
®ALPHANOVA
bébé

Segurança para o bebé
descanso para a mamã



® ALPHANOVA bébé

*Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT standard available at
http://cosmetics.ecocert.com

Uma gama natural e biológica abrangente
que respeita a pele sensível dos bebés,

a natureza e o meio ambiente.

o Os produtos biológicos e naturais para cuidado dos bebés ALPHANOVA bébé são de origem 
natural (mais de 99% da fórmula), usando em particular ingredientes biológicos 
certificados pelo Ecocert. Além disso, as fórmulas são suaves e não usam sabão ou SLS 
(Sodium Lauryl Sulfate). Todos os nossos produtos são compostos por ingredientes 
vegetais isentos de OGM e sem parabenos, fenoxietanol, triclosan, formaldeído, 
corantes, componentes animais, óleos essenciais e alérgenos, ftalatos, almíscares 
nitrados e policíclicos.

Os produtos biológicos e naturais ALPHANOVA bébé indicam claramente a percentagem 
exacta de ingredientes naturais (sempre superior a 99%), a percentagem exacta de 
ingredientes biológicos que podem chegar a 100% de ingredientes vegetais, bem como a 
origem de cada ingrediente (natural ou biológico). Adicionalmente, tantos os ingredientes 
como produto acabado não são testados em animais e são embalados em embalagens 
recicláveis.

o

o Todos os produtos ALPHANOVA bébé usam ingredientes vegetais de produção biológica.
Óleo de azeitona e amêndoas doces biológicas pelas suas propriedades hidratantes e 
calmantes. Camomila biológica pelas suas propriedades suavizantes e calmantes. Nenúfar 
biológico pelas suas características suavizantes e antibacterianas.



® ALPHANOVA bébé

Banho

Limpeza

Cuidado
da pele

Gel lavante - 200ml - 10% de ingredientes biológicos
Gel lavante - 500ml - 10% de ingredientes biológicos

Leite de limpeza - 200ml - 17,5% de ingredientes biológicos
Leite de limpeza - 500ml - 17,5% de ingredientes biológicos

Bio-Linimento - 500ml - 50% de ingredientes biológicos
Creme Linimento - 200ml - 29% de ingredientes biológicos
Óleo para Bebé - 100ml - 13,3% de ingredientes biológicos

Cuidados naturais e hipoalergénicos para bebé,
com certificação biológica pelo ECOCERT.

Respeita a pele sensível dos bebés.

o Segurança para o bebé: nos produtos ALPHANOVA bébé não é usada qualquer substância 
ou produto que possa irritar ou causar reacções cutâneas.

Respeito pelo meio ambiente: respeitamos o meio ambiente usando o máximo de 
ingredientes biológicos e embalagens recicláveis.

o

o Cuidados naturais e biologicos*: uma gama de produtos certificados pelo Ecocert. 
Todos os produtos ALPHANOVA bébé são naturais e tentamos todos os dias maximizar a 
percentagem de ingredientes biológicos.

Totalmente produzido em França.o

Gama



LEITE DE LIMPEZA

código EAN 13 - 200ml : 3760075070267
código EAN 13 - 500ml : 3760075070359

Leite de limpeza hidratante com certificação biológica para peles
normais e secas dos bebés.
Fórmula cremosa de origem natural com óleo de Azeitona biológica
e extractos biológicos de Calêndula e Lírio.
Deixa a pele limpa, calma e protegida.
Uma composição muito suave que utiliza apenas componentes
reconhecidos pela ausência de toxicidade e por terem uma boa
tolerância cutânea.
Também pode ser usado diariamente pela mãe para remover a
maquilhagem. Basta colocar um pouco do leite num disco de
algodão ou directamente sobre a pele e massajar suavemente
para remover as impurezas.

Uso diário para a limpeza da pele (nádegas, rosto, ...)

Hipoalergénico, testado sob controlo dermatológico

Óleo de Azeitona e gérmen de Trigo
nutritivo e hidratante 
Hidrolato de Camomila e Bisabolol
acção calmante
Extracto de Calêndula
cura a pele, ajuda a acalmar irritações
Extracto de Nenúfar e Glicerina
acção hidratante, evita a desidratação da pele

GEL LAVANTE

Um gel de limpeza 2 em 1 sem sabão e hipoalergénico, com
certificação biológica, para o banho quotidiano do seu bebé.
A sua formulação natural e muito suave, com hidrolato de
Camomila biológica e extractos de Nenúfar e Calêndula,
confere-lhe propriedades adaptadas para cuidar do seu bebé
desde o nascimento.
Uma fórmula com elevada concentração de ingredientes
activos hidratantes, como a glicerina vegetal e extracto de
saponária, previne a desidratação da pele e do cabelo causado
pela água dura.

