça
o tecido conjuntivo, tendões, ossos, unhas, gengivas e cabelo. Protege
as articulações da perda de elasticidade e mobilidade. Além de conter
pó de mexilhão verde que desinflama e regenera as articulações.
80 Cáps.: 29,90€
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Mente sã
Eva Caps Plus

Eva Caps Plus reduz e controla os sintomas da síndrome pré-menstrual, tanto físicos como emocionais. Regula naturalmente as perturbações do ciclo menstrual. Com griffonia, unha de diabo, óleo de borragem, chá verde, chasteberry, magnésio e vitamina B6.
60 Cáps.: 29,90€

Harmony Plus

Previne a irritabilidade e a ansiedade, bem como a tensão nervosa.
Alivia a insónia, a depressão ligeira e a enxaqueca. Também ajuda a
equilibrar os altos e baixos emocionais da menopausa. Com L-triptofano, lavanda, aveia, bálsamo de limão e espinheiro branco.
60 Cáps.: 25,90€

Rhodiola Rosea

Fomenta a concentração, o rendimento mental, as capacidades cognitivas e a memoria. Alivia o cansaço e ajuda a ter um sono reparador.
Alivia estados depressivos e de ansiedade, aportando tranquilidade e
bem estar emocional.
60 Cáps.: 24,90€

Ginkgo-Ginseng

Combate a deterioração das funções cerebrais e estimula a mente!
Aumenta a concentração, melhora a memoria e reage contra o cansaço. Excelente para maiores de 50 anos, ajuda perante a demência.
60 Cáps.: 36,00€
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Saúde total
Passiflora Complex

Uma composição única de extrato de passiflora, extrato de espinheiro, folha de oliva e extrato de flor de hibisco para prevenir os múltiplos
problemas cardíacos relacionados com a idade. Fortalece a circulação
e regula a pressão arterial, ajuda em casos de falta de concentração,
confusão e estados de exaustão nervosa e age de forma eficaz contra
a perda de memória.
30 Cáps.: 29,50€

Nahroderm

Protege a pele do efeito nocivo dos raios solares. Ajuda a obter um
tom dourado e atrasa o processo de envelhecimento. Especialmente
indicado para as pessoas de tez branca e pele sensível. Contém licopeno, betacaroteno.
30 Cáps.: 23,50€

Pele-Pelo-Unhas

Uma exclusiva combinação de levadura de cerveja, fosfato de cálcio,
almorejo, L-Cystina y ácido pantonténico para fortalecer a pele, o cabelo e as unhas. Ideal para unhas e cabelo débil e para evitar a queda
do cabelo. Melhora notavelmente o aspecto da pele e do cabelo em
geral.
60 Cáps.: 25,50€

Arroz vermelho

O arroz vermelho fermentado, preparação tradicional da china de
arroz branco fermentado, equilibra o nível de colesterol e ajuda a
prevenir doenças cardiovasculares sem efeitos secundários. Além de
conter bitartrato de colina, Q-10 e ácido fólico.
80 Cáps.: 33,50€

Omega-3

Estes ácidos gordos exercem efeitos muito positivos na saúde já que
diminuem os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Alto e
equilibrado conteúdo dos valiosos DHA e EPA. Contém microalga dunaliella salina e é totalmente livre de toxinas.
100 Cáps.: 33,00€
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Xarope de sementes de abobora

As sementes de abobora têm um papel fundamental na prevenção e
no tratamento das doenças de próstata. Exercem o seu efeito positivo
na inflamação e alargamento da próstata. Muito recomendado contra
problemas de incontinência urinaria (enuresias). Com pólen de flores
e cloruro de zinco.
250 ml: 45,90€

Trevo vermelho

Altamente rico em hormonas vegetais (fito estrógenos), que aliviam
os incómodos da menopausa e melhoram a qualidade de vida. Combate os sintomas físicos derivados da menopausa como calores, mal
estar, etc. Relaxante, promove um sono tranquilo a mulheres e homens.
60 Cáps.: 33,50€

Luteína

A luteína é um componente do pigmento amarelo da mácula. É fundamental para a visão e protege a vista dos efeitos nocivos do sol.
Previne a degeneração da mácula e a formação de cataratas. De origem natural, extraído da flor tagetes patula.
60 Cáps.: 36,00€

Fortiven

Alivia a dor de pernas, desinflama as varizes e evita caibras. Alivio
imediato para as hemorroidas. Com uva vermelha e meliloto que reforçam a circulação e o retorno sanguíneo.
60 Cáps.: 27,50€

