
O S T E O L O G Y

A primeira gama de cosméticos termais orientados 
para o tratamento de reumatismo e osteoartrite



Existe em França, na Drome Provencale, um
território montanhoso resguardado do vento
mistral e das ondas de calor...

Um oásis de sol e luz com o aroma da
lavanda e do tomilho.

Perto do Mount Ventoux, este território é a
casa de Montbrun-les-Bains, uma das mais
belas aldeias de França.

Desde os tempos dos Romanos, esta fonte
termal acalma problemas dermatologicos,
das vias respiratórias e reumatismo para
alívio dos muitos hóspedes que todos os
anos visitam o SPA.



Remodelado em 1987 e explorado pelo
segundo maior grupo termal de França
(VALVITAL), os banhos em Montbrun-les-
Bains dão todos os anos as boas-vindas
muitos entusiastas do termalismo.

Os banhos são certificados e os tratamentos
apoiados pela Segurança Social, quando
prescritos por um professional de medicina.

Hoje, para além da actividade
complementar de fitness, há duas
indicações terapêuticas relativamente a
patologias nas áreas de:

- Reumatologia
- Otorrinolaringologia



Ao longo dos últimos vinte anos, e
certamente há muito mais tempo, a
composição mineral da água tem sido
particularmente estável e equilibrada.

A sua concentração mineral situa-se entre
a água termal de Avène (resíduo seco 207
mg/l) e a de Uriage (11 000 mg/l).

A água termal de Montbrun-les-bains tem
um perfil rico em sílica, cálcio e sulfatos.

A riqueza em minerais e oligoelementos
confere-lhe propriedades notáveis
particularmente em áreas como o
reumatismo, mas também em distúrbios
dermatológicos e na protecção da pele.



Uma composição naturalmente 
rica em minerais e oligoelementos

Resíduo seco : 2210mg/l

Sulfatos :  1360 mg/l
Cálcio : 614,8 ml/l
Sílica : 20 mg/l
Hidrogenocarbonato : 274 mg/l
Magnésio : 39,72 mg/l
Manganês : 0,007mg/l
Potássio : 1,6mg/l
Lítio : 0,08 mg/l
Estrôncio : 12,7 mg/l
Bóro : 63 µg/l
Selénio, zinco, cobre…
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• Sílica: 20 mg/L  : estimula a síntese de colagénio;

• Fluoreto: 1,31mg/L cataliza a síntese de colagénio;

• Cálcio: 614,8mg/L sob a forma de fosfatos tricálcios, estrutura o osso;

• Magnésio: 39,72 mg/L está envolvido no desenvolvimento da cartilagem e osso;

• Potássio: 1,6mg/L Prescrito em casos de elevada taxa de sedimentação durante 
processos inflamatórios;

• Lítio: 0,08mg/L propriedades relaxantes, necessárias em casos de reumatismo;

• Estrôncio: 12,7mg/L induz a formação óssea osteoblástica;

• Cobre: <10ng/L  promove a oxigenação e regeneração do colagénio e elastina, 
resposável pela resistência da cartilagem e osso;

• Manganês: <0,01mg/L envolvido na sítese dos sulfatos de condroitina e dos proteoglicanos,

principais constituintes da cartilagem;

• Zinco: <10ng/L promove a osteogénese e a proliferação dos fibroblastos ósseos;

• Bóro: 63ng/L envolvido no metabolismo do cálcio e osso e promove a
proliferação dos fibroblastos ósseos.

O papel dos minerais e dos oligoelementos
na reumatologia



Osteoartrite em todas as localizações:
Coxartrose
Osteoartrite do joelho
Osteoartrite da coluna
Osteoartrite erosiva dos dedos (nódulos)
Reumatismo do polegar
Poliartrose

Reumatismo periarticular e abarticular:
Periartrite escápulo-umeral
Periartrite da anca
Capsulite retráctil do ombro (recuperação da articulação)
Tendinite e tendossinovite

Reumatismo inflamatório crónico:
Artrite reumatóide
Espondilite anquilosante
Artrite psoriática
Osteoporose com quadro doloroso
Tratamento pós-traumático ou pós-cirúrgico

As indicações terapêuticas da água termal 
de Montbrun-les-bains para o tratamento 
do reumatismo



➔ 9 a 10 milhões de pessoas em França
➔ 2ª doença crónica, depois das doenças cardiovasculares
➔ Principal causa de incapacidade nos idosos
➔ Desenvolvimento provável, forte aumento da população afectada:

perspectiva para 2030 : 22% da população, cerca de 15 milhões
➔Mais de 50% das pessoas acima dos 65 anos e mais de 95% das pessoas acima dos 70 anos

Reumatismo – Quem é afectado?