Uso diário. Não arde nos olhos.

Sem sabão, uso de um surfactante muito suave
respeita o filme hidrolipídico da pele, mesmo com uso diário
Extracto de Saponária
surfactante natural contra a água dura,  evita a desidratação da pele
Hidrolato de Camomila e Bisabolol
acção calmante
Extracto de Calêndula
cura a pele, ajuda a acalmar irritações
Extracto de Nenúfar e Glicerina
acção hidratante, evita a desidratação da pele

código EAN 13 - 200ml : 3760075070366
código EAN 13 - 500ml : 3760075070373



BIO-LINIMENTO

código EAN 13 : 3760075070694

Um linimento oleo-calcário, com certificação biológica,
excepcional para limpar e nutrir a pele dos bebés.
Fórmula provençal tradicional com azeite biológico e
hidróxido de cálcio.
Uma composição muito suave que utiliza apenas
componentes reconhecidos pela ausência de toxicidade e
por terem uma boa tolerância cutânea.

Limpa, acalma, protege e hidrata. Não desidrata a pele.

Sem parabenos, fenoxietanol, triclosan, formaldeído, alergénios,
óleos essenciais, corantes, componentes animais, ftalatos,
almíscares nitrados e policíclicos (PCM).

Hipoalergénico, testado sob controlo dermatológico.

Contém mais de 50% de azeite biológico.
protege, hidrata e acalma

ÓLEO PARA BEBÉ

código EAN 13 : 3760075070328

Óleo de massagem sem perfume com certificação biológica
pelo Ecocert, para a hidratação ou massagem da pele dos
bebés e crianças.
Fórmula 100% natural com óleos biológicos de Amêndoas
doces, Macadâmia, Girassol e Rosa-brava.

Óleos virgens, puros e biológicos obtidos por primeira
pressão a frio.

CREME LINIMENTO

código EAN 13 : 3760075071004

Um creme multiusos 4-em-1 de origem natural, sem perfume e com
certificação biológica.
Muda da fralda, Limpeza, Massagem e Hidratante.
O creme de linimento ALPHANOVA bébé é um produto multiuso,
inovador, prático e económico para o cuidado da pele do bebé.
Graças à sua fórmula de linimento biológico, pode ser usado como
leite de limpeza, hidratante, bálsamo de massagem, creme de muda
da fralda ou até mesmo para tratar assaduras e outras irritações
menores.
Muito prático, substituirá durante as viagens e passeios todos os
produtos que normalmente teria de trazer consigo.

Limpa, acalma, protege e hidrata.

Hipoalergénico, testado sob controlo dermatológico.

Contém mais de 50% de azeite biológico.
protege, hidrata e acalma
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Uma gama natural para a higiene diária
das crianças... raparigas e rapazes!

®ALPHANOVA
kids



® ALPHANOVA kids

*Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT standard available at
http://cosmetics.ecocert.com

Uma gama natural e biológica completa
de produtos de higiene diária específica para crianças!

o Fórmulas muito suaves e totalmente produzidas em França;

o Adaptado a peles sensíveis;

o Testado sob controle dermatológico;

o Origem natural e certificação biológica;

o Sem sabão, sem álcool, sem ALS (Ammonium Lauryl Sulfate) nem SLS (Sodium Lauryl Sulphate);

o Sem parabenos e sem fenoxietanol;

o Rico em extractos de lavanda e de algodão biológico;

o Embalagens recicláveis;

o Cuidados cosméticos biológicos para meninas de 3 a 8 anos;

o 100% "Princesse"! 100% natural! 100% seguro!

o Fórmulas muito suaves com extractos de morango biológico, algodão biológico, com
propriedades calmantes, e sumo de aloé vera biológico;

o Um produto atraente para as meninas: Princesa + perfume de morango + cor rosa;

o Fórmula de origem natural > 99,3% e percentagem de ingredientes biológicos > 20;



® ALPHANOVA kids

Rapaz/Rapariga
Unisexo

Rapariga

Prevenção
piolhos

Gel de duche "Vai tomar banho!" - 250ml - 20% de ingredientes biológicos
Sabonete líquido "Lava as mãos!" - 300ml - 20,5% de ingredientes biológicos