Complex Hialurónico

Fornece ao corpo ácido hialurônico para que a pele absorva melhor
os fluidos e reduza a profundidade das rugas. Graças a isso, o envelhecimento da pele pode ser retardado tornando-a mais brilhante e
firme. O produto perfeito para todas as pessoas com mais de 25 anos
que querem conter os efeitos da idade. Além disso, contém extrato de
hibisco, extrato de chá verde, vitaminas C + E.
60 Cáps.: 29,90€
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Cozinha saudável
Caldo de verduras Intenso & Puro

O nosso caldo caseiro 100% natural. Sem gordura, sem MSG, sem
leveduras e sem açúcar. De origem vegetal, sem glúten e sem lactose.
Em pó e fácil de dosear para a preparação de sopas, cremes, arroz,
vegetais, molhos e até como tempero de vegetais. A nossa receita
contém cenoura, cebola, aipo, alho francês, couve-flor, couve galega,
alho, chirivía e pimento vermelho.
390 g: 29,90€

Novidade

Sopa clara vegetal sem gordura

Pó solúvel instantâneo para preparar um delicioso caldo de verduras
sem gordura ou como base de teus guisados, arrozes ou massas. Não
contém gordura e quase sem calorias. Ideal para tua dieta!. Com sal
marinho.
400 g: 21,00€

Sal Marina finas Ervas

O nosso sal marinho está enriquecido com
algas marinhas, minerais e finas Ervas. Para
substituir o sal tradicional de uma maneira
saudável, muito versátil e apto para todo tipo
de pratos.

Condimento para frango

Utilize este condimento nos seus pratos de
frango e de aves. Também para outras carnes
brancas. Outorga sabor e cor, perfeito para o
barbecue.
60 g: 7,90€

Condimento Nahrom

O clássico condimento da cozinha suíça. Realiza o sabor de todos as tuas refeições de uma
forma suave e sem glutamato. Não é picante e
é adequado para crianças.
70 g: 7,90€

400 g: 20,50€ / 80 g: 7,90€

Condimento para carne

Condimento favorito para os amantes da carne, especialmente da carne vermelha. Aumenta e destaca o sabor sem o alterar.
55 g: 7,90€

Condimento para saladas

Uma composição de Ervas especiais para o
molho da salada. Simplesmente se mistura
com azeite e vinagre e ficará um molho espetacular.
60 g: 7,90€

Condimento pimenta

Um sabor picante mas ao mesmo tempo equilibrado para os seus pratos com mais paladar.
Ele contém pimenta branca, pimenta preta e
pimenta de Caiena.

Condimento de alho

55 g: 7,90€

60 g: 7,90€

16

Dá um toque de alho aos teus pratos sem sujares os dedos e sem maus cheiros. Sabor natural mas que não se repete.

Dermocosmética
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Nossas estrelas
Oleo Plus 33+7

Esta fórmula tradicional familiar contem 33 óleos essenciais e 7 extratos. Todos eles 100% naturais. É uma composição única que alivia
a dor e gera bem estar. Indicado para combater inúmeras dores de
qualquer tipo (p.ex. enxaquecas, reumáticas, artroses, gota, lombalgia, ciática, espasmos, etc.) Pode ser utilizado em aromaterapia, massagens, banhos e só com suave aplicação.
50 ml: 32,50€

Alpen Oil

Uma exclusiva composição de Ervas (eucalipto, pinho, cânfora, menta, cravo, alecrim, agulhas de piquea) para pulverizar o ambiente,
roupa e almofadas e assim aliviar constipações e tosse. Favorece a
desobstrução das vias respiratórias. O teu aliado para diminuir problemas de roncos!
75 ml: 21,50€

Bálsamo alpino

Um produto básico para toda a família. Alivia a dor de pancadas imediatamente e evita a formação de hematomas quase de forma mágica. Refresca, revitaliza e vivifica. Também é eficaz para acalmar os
incómodos de picadas de insetos e alforrecas. Esta apreciada composição suíça contem hamamelis, edelweiss, camomila, sálvia, melissa,
hipericão, arnica e malvavisco.
100 ml: 19,90€

Roll-On Incenso

Os óleos de incenso e zimbro conjuntamente com os extratos de consuelda, arnica e cânfora acalmam a dor das articulações e músculos
de imediato. Um prático formato de Roll-On, cómodo para levar e
fácil de aplicar. Recomendado para inflamações crónicas (artroses,
reumatismo, artrites, gota, etc.) e para dores musculares como contracturas e espasmos. Muito útil também em contusões, distensões
e entorses.
30 ml: 16,50€
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Óleos essenciais
Spray de lavanda