Osteoartrite (degeneração reumatismo) devido à idade:

...no total, mais de 15 milhões de franceses são afectados

Reumatismo inflamatório:

➔Doenças : (várias dezenas) tais como artrite reumatóide, espondilite anquilosante ou bacteriana,
infecções virais (artrite séptica) ou gota.

➔ Áreas afectadas: principalmente as articulações dos pés, joelhos, ancas, mas também ombros e
mãos. Este tipo de reumatismo é habitualmente integrado como parte das doenças sitémicas ou
auto-imunes que afectam outros orgãos.

➔ Prevalência: 1 a 2% da população (cerca de 1 a 2 milhões de casos, em França)

➔ Inflamações traumáticas: tendinite, torcicolo, lumbago e ciática,
➔ Afecta entre 3 a 5% da população francesa (cerca de 3 a 5 milhões de casos - não relacionado

com a idade / desporto +/-)



O S T E O L O G Y

A primeira gama de cosméticos termais orientados 
para o tratamento de reumatismo e osteoartrite



Quantidade na fórmula:
61,65g de água termal de Montbrun-les-bains
4g de Mentol
3.6 g de óleo essencial de Eucalipto, Cânfora e Gaultéria
7g extracto de Harpago e Salgueiro Branco
Excipientes limitados para garantir uma fórmula 98% natural e 24% biológica
Certifição Ecológica pelo Ecocert
Sem Parabenos - Sem Fenoxietanol

Propriedades:
Gel crioativo, contendo água termal de Montbrun, combina:
Mentol para um efeito frio e calmante, imediato;
Óleo essencial de Cânfora, Eucalipto e Gaultéria, reconhecido pelo seu efeito benéfico 
para as articulações;
Harpago e Salgueiro Branco pelas suas proriedades calmantes. Acalma a dor e a rígidez 
articular. Também é muito eficaz em todas as dores musculares.

Posologia – como usar:
Aplicar uma pequena porção na área a tratar;
Massajar até que todo o produto seja absorvido;
Aplicar tantas vezes quanto necessário;
Manter afastado das crianças - contém cânfora e mentol;
Não aconselhada a utilização por pessoas com menos de 15 anos.
Cuidados de utilização: ver na embalagem ou em www.eau-thermale-montbrun.com

GEL TERMAL CRIOACTIVO COM CÂNFORAEficaz desde a

primeira aplicação

150ml

FÓRMULA

Aqua, Alcohol**, Glycerin**, Menthol, Cinnamomum Camphora Bark Oil, Carrageenan, Gaultheria Procumbens Leaf Oil*, Harpagophytum 
Procumbens Root Extract*, Salix Alba Bark Extract*, Eucalyptus Globulus Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract*, 
Polylysine, Citric Acid, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Decyl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Limonene.
*Ingredient are from Organic Farming.
**Transformed from organic ingredients.
98,57% of the total ingredients are from natural origin
23,95% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com

http://www.eau-thermale-montbrun.com/
http://cosmetics.ecocert.com/


EMPLASTRO TERMAL COM ARGILA VERDE

Quantidade na fórmula:
44g de água termal de Montbrun-les-bains
40g de argila verde - Montmorillonite
1,5g de óleo essencial de Gaultéria
10g de extracto de Harpago e Salgueiro branco
Excipientes limitados para garantir uma fórmula 98% natural e 16,5% biológica
Certifição Biológica pelo Ecocert
Sem Parabenos - Sem Fenoxietanol

Posologia – como usar: 
Aplicar uma camada grossa na área a tratar;
Deixar actuar durante 15 minutos, no mínimo. Pode envolver com filme plástico;
Enxaguar com água limpa;
1 a 2 aplicações por dia;
Utilização ocasional ou como parte de um tratamento de 7-14 dias.
Cuidados de utilização: ver na embalagem ou em www.eau-thermale-montbrun.com

Propriedades: 
Combinação de água termal de Montbrun e argila verde, reforçada pelas 
propriedades anti-inflamatórias do óleo essencial de Gaultéria e dos 
extractos de Harpago e Salgueiro branco;
Acalma a dor e rigidez articular.