Champô "Princesse" - 250ml - 20% de ingredientes biológicos
Gel de duche "Princesse" - 250ml - 20% de ingredientes biológicos
Hidratante "Princesse" - 50ml - 24 % de ingredientes biológicos

Champô "Zéropou" - 200ml - 20,3% de ingredientes biológicos
Spray "Zéropou" - 50ml - 42,3% de ingredientes biológicos

Porque as crianças são o nosso maior tesouro
e também merecem cuidados biológicos,

criámos a gama ALPHANOVA KIDS.

o Segurança: nos produtos ALPHANOVA kids não é usada qualquer substância ou produto 
que possa irritar ou causar reacções cutâneas.

Respeito pelo meio ambiente: respeitamos o meio ambiente usando o máximo de 
ingredientes biológicos e embalagens recicláveis.

o

o Gama natural e biologica*: uma gama de produtos certificados pelo Ecocert. Todos os 
produtos ALPHANOVA kids são naturais e tentamos todos os dias maximizar a 
percentagem de ingredientes biológicos.

Totalmente produzido em França.o

Gama



CHAMPÔ "ZÉROPOU"

código EAN 13 - 200ml : 3760075070557

Com o champô Zéropou não tenho piolhos!
Ajuda a prevenir o aparecimento de piolhos no cabelo das crianças.
A sua base de limpeza muito suave é enriquecida com sumo de
Aloé vera e extracto de Algodão biológicos.

Uso diário em situações de risco de aparecimento de piolhos.
Composição baseada hidrolato de Lavanda biológica.
Contém óleos essenciais de Gerânio e Árvore do chá. 
Sem insecticida. Também adequado para adultos.

GEL DE DUCHE "VAI TOMAR BANHO!"

Gel de lavante 3-em-1 (corpo, rosto e cabelo) com
certificação biológica pelo Ecocert.
A sua base de limpeza muito suave, com extractos de Maçã e
Algodão biológico, proporciona uma limpeza diária eficaz,
respeitando o filme hidrolipídico da pele delicada das crianças
com um aroma agradável e fresco.

Uso frequente. Fragrância a Baunilha e Damasco.
Enriquecido com sumo de Aloé vera e hidrolato de Camomila.
Contém óleo de Amêndoas doces pelas suas propriedades hidratantes.
Não irrita a pele e respeita o filme hidrolipídico da pele.

código EAN 13 : 3760075070526

SABONETE LÍQUIDO "LAVA AS MÃOS!"

código EAN 13 : 3760075070533

Fórmula única e rica em ingredientes activos protectores e hidratantes.
A sua base de limpeza muito suave, com extracto de
Algodão biológico e óleos essenciais, proporciona uma limpeza
e higiene eficaz.

Uso frequente.
Enriquecido com sumo de Aloé vera e hidrolato de Camomila.
Contém óleo de caroço de Alperce pelas suas propriedades hidratantes.
Prevenção de bactérias com 4 óleos essenciais.
Eficaz em períodos de gastroenterites

SPRAY "ZÉROPOU"

código EAN 13 : 3760075070540

Com o spray Zéropou não tenho piolhos!
Ajuda a prevenir o aparecimento de piolhos no cabelo das crianças.

Uso diário em situações de risco de aparecimento de piolhos.
Composição baseada hidrolato de Lavanda biológica.
Contém óleos essenciais de Eucalipto, Lavanda e Gerânio. 
Sem insecticida. Também adequado para adultos.



CHAMPÔ "PRINCESSE"

código EAN 13 : 3760075070670

Champô muito suave, especialmente criado para as
pequenas princesas!... mas pode ser usado por toda a família.
Fórmula de origem natural com extractos de Morango
e Algodão biológico.

Uso diário. Não arde nos olhos.
Aroma suave e natural a Morango.
Sem lauril sulfato de sódio, amónia, sem corantes nem parabenos.
Contém extracto de Algodão biológico,
pelas suas propriedades calmantes.

HIDRATANTE "PRINCESSE"

código EAN 13 : 3760075070687

Um creme hidratante para corpo, rosto e mãos, especialmente
criado para as pequenas princesas!... mas pode ser usado
por toda a família.
Fórmula de origem natural com extractos de Morango
e Algodão biológico.