Ambientador natural com óleo essencial de lavanda. Relaxa e equilibra, indicado
para a ansiedade, nervosismo e para aliviar a insónia. A lavanda também afasta
traças, mosquitos e outros insetos.
Ótimo para proteger os armários de roupas.
75 ml: 21,90€

Todos os nossos óleos essenciais se podem aplicar segundo a necessidade
diretamente sobre a pele ou em massagem, assim como nos banhos, aromaterapia e inalação.

Óleo de Laranja

Óleo Anti-stress

Especial nos estados de excitação, nervosismo, angustia e irritabilidade. Combate o stress
de forma natural! Mistura de óleos de alecrim,
gaultheria, lavanda, erva-cidreira, eucalipto,
hortelã, tomilho, limão, tangerina e anis estrelado.
15 ml: 26,50€

Óleo de Lavanda

Equilibrante e harmônico, ideal para descanso
e relaxamento. Também ajuda em estados de
preocupação e depressão. Remédio infalível
para bebês e crianças! Lavanda angustifolia
100%.
15 ml: 20,90€

Óleo de Limão

Ativador e estimulante da mente. Aumentar a
capacidade de concentração e memória. Recomendado para limpar o ambiente. Muito adequado também para o tratamento de manchas
da pele em combinação com o nosso Creme de
Calêndula. Citrus limonum 100%.
15 ml: 18,90€

Cheiro fresco e mediterrânico, muito agradável e aromático. Possui propriedades antidepressivas, sedativas e balanceadores. Eleve
seu espírito e melhore o seu humor! Citrus
aurantium dulcis 100%.
15 ml: 18,90€

Óleo de Tea Tree

A árvore do chá tem propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais altamente
eficazes. Indicado contra fungos, bactérias e
vírus. Com poder antisséptico e anti-inflamatório. É cura, parasiticida e combate pediculose (piolhos) Essencial em qualquer lar! Também contém óleo de manuka, rosalina e niaulí.
15 ml: 25,50€

Óleo de Eucalipto

Novidade

Óleo essencial muito refrescante com grandes
propriedades antissépticas, desinfectantes,
antibacterianas e descongestionantes. Recomendado em casos de rinite ou alergia. Combate a secura nasal, mucosidade, tosse, constipações, gripe, bronquite e outras doenças
do trato respiratório. Reduz a febre e melhora
o fornecimento de oxigénio. Também é ideal
para repelir insectos.
15 ml: 20,90€
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Cremes dermoprotetores
Creme de Calêndula

Indicado para o tratamento de problemas da pele como manchas,
queimaduras e vermelhões de roçar, pelo seu alto poder calmante
e cicatrizante. Indispensável em qualquer lar! Contem calêndula,
amêndoas doces, equinácea, malva e sabugueiro.
100 ml: 21,50€

Creme de Zimbro

Altamente eficaz para aliviar dores musculares e articulares. Acalma
dores de reumatismo, artroses, ciática, lombalgia e contracturas. Contem zimbro, pinho, cipreste, mexilhão verde , patchouli, lavanda, alecrim, eucalipto, musgo, amêndoas doces, manteiga de karité e arnica.
100 ml: 21,50€

Creme Artifit

Uma seleção especial de óleos essenciais conjuntamente com sulfato
de glucosamina e sulfato de condroitina. Regenera as cartilagens, o
líquido sinovial, tendões, ligamentos e estruturas ósseas. Evita e reduz o desgaste das articulações. Reduz a dor e combate problemas
degenerativos como o reumatismo.
100 ml: 21,50€

Creme de Lavanda

Creme com propriedades anti-inflamatorias, antissépticas, relaxantes
e analgésicas. Ideal para tratar problemas de dermatites e hemorroidas. Favorece o descanso noturno. Contem lavanda, camomila, aloé
vera, amêndoa, hamamelis e manteiga de karité.
100 ml: 22,50€
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Novidade

Creme lnverno

Creme altamente nutritivo que cuida e protege a pele contra o vento,
frio e secura. Graças à sua textura sedosa, este creme intensivamente
nutritivo, protetor e regenerador espalha-se facilmente e proporciona uma agradável sensação de bem-estar à pele enfraquecida, seca
e irritada. Contém um complexo de partículas à base de cera de carnaúba, polifenol de casca de laranja, óleo de mongongo, castanha de
karité e vitamina E.
50 ml: 20,90€