150ml

FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Montmorillonite, Alcohol**, Glycerin**, Gaultheria Procumbens Leaf Oil*, Carrageenan, Harpagophytum 
Procumbens Root Extract*, Salix Alba Bark Extract*, Dehydroacetic Acid, Polylysine, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate
*Ingredient are from organic farming. 
**Transformed from organic ingredients. 98% of te total ingredients are from natural origin.
16,5% of the total ingredients are from Organic Farming.
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com .

Eficaz desde a

primeira aplicação

http://www.eau-thermale-montbrun.com/
http://cosmetics.ecocert.com/


Quantidade na fórmula:
53,7g de água termal de Montbrun-les-bains
3g de Silício orgânico (methylsilanol 0,3%)
0,5g de óleo essencial de Gaultéria
15g de extracto de Harpago, Zimbro e Alecrim
1,5g de sulfatos marinhos de Condroitina e Glucosamina
Excipientes limitados para garantir uma fórmula 98,1% natural
Sem Parabenos - Sem Fenoxietanol

Propriedades: 
Bálsamo de dupla acção, ajuda à regeneração e alivia de forma continuada a dor 
nas articulações;
Uma combinação de água termal de Montbrun-les-bains, Silício (methylsilanol) e 
sulfatos marinhos de Condroitina e Glucosamina, habitualmente usados para 
estimular a formação e protecção da cartilagem, associados com óleo essencial de 
Gaultéria e extracto de Harpago, Zimbro e Alecrim, conhecidos por inibirem vários 
mediadores responsáveis pela inflamação. 

Posologia – como usar: 
Aplicar uma pequena porção na área a tratar, de manhã e à noite, durante 2 meses; 
Massajar até que todo o produto seja absorvido;
Associar de preferência com o suplemento Conforto Articular - “Joint Comfort”.
Cuidados de utilização: ver na embalagem ou em www.eau-thermale-montbrun.com

BÁLSAMO TERMAL REGENERADOR COM SILÍCIO
Tratamento com

eficácia prolongada

150ml

FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Glycerin, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Olus Oil, Alcohol*, Hydrogenated Olive Oil Caprylyl 
Esters, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Sodium Chondroitin Sulfate, Gaultheria Procumbens Leaf Oil*, Glucosamine Sulfate, 
Harpagophytum Procumbens Root Extract*, Juniperus Communis Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Methylsilanol
Mannuronate, Benzyl Alcohol, Talc, Xanthan Gum, Hydrogenated Vegetable Oil, Methylpropanediol, Helianthus annuus seed oil, Sodium 
Benzoate, Tocopherol, Potassium Sorbate, Candelilla Cera, Polylysine, Citric Acid
98,1% of the total ingredients are from natural origin. 13,5% of the total ingredients are from Organic Farming.

http://www.eau-thermale-montbrun.com/


O suplemento alimentar “Joint Confort” da Montbrun tem uma composição única de 
modo a proporcionar uma solução completa para a saúde das articulações e dos ossos.
A sua composição não contém água termal mas a sua fórmula exclusiva tem como 
objectivo reproduzir, em triplo, as propriedades de Sulfatos, Cálcio e Silício da água 
termal de Montbrun.

Composição ultra-concentrada para eficácia prolongada (dose diária)

Glucosamina (sulfatos marinhos) 1648 mg
MSM (vegetal) 700 mg
Cálcio (Bisglicinato - facilmente assimilado e digerido) 667 mg
Curcuma (Curcuma longa) - 95% (molar) de curcuminoides 316 mg
Condroitina (sulfatos marinhos) 222 mg
Harpago - 5% (molar) de Harpagosidos 140 mg
Pó de Bambu - 75% (molar) de Sílica 72 mg
Vitamin C 12 mg ou 15% VRN*
Vitamin K2 15 μg ou 20%  VRN*
Vitamin D3 5 μg ou 100%  VRN*

Posologia – como usar: 
Tomar 2 comprimidos de manhã e 2 comprimidos à noite, com um copo de 
água, durante 15 dias a 2 meses, de acordo com a necessidade
Repetir o tratamento de necessário 60 comprimidos
Cuidados de utilização: ver na embalagem ou em www.eau-thermale-montbrun.com