Enriquecido com creme frio.
Aroma suave e natural a Morango.
Contém extracto de Algodão biológico,
pelas suas propriedades calmantes.
Sem corantes nem parabenos.

GEL DE DUCHE "PRINCESSE"

código EAN 13 : 3760075070656

Gel de duche muito suave, especialmente criado para as
pequenas princesas!... mas pode ser usado por toda a família.
Fórmula de origem natural com extractos de Morango
e Algodão biológico.

Uso diário. Não arde nos olhos.
Aroma suave e natural a Morango.
Sem lauril sulfato de sódio, amónia, sem corantes nem parabenos.
Contém extracto de Algodão biológico,
pelas suas propriedades calmantes.
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Fórmulas biológicas que acompanham
as mães, antes, durante e depois da gravidez

®ALPHANOVA
SANTÉ



® ALPHANOVA SANTÉ

*Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT standard available at
http://cosmetics.ecocert.com

Uma gama natural e biológica que respeita
a pele das mulheres e acompanha as mães,

antes, durante e após a gravidez.

o A gama de cuidados de saúde ALPHANOVA SANTÉ foi concebida para acompanhar as 
mulheres durante a maternidade. Os produtos são de origem natural (mais 99% da 
fórmula) e com certificação biológica pelo ECOCERT. Desenvolvemos fórmulas 
enriquecidas em princípios activos naturais para uma eficácia máxima que responda às 
necessidades das mulheres.

A nossa gama é composta por um produto antiestrias, não oleoso, não pegajoso, sem 
óleos essenciais e sem interferência nas ecografias.
Um produto redutor e anticelulite, baseado numa fórmula ultra-concentrada de 
ingredientes activos, sem cafeína, que atuam em sinergia para eliminar gorduras, reduzir 
o efeito casca de laranja e modelar as formas.
E um gel higienizante biológico para higienização das mãos.

o



® ALPHANOVA SANTÉ

Antiestrias

Anticelulite

Gel
higienizante

Creme concentrado antiestrias dupla acção - 150ml
19,3% de ingredientes biológicos

Creme redutor e anticelulite - 150ml
15% de ingredientes biológicos

Gel higienizante para as mãos - 100ml
62% de ingredientes biológicos

Cuidados naturais com certificação biológica pelo ECOCERT.
Respeita a pele sensível das mulheres e mamãs.

o Segurança: nos produtos ALPHANOVA SANTÉ não é usada qualquer substância ou 
produto que possa irritar ou causar reacções cutâneas.

Respeito pelo meio ambiente: respeitamos o meio ambiente usando o máximo de 
ingredientes biológicos e embalagens recicláveis.

o

o Gama natural e biologica*: uma gama de produtos certificados pelo Ecocert. Todos os 
produtos ALPHANOVA SANTÉ são naturais e tentamos todos os dias maximizar a 
percentagem de ingredientes biológicos.

Totalmente produzido em França.o

Gama



CREME CONCENTRADO ANTIESTRIAS DUPLA ACÇÃO

código EAN 13 : 3760075070212

Produto de tratamento antiestrias. Destinado à prevenção e ao
tratamento de estrias já instaladas.
Testado sob controle dermatológico. Sem parabenos.
Não interfere com as ecografias.

O 1º creme antiestrias com certificação biológica.
A sua fórmula inovadora, que combina óleos tradicionais e ingredientes
activos inovadores, permite ser usado desde o início da gravidez, a fim de
preparar a sua pele para as mudanças que sofrerá durante os meses seguintes.
Textura não gordurosa, não deixa a pele pegajosa e permite uma fácil
aplicação. Fragrância natural, calmante e isenta de alergénios, desenvolvida
especialmente para mulher grávidas.

Alpha-hydroxy-lift a 3%:
- Melhora as interações entre fibroblastos-matriz
↑ Concentração de fibras de colagénio;↑ Firmeza e tonicidade.
- Combate a produção de elastase e protege as fibras elásticas
↑ Estimula a elasticidade da pele.
- Combate a produção de radicais livres
Ù¡  Protege o capital celular da pele

GEL HIGIENIZANTE PARA AS MÃOS

código EAN 13 : 3760075070380

Gel higienizante hidroalcoólico para higienização das mãos.
Os géis desinfetantes são recomendados para todas as
questões de higiene, mas especialmente na prevenção de
patologias transmitidas por contacto (gastroenterite, gripes, vírus...)

60% de álcool de Trigo biológico, glicerina, Aloé vera biológico.