Creme Balsâmico

Um grande aliado no inverno! Para tratar inflamações do aparelho
respiratório. Alivia a tosse, catarros, dor de garganta e desentope as
vias respiratórias. Expectorante e desinfectante. Com tomilho, menta, mentol, cânfora, eucalipto e pinho.
100 ml: 21,90€

Creme de tea tree

Com efeito antibiótico, recomenda-se para aliviar irritações, feridas,
queimaduras, picadas de insetos, fungos e herpes. Combinação muito eficaz com rosalina, manuca e niaulí. Recomendada para cuidar de
peles oleosas e acneicas.
100 ml: 20,50€

Creme Sais do Mar Morto

Especialmente indicado para problemas dermatológicos como psoríases, eczemas e dermatites. Possui uma alta capacidade protetora.
Muito recomendável também em estrias e cicatrizes fechadas para
melhorar o seu aspecto. Contem sais do mar morto, calêndula, eufrásia, gérmen de trigo, óleo de jojoba, óleo de soja e alantoína.
100 ml: 20,50€

Creme para mãos e unhas Romã

Cuidado e nutrição para as tuas mãos e unhas à base de romã, mongongo, fitoesqualeno e óleo de karité. Atrasa visivelmente o envelhecimento da pele e o aparecimento de manchas. Terás umas mãos
suaves e jovens com unhas fortes e resistentes.
75 ml: 16,50€
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Cuidado Corporal
Gel Aloé Vera

Muito hidratante graças às qualidades do Aloé Vera, Agave Rígida
e Cacto de Figo Indiano (Opuntia Ficus indica). Ideal para pessoas
com pele irritada, vermelha ou seca. Reanima e refresca a pele, tornando-a perfeita para uso após o banho de sol. Acalma as picadas
de insetos e a pele sensível após a barba ou depilação.
100 ml: 19,90€

Gel de óleo corporal Jojoba

Uma fórmula inovadora, um luxo para a tua pele. Fácil e suave de aplicar, não goteja nem engordura. Uma rica mistura de óleos que cuidam
e tonificam a pele com um aroma delicado e uma sensação suave e
sedosa. Jojoba, girassol, espinho amarelo, romã, laranja, limão, ylangylang, lavanda, sândalo, rosa damascena promovem num cuidado
corporal muito especial.
100 ml: 28,90€

Leite de Amêndoas

Leite corporal com óleo de amêndoas doces do mediterrâneo. Contém
óleos vegetais que garantem uma pele suave e sedosa deixando um
delicado perfume a amêndoa. Para toda a família, especialmente para
as estrias da gravidez.
250 ml: 24,50€

Creme Corporal Mango

Excelente para aplicar depois do banho ou duche. Ajuda a recuperar
o equilíbrio da pele e regenera a sua elasticidade e suavidade. Com
poder reafirmante, óptimo para evitar a formação de estrias.
250 ml: 31,00€

Deo Roll-On Malva

Desodorante de aroma suave e respeitando a sua pele, não contém
substâncias anti-transpirantes. Respeita a flora natural, evita irritações e inflamações.
50 ml: 16,90€

Deo Roll-On Sálvia

Evite o odor corporal graças a sálvia, Citrus e jacinto. Fragrância fresca
para homens e mulheres. Não contém anti-transpirantes ou alumínio.
50 ml: 17,50€

22

Bálsamo frio CBD

Um bálsamo refrescante e revitalizante que é facilmente absorvido e
muito eficaz contra dores musculares e articulares. Altamente recomendado após atividade física. O óleo de semente de CDB e Cannabis
sativa puro isolado promove a regeneração, relaxa os músculos e tem
propriedades tonificantes, anti-inflamatórias e antibacterianas. Com
valioso sumo de Aloé Vera que arrefece, regenera e acalma. O mentol
e o óleo de hortelã-pimenta são altamente refrescantes e analgésicos,
estimulam a circulação e ativam o corpo. Ideal para dores na cervical.
100 ml: 26,90€

Novidade

Acti Gel Chili

Estimula a microcirculação do tecido dérmico. É um queimador de
gordura altamente eficaz que reduz a espessura das camadas de
gordura acumuladas. Reduz visivelmente a casca de laranja, celulite
e melhora a estética da silhueta com seu poder reafirmante. Ajude a
perder centímetros em áreas críticas do corpo! Com guaraná, gengibre, pimenta e lúpulo.
100 ml: 24,00€