SUP. ALIM. CONFORTO ARTICULAR - «Joint Confort»

Para a inflamação: Curcuma – Harpago – Bambu - MSM

Para articulação e osso: Chondroitina – Glucosamina – Cálcio – MSM

Bambu (silica) - Vitaminas D3, K2 and C

Tratamento com

eficácia prolongada

http://www.eau-thermale-montbrun.com/


Ingredientes (informação nutricional de 4 comprimidos – toma diária)
Sulfato dipotássico de glucosamina (crustáceos) 1647,8 mg, Metilsulfonilmetano 700 mg, Bisglicinato de cálcio 
666,67 mg ou 15% VRN* de Cálcio, Agent de charge : sorbitol, Extracto seco de Curcuma (Curcuma longa) - 95% 
(molar) de curcuminoides 315,8 mg, Sulfato de condroitina (crustáceos) 222,22 mg, Extracto seco de Harpago 
(Harpagophytum procumbens) - 5% (molar) de harpagosidos -140 mg (1120mg em equivalente de planta seca), Pó
de Bambu (Bambusa arundinacea) - 75% (molar) silício 72 mg, Vitamina C 12 mg ou 15% do VRN*, Vitamina K2 15 
μg ou 20% do VRN* e Vitamina D3 5μg ou 100% do VRN*, Antiaglomerantes: estearato de magnésio e dióxido de 
silício.  
* VRN: Valor de Referência do Nutriente (estabelecido no Regulamento n.º 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011)

Recomendações: 
Deve ser usado juntamente com um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Contém sorbitol, pelo que o uso excessivo pode ter efeito laxante.
Este suplemento alimentar deve ser apenas tomado por pessoas com mais de 15 anos. Manter fora do alcance das crianças. Não é 
recomendado para mulheres grávidas ou que estejam a amamentar, a menos que seja receitado por um médico.
Não tomar se tiver alergia a marisco ou a qualquer um dos ingedientes da composição. A toma de vitamina K não é recomendada em 
combinação com tratamentos anticoagulantes.

FÓRMULA SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORTO ARTICULAR – « JOINT CONFORT»



Dores musculares ou 
articulares pontuais: 

GEL TERMAL CRIOACTIVO
COM CÂNFORA

Dores musculares ou
articulares prolongadas: 

GEL TERMAL CRIOACTIVO COM CÂNFORA
(de manhã, à tarde e à noite)

EMPLASTRO TERMAL COM ARGILA VERDE
(durante a noite, envolvido em filme plástico)

+

Protocolo de utilização - Dores pontuais



Protocolo de utilização - Dores crónicas
Osteoartrite degenerativa ou inflamatória

Resultados significativos
(2 a 6 meses)

Eficácia prolongada

BÁLSAMO TERMAL REGENERADOR 
COM SILÍCIO

+
CONFORTO ARTICULAR

Comprimidos

Dor prolongada nas 
articulações

Em casos de crise 
aguda, acrescentar:

+

EMPLASTRO TERMAL 
COM ARGILA VERDE

(durante a noite,
envolvido em filme 

plástico)

GEL TERMAL CRIOACTIVO 
COM CÂNFORA

(de manhã, à tarde
e à noite)

+



A primeira gama de cosméticos termais orientados 
para o tratamento de reumatismo e osteoartrite



DERMATOLOGIE

Montbrun-les-bains uma água termal do
coração da Provença



O saber da Montbrun

Os produtos para o cuidado da pele da Montbrun combinam os benefícios da água termal obtida directamente da 
nascente, com ingredientes activos cuidadosamente selecionados, garantindo assim máxima eficácia e segurança.

Para garantir uma alta tolerância e total segurança para todos os tipos de pele, todos os produtos estão sujeitos a testes 
dermatológicos específicos e foram formulados para minimizar as reacções alérgicas. As fórmulas são elaboradas com 
ingredientes naturais (entre 99% e 100%) e com certificação biológica pelo ECOCERT.
Não são usados conservantes químicos controversos (parabenos, fenoxietanol...) e os produtos de limpeza não contêm 
sulfato de sódio ou amônio Lauril Sulfato de Sódio ou Amónio (SLS e ALS). Todos os produtos não contêm óleos essenciais 
que possam provocar alergias.