CREME REDUTOR E ANTICELULITE

código EAN 13 : 3760075070229

Creme redutor e anticelulite da ALPHANOVA SANTÉ foi
especialmente desenvolvido para mulheres que acabaram de dar
à luz e querem recuperar rapidamente a sua silhueta pré-gravidez.
Textura não gordurosa, não deixa a pele pegajosa e permite uma
fácil aplicação. Aroma natural e suave.
Sem parabenos, sem cafeína, sem ftalatos, sem fenoxietanol.
Testado sob controle dermatológico.

3 objectivos no final da gravidez:
- Eliminar a gordura acumulada;
- Suavizar o efeito casca de laranja;
- Redefinir as formas

Claro, a eficácia deste tratamento não é reservada exclusivamente
para as jovens mães... todas as mulheres podem beneficiar dos
efeitos deste produto para remodelar as suas formas, tonificar a
pele ou para atenuar rapidamente o efeito da casca de laranja.
.
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®ALPHANOVA
SUN

Uma nova geração de
protecção solar para toda a família

COSMOS
ORGANIC



ECRÃ 100% MINERAL SEM NANOPARTÍCULAS
PROTECÇÃO SOLAR NATURAL E COM CERTIFICAÇÃO BIOLÓGICA

® ALPHANOVA SUN

o

Totalmente produzido em França.

Resistente à água, não poluente, “nature-friendly, sea-friendly, animal-friendly”.
Seguro para os oceanos, seguro para os corais.

Produtos naturais e biológicos*: certificação Ecocert Cosmos Organic e Cosmébio.

Ecrã 100% mineral: pó muito fino (micro partículas), com forte poder de
cobertura, proporciona uma excelente protecção contra os raios UVA/UVB/UVC, eficaz 
imediatamente após a aplicação. Formulado para não deixar película branca.

o

o

o

Poder de protecção único: ecrã mineral de 100% titânio (sem zinco), isento de 
nanopartículas (partículas de dimensão superior a 145nm), sem conservantes químicos e 
com uma percentagem de ingredientes biológicos entre 19,6% a 33,6%.

o

*Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT standard available at
http://cosmetics.ecocert.com



® ALPHANOVA SUN

ECRÃS MINERAIS VS FILTROS QUÍMICOS

®ALPHANOVA  SUN,
cuidados de protecção solar com ecrã 100% mineral e sem 
deixar película branca. Uma gama totalmente biológica* 

*Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT standard available at
http://cosmetics.ecocert.com

Os ecrãs minerais quando aplicados na pele 
criam uma fina camada protectora entre a 
pele e o sol.
Esta camada actua como um espelho 
reflectindo os raios UV.

Nenhum risco conhecido de intolerância
ou poluição aquática.

Eficácia imediata após a aplicação.

Os produtos biológicos da linha Alphanova Sun são 
concebidos para não deixar vestígios de película branca, 
mas mantendo toda a eficácia e vantagens de um ecrã 
mineral.

Penetra na epiderme e reage com a pele.
Absorve os raios UVB e UVA.

Pode provocar riscos de:
?Irritação na pele.
?Alteração do equilíbrio hormonal.
?Poluição ambiental

(depósitos não biodegradáveis de base oleosa) 

Eficaz 20-30 minutos após a aplicação.

ADVERTÊNCIA: Os filtros químicos protegem por um 
período de tempo mais curto, são absorvidos pelo corpo, 
podem causar alergias e irritações cutâneas e podem ser 
prejudiciais para o equilibrio hormonal.



® ALPHANOVA SUN

A GAMA DE PROTECÇÃO SOLAR NATURAL E BIOLÓGICA
MAIS ABRANGENTE NO MERCADO

BEBÉ | CRIANÇA | ADULTO

Bebé

Criança

Adulto

Desporto

Pós-solar

Óleo seco

Spray - SPF 50 - 34,5% de ingredientes biológicos
Leite - SPF 50+ - 21% de ingredientes biológicos
PROTECÇÃO MUITO ALTA - Sem Perfume

Spray - SPF 30 - 30% de ingredientes biológicos
Spray - SPF 50 - 20,1% de ingredientes biológicos
PROTECÇÃO ALTA E MUITO ALTA - Aroma a Baunilha e Alperce

Spray - SPF 15 -  21,58% de ingredientes biológicos
Spray - SPF 30 -  21,58% de ingredientes biológicos
Spray - SPF 50 -  27,6% de ingredientes biológicos
Leite - SPF 50+ - 33,6% de ingredientes biológicos
PROTECÇÃO MÉDIA, ALTA E MUITO ALTA - Aroma a Monoï