Bodyfem

Um creme especialmente desenvolvido para reafirmar e reforçar o
tecido que perde firmeza e elasticidade com a idade. Especialmente
para o busto, assim como para o ventre, braços e pernas.
200 ml: 35,90€

Body Scrub

Esfoliante para o corpo com sais marinhos e óleos essenciais. Regenera a pele e realiza um peeling suave e profundo. Elimina as impurezas
e deixa a pele com uma aparência aveludada.
40 g: 4,00€
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Banho
Espuma íntima

Espuma gel para higiene íntima. Excelente para prevenir infecções,
micose e cuidar desta área delicada. Sua fórmula exclusiva respeita
a flora vaginal, eliminando bactérias, fungos e germes patogênicos.
Recomendado especialmente para evitar infecções na temporada de
verão (praia, piscina), onde o risco de infecção é maior.
200 ml: 24,00€

Gel de Duche Mango

Gel enriquecido e concentrado, perfeito para toda a família com a
sua fragrância fresca e frutada. Cuida do pH da pele devido à sua
composição natural com extrato de manga, coco, extrato aloé vera,
péptidos de trigo, vitaminas C, E, B3, B5 (Pantenol) e B6. Com certeza
você apreciará seu aroma, cremosidade e da sensação aveludada da
sua pele!
250 ml: 21,50€

Essência de banho Zimbro

Indicado para combater dores musculares, reumáticas e articulares.
Alivia a dor generalizada que a fibromialgia produz. Relaxa os músculos após a atividade física e reduz a dor da rigidez. Com zimbro,
alecrim, eucalipto, incenso e cipreste.
125 ml: 30,00€

Novidade

Essência de Sândalo

O sândalo é um dos mais antigos e mais procurados elementos de
perfume. Tem um cheiro sensual, proporciona uma sensação de
bem-estar e equilíbrio emocional. Além de ser relaxante, é um afrodisíaco natural por excelência. Pode ser usado em banhos e duches,
mas também como perfume (não causa alergias ou irritação), bem
como para massagens corporais.
125 ml: 25,90€

Essência de banho de Tomilho

O banho para os meses frios do ano, alivia estados de gripe e libera o trato respiratório. Combate infecções e resfriados em adultos,
crianças e bebês. Ajuda natural às defesas do corpo para proteger e
prevenir doenças típicas da época. Com tomilho, equinácea, eucalipto, cardamomo e pinho siberiano.
125 ml: 30,00€
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Higiene Bucal
Todos os nossos produtos de higiene dental contêm estas 7 ervas dos Alpes suíços: hypericum, calêndula, sálvia, altea, malva,
achillea e tomilho.

Spray bucal refrescante

Completamente natural e perfeito quando não podemos lavar os dentes. Protege contra odores desagradáveis e dá uma sensação fresca
e agradável de segurança. Ele cuida e protege as gengivas e previne
irritações e inflamações também na garganta.
30 ml: 20,90€

Gel Dental

Garante a limpeza profunda, elimina a placa bacteriana e desinfecta toda a cavidade oral. Muito respeitoso com as gengivas, previne
doenças periodontais e cavidades. Com biossol e fitato de sódio, antibacteriano e antifúngico.
100 ml: 15,50€

Elixir Bucal

Complementa a escovação de forma ideal. Enriquecido com substâncias especiais que destroem bactérias. Muito indicado contra o mau
hálito e para os portadores de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos.
200 ml: 23,00€

Higiene
Gel Mãos

Fórmula antisséptica com um agradável perfume cítrico que deixa
uma sensação de limpeza e suavidade. Não só protege você, como
também se importa com sua pele! É facilmente absorvido e não deixa
uma sensação pegajosa. Recomendado manter higienização rigorosa e proteção frequente contra vírus e bactérias em qualquer lugar e
ocasião.
Não precisa de água ou enxaguar. Contém 72% de álcool, glicerina,
água de flor de laranjeira e água de flor de linden.
200 ml: 20,90€

Silky & Clean Spray de mãos

Prático para levar estando fora de casa e em contato com germes e
bactérias. Desinfetante e protetor, contém substâncias naturais para
a higiene. Antisséptico, não seca a pele e deixa uma sensação de suavidade e frescura. Também para desinfectar superfícies públicas, por
exemplo, WC.
20 ml: 10,90€