Uma composição naturalmente
rica em oligoelementos

Resíduo seco: 2210mg/l

Sulfatos:  1360mg/l
Cálcio: 614,8ml/l
Sílica: 20mg/l
Hidrogenocarbonato: 274mg/l
Magnésio: 39,72mg/l
Lítio: 0,08mg/l
Estrôncio: 12,7mg/l
Bóro: 63µg/l
Selénio, zinco, cobre…
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O objectivo da Montbrun: Eficácia

1- Cuidados de elevada tolerância:

- Produtos elaborados com ingredientes eficazes e 
selecionados pela sua alta tolerância;

- Todos os produtos são testados sob controle 
dermatológico e são hipoalergénicos;

- Os cremes são 100% naturais. Não são usados 
conservantes químicos controversos (parabenos, 
fenoxietanol...), conservantes alergénicos (álcool 
benzílico) ou óleos essenciais;

- Perfume hipoalergénico muito suave, para peles 
reactivas ou sensíveis.

2- Propriedades hidratantes:
- Dependendo do tipo de pele, os produtos 
MONTBRUN contêm ingredientes hidratantes em 
concentrações específicas para fornecer o exacto nível 
de hidratação que cada tipo de pele precisa.

3- Efeito calmante melhorado:
- A água usada na fórmula é apenas água termal de 
Montbrun. Algumas outras gamas, baseadas em água 
termal, contêm apenas 10% a 20% de água termal;
- Fórmulas calmantes com Globularia azul, Aloé vera, 
óleo de madeira de Candeia;
- Fortalece o filme hidrolipídico da pele com óleos não 
comedogénicos. Jojoba, Abacate, Sacha inchi (protege 
de agressões externas).

4- Fórmulas que preservam a pele e o ambiente:

- Produtos com certificação biológica pelo ECOCERT;

- Embalagens recicláveis.

A ALIANÇA PERFEITA ENTRE SEGURANÇA, EFICÁCIA E BELEZA



DERMATOLOGIE

Dermocosméticos naturais e biológicos
elaborados com água termal Montbrun



Indicações:
Leite desmaquilhante para rosto e olhos, limpa e desmaquilha rosto, lábios e olhos, 
mesmo os mais sensíveis. Remove perfeitamente maquilhagem, mesmo maquilhagem à 
prova de água, impurezas e vestígios de poluição.
Ideal para pele seca e muito seca.

Propriedades:
Eficaz na maquilhagem à prova da água (Waterproof).
Fórmula natural e com certificação biológica composta por 66,36% de água termal 
Montbrun.
Um tratamento de tripla acção com um poder de limpeza associado a propriedades 
nutritivas e calmantes deixando a pele limpa e confortável.
O Leite desmaquilhante para rosto e olhos Montbrun proporciona uma 
complementaridade efectiva com a restante gama de cuidados Montbrun.
- Acção calmante: água termal Montbrun juntamente com Globularia azul da Provence e 
Centáurea azul, actuam sobre os agentes inflamatórios;
- Acção de limpeza: agente de limpeza muito eficaz, que remove profundamente todas as 
impurezas. Eficaz mesmo sobre a maquilhagem waterproof;
- Acção nutritiva: óleo de Jojoba (não-comedogénico) e óleo de Sacha inchi fortalecem o 
filme hidrolipídico proporcionando melhor protecção da pele contra os radicais livres.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.

Leite demaquilhante para rosto e olhos
Eficaz em maquilhagem à 

prova de água

FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Centaurea cyanus flower water*, Cetearyl alcohol, Simmondsia chinensis seed oil*,Glycerin, Cera alba,

Glyceryl stearate, Aqua, Cetearyl glucoside, Aloe barbadensis leaf juice powder*,Bisabolol*, Globularia alypum leaf extract, Parfum, Glyceryl

caprylate, Xanthan gum, Helianthus annuus seed oil, Tocopherol, Glucose, Polylysine, Sodium benzoate, Sodium levulinate.

*Ingredient from organic farming.

99,5% of the total ingredients are from natural origin

27% of the total ingrediets are from Organic Farming

Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

200ml 50ml

http://cosmetics.ecocert.com/


Loção micelar desmaquilhante
Indicações:
Loção micelar sem enxaguar para os olhos, rosto e lábios.
Simultaneamente eficaz e suave, proporciona uma agradável sensação de conforto para 
todos os tipos de pele, incluindo as mais reactivas.