Rosto
com cor

Creme - SPF 50+ - Claro - 30% de ingredientes biológicos
Creme - SPF 50+ - Médio - 30% de ingredientes biológicos
PROTECÇÃO MUITO ALTA - Aroma a Monoï

Roll-on - SPF 50+ - 27,6% de ingredientes biológicos
PROTECÇÃO MUITO ALTA - resistente à água - Aroma a Monoï

Gel Pós-solar - 82% de ingredientes biológicos
Para toda a família - 72% sumo de Aloé vera

Paradisíaco - 42,1% de ingredientes biológicos
Cintilante -    42,1% de ingredientes biológicos
Para rosto e cabelo - Aroma a flor de Tiaré



STICK ROLL-ON

Extreme

sport

código EAN 13 : 3760075070946

Embalado para caber num bolso, este roll-on protector 
protege, num só gesto, nariz, testa, bochechas e mãos.
I

solar SPF 50+

deal para desportos aquáticos.

disponível em stick roll-on de 50g

disponível em tubo de 50g

LEITE DE ROSTO

código EAN 13 : 3760075070649

Leve, f
solar muito alta.

luido e de fácil aplicação, proporciona protecção

disponível em spray de 125g

SPRAYS DE ROSTO E CORPO

código EAN 13 - SPF15 : 3760075070717
código EAN 13 - SPF30 : 3760075070724

Com uma textura oleosa seca
perfeita de todas as zonas expostas.

 para uma protecção

SPF 15: protecção média, aroma natural a monoï
SPF 30: protecção alta, aroma natural a monoï

código EAN 13 - SPF50 : 3760075070953

SPF 50: protecção muito alta, aroma natural a monoï

SPF 50+: aroma natural a monoï

SPF 50+: aroma natural a monoïprotecção muito alta, 

disponível em tubo de 50g

CREME DE ROSTO COM COR

Textura cremosa, não gordurosa e 
proporciona uma cor saudável à pele enquanto a protege
das agressões provocadas pelos raios UV.

protecção solar muito alta,

SPF 50+ com cor - Claro: sem perfume
SPF 50+ com cor - Médio: aroma natural a monoï

código EAN 13 - Claro : 3760075071110
código EAN 13 - Médio : 3760075070939



disponível em spray de 125g

PÓS-SOLAR

código EAN 13 : 3760075070601

O gel calmante pós-solar com fórmula à base de sumo de aloé vera,
extracto de romã e água de menta penetra facilmente na pele para
uma recuperação suave e fresca, após a exposição solar.

disponível em spray de 125ml, aroma natural a flor de tiaré

ÓLEO SECO

código EAN 13 - Sem glitter : 3760075070984

Óleos secos formulados com óleos vegetais de coco e argan
e enriquecidos com monoï. Fluidos, ligeiros e textura não
gordurosa. Hidratam pele e cabelo e proporcionam uma
sensação de frescura quando aplicados.

SPRAY E LEITE PARA BEBÉ

código EAN 13 - SPF50 :   3760075070878

Formulado especialmente para as peles delicadas e sensíveis dos
bebés, o spray e leite 
integral em todas as zonas expostas.

hipoalergénicos proporcionam uma protecção

disponível em spray de 125g e tubo de 50g

SPRAYS PARA CRIANÇA

código EAN 13 - SPF30 : 3760075070731

código EAN 13 - Com glitter : 3760075070991

código EAN 13 - SPF50 : 3760075070861

código EAN 13 - SPF50+ : 3760075070014

Spray SPF 50:  protecção muito alta, sem perfume
Leite SPF 50+: protecção muito alta, sem perfume

Formulado para as peles delicadas das crianças, com um 
fantástico aroma a praia excepcional
em todas as zonas expostas.

e uma protecção 

SPF 30: aroma natural a baunilha e alperceprotecção alta, 

disponível em spray de 125g

SPF 50: protecção muito alta, aroma natural a baunilha e alperce
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Distribuído por:

Display de balcão
gama bebé

Display de balcão
gama adulto

35 x 30 x 40 cm
30 produtos

20 x 30 x 40 cm
15 produtos

70 x 100 cm

Poster

Amostras

Displays para POS disponíveis
(de acordo com quantidades mínimas de encomenda)

Folhetos