Bio Clean

Nosso detergente universal macio e altamente concentrado. Com
substâncias ecologicamente certificadas, combinadas com óleo de
laranja e limão, que lhe conferem um aroma fresco e puro. Remove
graxa e sujeira formando uma película protetora contra a sujeira. Para
cozinhas, banheiros, pisos, janelas, jardim e carro.
500 ml: 18,50€
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Cabelo
Sérum Capilar

Um produto elaborado com os conhecimentos científicos mais
avançados, com substâncias ativas vegetais, homeopáticas e cosméticas e princípios ativos energéticos. Evita a queda e favorece o crescimento do cabelo. É um estimulador das raízes capilares, ajudando
a que o cabelo começe a crescer novamente. As células das raízes do
bolbo capilar retomam as suas funções originais. Indicado para tratar diferentes tipos de alopecia: androgínica, hereditária ou nervosa.
Tanto para homem como para mulher.
50 ml: 35,90€

Champô de Groselha negra

Fortificante e para uso frequente. Com extratos de groselha negra,
acerola e com um complexo vitalizante vegetal à base de ginseng,
plántago e urtiga branca. Limpa e nutre o cabelo e o couro cabeludo.
250 ml: 25,50€

Champô de Sais de Mar Morto

Especialmente indicado para problemas dermatológicos do couro
cabeludo. Recomendado nos casos de psoríases, com ação anticaspa e bactericida. Acalma a comichão e regenera a pele.
250 ml: 25,50€

Champô de Tea Tree

Recomendado especialmente para crianças, evita o contagio da pediculoses (piolhos) e combate a caspa. Com efeito calmante, alivia
a comichão e as irritações. Fórmula suave mas eficaz com árvore do
chá, manuka, rosalina, gérmen de trigo e óleo de coco.
250 ml: 25,50€

Hair Conditioner

Bálsamo acondicionador para todo tipo de cabelos com óleos e extratos naturais. Facilita o penteado e é especialmente recomendado para
cabelos pintados e danificados. Ideal para Cabelos fortes, frisados e
rebeldes.
200 ml: 22,50€
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Pés e pernas
Emulsão pés e pernas

Refrescante e relaxante, ativa a circulação e tonifica os vasos sanguíneos e reforça o sistema venoso. Cuida a pele e promove a elasticidade. Perfeito para os problemas circulatórios (p.ex. varizes) e alivia as
doenças como flebites, câibras e formigueiro.
250 ml: 31,00€

Creme reparador para pés

Muito eficaz para o tratamento eficiente de gretas, calos e calosidades. Contém 25% de ureia, reduz de forma rápida e eficaz as rachaduras nos calcanhares provocadas pelos saltos, cicatriza-as e impede seu reaparecimento. Além disso, a sua fórmula contém pantenol,
calêndula, camomila, alantoína e cânfora que proporciona um efeito
refrescante e desinfetante.
100 ml: 26,50€

Creme para pés

Regula a transpiração excessiva, mantém o pé seco e impede o mau
cheiro. Evita a formação de fungos e possui propriedades anti-inflamatorias, adstringentes, refrescantes e desinfectantes. Muito apreciado por desportistas e pessoas que estão muitas horas de pé.
100 ml: 21,90€

Spray para pés

Regula a transpiração excessiva, mantém o pé seco e impede o mau
cheiro. Evita a formação de fungos e possui propriedades anti-inflamatorias, adstringentes, refrescantes e desinfectantes. Muito apreciado por desportistas e pessoas que estão muitas horas de pé.
75 ml: 18,90€

Vital Ped

Sais de banho para refrescar, acalma e relaxa os pés. Com sais do Mar
Morto, tomilho, eucalipto, pinheiro e alecrim para um efeito reconfortante e manter sua pele macia e lisa. Nosso maravilhoso remédio
para pés cansados!
100 g: 6,50€

27

Novidade

Cuidado facial
Sérum CBD

Cuidados exclusivos com efeito imediato! Contém CDB pura e isolada na
sua forma mais potente. Favorece a regeneração das células da pele, tem
um efeito anti-inflamatório e calmante. Pára o envelhecimento da pele
para se conseguir uma pele com aspecto visivelmente mais jovem. Contém também extracto de sementes de Cannabis sativa, extracto de Vigna
Aconitifolia, uma planta alternativa ao retinol, que assegura o crescimento das células da pele. Além disso, contém extracto de algas Ulva Lactuca,
conhecido pelo seu efeito reafirmante “lifting” e Pentavitin para regular
a humidade da pele. O extracto de Magnólia dá-lhe uma fragrância agradável e discreta.
50 ml: 33,00€