Propriedades: 
Uma Loção micelar desmaquilhante/limpeza.
Fórmula natural e com certificação biológica composta por 88,37% de água termal 
Montbrun.
Um produto de cuidado do rosto com tripla acção, com poder desmaquilhante reforçado 
associado a uma acção calmante e hidratante. Esta loção micelar está em perfeita 
afinidade com a pele pelo que permite preservar a barreira hidrolipídica.
A Loção micelar desmaquilhante biológica Montbrun proporciona uma 
complementaridade efectiva com a restante gama de cuidados Montbrun.
- Acção calmante: água termal Montbrun juntamente com Globularia azul da Provence e 
Centáurea azul, actuam sobre os agentes inflamatórios;
- Acção de limpeza: agente de limpeza micelar remove profundamente todas as 
impurezas. Eficaz mesmo sobre a maquilhagem waterproof;
- Acção hidratante: devido à elevada concentração de sumo de Alóe vera na sua 
composição.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.

50ml

Peles sensíveis

FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Centaurea cyanus flower water*, Propanediol, Polyglyceryl-4 caprate, Aloe barbadensis leaf juice powder*,
Globularia alypum leaf extract, Bisabolol*, Glycerin, Aqua, Parfum, Sorbitol, Xylitol, Sodium anisate, Sodium benzoate, Sodium levulinate,
Polylysine.
*Ingredient from organic farming.
99,7% of the total ingredients are from natural origin
15% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

400ml

http://cosmetics.ecocert.com/


Creme hidratante facial - protecção solar SPF10
Peles sensíveis

Indicações:
Cuidado hidratante diário para peles sensíveis normais a secas. Recomendado para hidratação 
diária e prevenção contra o envelhecimento cutâneo, graças à presença de ingredientes que 
proporcionam protecção solar (SPF10).

Propriedades:
Prevenção do envelhecimento cutâneo e protecção solar.
Fórmula natural e com certificação biológica composta por 45,58% de água termal Montbrun. A 
sua textura leve e unificadora penetra instantaneamente preservando a pele dos efeitos nocivos 
do sol.
Textura não gordurosa, não deixa a pele pegajosa e brilhante.
- Acção calmante: água termal Montbrun juntamente com Globularia azul da Provence e Candeia 
do Brasil, actuam sobre os agentes inflamatórios;
- Acção hidratante: as propriedades hidrófilas da glicerina ajudam a manter a água termal de 
Montbrun nas camadas superiores da epiderme e assim preservam a hidratação activa da pele;
- Acção protectora: óleo de Jojoba (não-comedogénico) associado à Karité e ao fitoesqualeno de 
Azeitona reforçam o filme hidrolipídico, protegem da agressão externa e reduzem a evaporação 
da água. Protecção solar proporcionada por filtros minerais 100% não nano, com protecção 
imediata contra radiação UV.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.

FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Glycerin, Dicaprylyl carbonate,Titanium dioxide, Centaurea cyanus flower water*, Simmondsia chinensis
seed oil*, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Plukenetia volubilis seed oil*, Aqua, Bentonite, Butyrospermum parkii butter*, Persea
gratissima oil*, Squalane, Globularia alypum leaf extract, Aloe barbadensis leaf juice powder*, Parfum, Cetearyl glucoside, Glyceryl caprylate,
Stearic acid, Polyhydroxystearic acid, Aluminium hydroxide, Polyglyceryl-3 diisostearate, Xanthan gum, Tocopherol, Helianthus annuus seed
oil, Bisabolol*, Alumina, Glucose, Sodium levulinate, Sodium anisate, Polylysine.
*Ingredient from organic farming.
100% of the total ingredients are from natural origin
42,2% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

50ml

http://cosmetics.ecocert.com/


DERMATOLOGIE

INOVAÇÃO ANTI-IDADE

- Hidratante e nutritivo: pele desvitalizada
óleo de Rosa-canina combinado com óleo de Sacha 
inchi

- Calmante: pele sensível
água termal Montbrun juntamente com Globularia azul

- Dupla acção anti-rugas:
1- Easyliance proporciona um efeito "lift" imediato;
2- Dipalmitoil Hidroxiprolina ajuda a reduzir as rugas 
de um modo mais gradual e duradouro.