Mousse de limpeza para rosto

Uma fina espuma que limpa em profundidade, especialmente peles sensíveis, irritadas ou com acne. Imprescindível para o cuidado facial e para
os posteriores tratamentos com nossos cremes! Com óleo essencial de
Tea Tree para um efeito anti-inflamatorio e antibacteriano, além de óleo
de calêndula, menta, gerânio e rosa.
200 ml: 26,50€

Tónico facial

Cuidado e nutrição intensa durante a limpeza do rosto. Refrescante e revitalizante, nutre e cuida a tua pele com Q10, iricalmin e pentavitin. Uma
fórmula muito completa, mas sem álcool para limpar todos os tipos de pele.
200 ml: 24,00€

Tónico de Tea Tree

Indicado para peles jovens, com acne e impurezas, sejam elas misturadas
ou oleosas. Acalma inflamações e irritações. O tea tree e os extratos de
manuka e rosalina possuem propriedades antibióticas e antifúngicas.
200 ml: 26,00€

Peeling facial

Esfoliante moderno com 100% de esferas naturais que não agridem o
meio ambiente. Elimina impurezas, toxinas e células mortas com muita
suavidade. Contém caule de bambu em pó, semente de papoila azul, celulose de bambu e chá verde.
75 ml: 23,00€

Hidrogel

Previne a desidratação e o ressecamento para manter a pele com uma
humidade equilibrada e profunda. Adequado para todos os tipos de pele,
com jojoba, feno-grego, pentavitina, aloé vera e oliveira. Absorve facilmente e não deixa brilho.
50 ml: 21,00€

Gel Contorno dos Olhos

Um gel especial para a parte mais delicada e sensível do rosto, o contorno
dos olhos. Cuida, hidrata e firma as pálpebras. Seu uso diário reduz visivelmente as marcas de expressão, rugas, olheiras e bolsas. Uma fórmula
sem emulsionantes para uma absorção completa de todos os seus ingredientes naturais exclusivos, como óleo de onagra, ácido hialurônico, Q10
e amêndoas doces.
30 ml: 26,50€
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Máscara facial Curcuma

Limpa profundamente a pele, deixando-a fresca e revitalizada. Elimina o excesso de óleo e impurezas. Reduz os pontos negros e limpa os
poros. Tem uma combinação completa de ingredientes naturais que
exercem a sua função regeneradora, antioxidante e purificante nas
camadas exteriores e interiores da pele. Para ser aplicado no rosto,
bem como em outras áreas do corpo como o pescoço, decote, ombros
e costas. Contém extracto de raiz de curcuma, argilo-calitina, pentavitina, óleo de sésamo, azeite, banana, cupuaçu, andiroba, coco,
castanha de carité, bisabolol, magnólia e vitamina E.
50 ml: 24,00€

Sérum Hialurónico

Sérum inovador e ultraconcentrado apto para todos os tipos de pele.
Dá uma hidratação profunda e duradoira para uma aparência fresca
e rejuvenescida. As valiosas Ervas alpinas, como edelweiss, rosa dos
Alpes e genciana amarela, proporcionam um cuidado óptimo para a
pele. A sua combinação de princípios ativos probióticos estimula e
melhora a regeneração cutânea.
50 ml: 35,90€

Creme de día

Enriquecido com ingredientes de última geração, dá nutrição duradoira, proporcionando humidade e elasticidade à pele, diminuindo as
rugas. Com manteiga de karité, feno-grego, jojoba, ácido hialurônico
e fitoesqualona proveniente da azeitona.
50 ml: 21,50€

Creme de Noite

Ajuda a pele a recuperar-se durante a noite, dando vitaminas, nutrientes e proteção para um efeito anti-envelhecimento. Contém um
complexo multivitamínico para uma pele perfeita!
50 ml: 22,00€

Silk Deluxe Q-10

Desenvolvido com os últimos avanços científicos, com péptidos de
seda que aceleram a regeneração celular e ajudam a produzir colagénio. Para uma pele mais firme, mais forte e suave A coenzima Q-10
atinge diretamente as camadas mais profundas da pele. Estabiliza e
protege as membranas das células da pele. Ele também contém óleo
de sementes de brócolos e flor tiare, para uma aparência radiante e
um perfume exótico.
50 ml: 34,90€