REDUZA VISIVELMENTE AS SUAS RUGAS



1- Easyliance: Efeito “lift” imediato

- O Easyliance é um complexo activo à base de bio-
polissacarídeos e goma acácia que proporciona um 
efeito "lift" imediato, clinicamente comprovado sob 
controlo dermatológico;

- Em testes verificou-se que a pele fica mais lisa e as 
rugas desvanecem.

1- O polímero forma uma filme superficial;
2- Ao secar o filme retrai;
3- A acção de retracção tende a desvanecer as rugas e 
suavizar a pele.

2- Dipalmitoil Hidroxiprolina: Resultado duradouro

- Um complexo activo anti-rugas, com uma acção 
complementar que ajuda a reduzir as rugas de um modo 
mais gradual e duradouro;

- Redução de cerca de 32% de rugas após de 42 dias de 
testes;

1- Estudo em 15 pessoas, nos pé-de-galinha. Após 28 
dias, há uma melhora notável do micro-alívio da pele;

2- Estudo em 20 pessoas, nos pé-de-galinha e no 
contorno dos olhos. Após 42 dias, há uma redução na 
profundidade das rugas

DUPLA ACÇÃO ANTI-RUGAS

DERMATOLOGIE

T=0 T=28 dias

T=0 T=42 d



Tratamento anti-idadeCreme de rosto anti-idade
Indicações:
Creme para tratamento global antienvelhecimento indicado para rugas e rugas de expressão, 
perda de firmeza e elasticidade da pele seca e sensível.
A sua fórmula de alta tolerância e hipoalergénica, especialmente formulada para a pele 
visivelmente reactiva, corrige os sinais de envelhecimento da pele.

Propriedades: 
Efeito de firmeza imediato e de resultado duradouro.
Fórmula natural e com certificação biológica composta por 61,53% de água termal Montbrun. 
Com textura cremosa, não gordurosa, dispersa facilmente e proporciona uma sensação imediata 
de conforto. A combinação de ingredientes activos naturais reforça a estrutura da pele, restaura a 
firmeza e reduz os sinais do envelhecimento. Não deixa a pele brilhante e pegajosa.
- Dupla acção anti-rugas: O Easyliance, um complexo activo à base de bio-polissacarídeo e goma 
acácia proporciona um efeito "lift" imediato; Um segundo complexo activo anti-rugas activo, o 
Dipalmitoil Hidroxiprolina, com uma acção complementar que ajuda a reduzir as rugas de um 
modo mais gradual e duradouro;
- Acção nutritiva: o óleo de Rosa-canina associado ao óleo de Sacha inchi e de Abacate são 
excelentes ingredientes activos na luta contra os efeitos do envelhecimento na pele, devido à sua 
riqueza em antioxidantes, vitaminas e ácidos gordos essenciais;
-Acção calmante: água termal Montbrun juntamente com Globularia azul da Provence, suaviza a 
pele, reduzindo a reactividade e eliminando toda a sensação de tensão.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.

FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Centaurea cyanus flower water*, Cetearyl alcohol, Rosa canina fruit oil*, Butyrospermum parkii butter*,
Dipalmitoyl hydroxyproline, Glycerin, Acacia senegal gum, Plukenetia volubilis seed oil*, Olus oil, Aqua, Cetearyl glucoside, Oenothera biennis
oil*, Oryza sativa starch, Persea gratissima oil*, Globularia alypum leaf extract, Aloe barbadensis leaf juice powder*, Candelilla cera,
Bisabolol*, Parfum, Hydrolyzed rhizobian gum, Glyceryl caprylate, Hydrogenated vegetable oil, Xanthan gum, Helianthus anuus seed oil,
Tocopherol, Glucose, Sodium stearoyl glutamate, Polylysine, Sodium levulinate, Sodium anisate.
*Ingredient from organic farming.
100% of the total ingredients are from natural origin
44,2% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

40ml

http://cosmetics.ecocert.com/


Creme para contorno dos olhos anti-idade
Indicações:
Concentrado anti-idade para o cortorno dos olhos e dos lábios. Tratamento anti-envelhecimento 
indicado para rugas e rugas de expressão em redor dos olhos e lábios das peles sensíveis e secas.
A sua fórmula de alta tolerância e hipoalergénica, especialmente formulada para a pele 
visivelmente reactiva, corrige os sinais de envelhecimento da pele.