After Shave Gel

Refresca e acalma depois da barba. Reduz as irritações e favorece
a cicatrização rápida dos micro-cortes originados durante o barbear.
Com taurina, ginseng siberiano e alga verde.
75 ml: 16,90€
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Beleza
BB Cream

Um fantástico creme 3 em 1 que combina tratamento, protetor solar e
corretivo em um único passo! Abrange imperfeições da pele, proporciona uma aparência natural, confere humidade, reduz rugas, previne
o envelhecimento precoce e protege contra os raios UV com FPS 30.
30 ml: 29,00€

Lip Gloss (Rosa ou Blackberry)

Um cuidado labial muito completo à base de óleo de ricino, cera de
abelha e carnaúba. Dá uma aparência cuidada, com um brilho suave
de cor e um agradável aroma frutado.
10 ml: 11,90€

Lip Balm Baunilha

Para os lábios que são sempre saudáveis e macios! Seu aroma delicado de baunilha vai encantá-lo e deixar seus lábios nutridos. Com óleo
de moringa, óleo de coco e óleo de espinheiro falso.
15 ml: 9,90€

Lápis de olho negro (Kajal)

Útil para ampliar, estreitar ou alongar o contorno dos olhos com um
único toque. Somente com pigmentos naturais, cera de carnaúba,
cera de candelila, cera de abelha e cera japonesa. Testado oftalmologicamente. Não arde, nem irrita!
7,00€

Rímel preto (Mascara):

O toque final para olhos bem definidos! Dá mais volume ás pestanas,
prolongando-as de forma natural para conseguir um olhar sedutor. A
sua fórmula avançada é adequada até inclusivamente para os olhos
mais sensíveis. Com corante natural extraído da flor da verbena.
10 ml: 24,50€

Pó Bronzeador bicolor

À base de ingredientes naturais, como abacate, alecrim, girassol e jojoba. Para uma cor levemente bronzeada, graças às suas duas tonalidades adapta-se harmoniosamente a cada tipo de pele. Fórmula não
oclusiva que respeita e protege o equilíbrio da pele.
10 g: 22,50€
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Proteção solar
Todos os nossos Cremes Solares são resistentes à água e contém
Filtros UVA + UVB, vitamina E, aloé vera, óleo de jojoba, planta
da ressurreição, extracto de beterraba e levedura.
Para o teu cuidado depoís da exposição
solar, recomendamos a aplicaçao do nosso
Gel Aloé Vera (pág. 22).

Creme Solar FPS 25

Indicado para todo o corpo, peles delicadas e exigentes. Protege, nutre e confere um moreno intenso e duradoiro.
200 ml: 35,90€

Creme Solar FPS 30

Máxima proteção para peles brancas e sensíveis, especialmente
para crianças e zonas delicadas do corpo como a cara, ombros e decote. Adequada para condições extremas, na praia ou na montanha.
60 ml: 19,50€

Spray Solar FPS 30

Uma fórmula líquida e suave, não deixa película oleosa nem restos de
creme. Muito cómodo para zonas com pelo e couro cabeludo. Fácil de
aplicar e com aroma frutado. Com um complexo à base de sementes
de girasol e extracto de rosmaninho que protege o ADN e as células
mães evitando o envelhecimento prematuro.
100 ml: 32,00€

Combi-Stick Solar FPS 30

Prático formato 2 em 1 que contém o creme de alta proteção FPS 30,
assim como um protetor labial FPS 30 (com óleo de rícino, cera de
carnauba, de abelha e cenoura) incorporado na sua tampa. Proteção
total num só produto!
30 ml: 16,50€

Spray Anti-Insectos

Teu aliado imprescindível durante o verão, também contra o mosquito tigre. Tem uma fragrância agradável, não irrita a pele e é aconselhado para toda a família. Com limão, tea tree e rosalina.
75 ml: 26,50€
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Se gostas do mundo dos produtos naturais,
junta-te à equipe Nahrin.
Horário flexível, formação gratuita, ganhos à tua medida,
viagens e novas experiencias.
Sem riscos financeiros,
sem investimento
e sem dificuldades para começar!

INFORMA-TE AQUI:

Praceta Beja, , 155, 6º Esq. / Bairro Alcaide
2755-274 Alcabideche
Tel. +351 91 239 58 00
swissnahrinportugal@gmail.com

Entra em: www.nahrin.pt
Like na nossa página:
nahrin portugal

nahrinpt

Nome: ………………………………………………………………………………………………
Teléfone: ……………………………………………………………………………………………
E-mail do consultor ou líder: ……………………………………………………………