Propriedades:
Efeito de firmeza imediato e de resultado duradouro.
Fórmula natural e com certificação biológica composta por 57,45% de água termal Montbrun.
A combinação de ingredientes activos inovadores produz um efeito "lift", suaviza a área dos olhos 
e lábios, reduz rugas e rugas de expressão, suaviza e refresca o olhar. Com textura cremosa, não 
gordurosa, dispersa facilmente e proporciona uma sensação imediata de conforto.
Não deixa a pele brilhante e pegajosa.
- Dupla acção anti-rugas: O Easyliance, um complexo activo à base de bio-polissacarídeo e goma 
acácia proporciona um efeito "lift" imediato; Um segundo complexo activo anti-rugas activo, o 
Dipalmitoil Hidroxiprolina, com uma acção complementar que ajuda a reduzir as rugas de um 
modo mais gradual e duradouro;
- Acção nutritiva: o óleo de Rosa-canina associado ao óleo de Sacha inchi e de Abacate são 
excelentes ingredientes activos na luta contra os efeitos do envelhecimento na pele, devido à sua 
riqueza em antioxidantes, vitaminas e ácidos gordos essenciais;
-Acção calmante: água termal Montbrun juntamente com Globularia azul da Provence, suaviza a 
pele, reduzindo a reactividade e eliminando toda a sensação de tensão.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.
FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Glycerin, Centaurea cyanus flower water*, Rosa canina fruit oil*, Cetearyl alcohol, Acacia senegal gum,
Dipalmitoyl hydroxyproline, Butyrospermum parkii butter*, Plukenetia volubilis seed oil*, Aqua, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl
glucoside, Hydrolyzed rhizobian gum, Oenothera biennis oil*, Persea gratissima oil*, Globularia alypum leaf extract, Aloe barbadensis leaf
juice powder*, Bisabolol*, Parfum, Helianthus annuus seed oil, Tocopherol, Glucose, Glyceryl caprylate, Xanthan gum, Polylysine, Sodium
levulinate, Sodium anisate.
*Ingredient from organic farming.
100% of the total ingredients are from natural origin
46,2% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

20ml

Tratamento anti-idade

http://cosmetics.ecocert.com/


Creme rico para as mãos
Indicações:
Cuidado reparador para as mãos secas, muito secas e danificadas.

Propriedades: 
Hidratante e nutritivo.
Fórmula natural e com certificação biológica composta por 66,1% de água termal Montbrun. 
Fórmula rica em manteiga de Karité, óleo de Sacha inchi e cera de Carnaúba.
Um creme reparador que penetra rapidamente deixando uma película protectora macia na pele.
Suaviza a pele áspera, hidrata e repara prolongadamente a pele danificada.
- Acção calmante: água termal Montbrun suaviza a pele, diminuindo a reactividade cutânea, 
reduzindo todas as sensações de tensão na pele;
- Acção hidratante reforçada: manteiga de Karité, óleo Sacha inchi e cera de Carnaúba formam 
uma película protectora e macia na pele.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.

Peles secas a muito secas

FÓRMULA
Aqua (Montbrun thermal water), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Anthemis Nobilis Flower Water*, Olea Europaea Fruit Oil*, Persea Gratissima
Oil*, Plukenetia Volubilis Seed Oil*, Aqua, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetearyl Glucoside, Cera Alba*, Copernicia Cerifera Cera*, Oryza
Sativa Starch, Squalane (vegetale), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Globularia Alypum Leaf Extract, Bisabolol*, Helianthus Annuus Seed
Oil, Parfum, Tocopherol, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Glucose, Sodium Stearoyl Glutamate, Polylysine, Sodium Benzoate, Sodium
Levulinate, Citric Acid.
*Ingredient from organic farming.
99,75 of the total ingredients are from natural origin
29,5% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

50ml

http://cosmetics.ecocert.com/


Creme rico para os pés
Indicações:
Cuidado reparador para os pés secos, muito secos e danificados.

Propriedades:
Hidratante e nutritivo.
Fórmula natural e com certificação biológica composta por 66,5% de água termal Montbrun.
Fórmula rica em manteiga de Karité, óleo de Sacha inchi e extracto de Salva.
Um creme reparador que penetra rapidamente deixando uma película protectora e macia na 
pele.
Suaviza a pele áspera, hidrata e repara prolongadamente a pele danificada.
- Acção calmante: água termal Montbrun suaviza a pele, diminuindo a reactividade cutânea, 
reduzindo todas as sensações de tensão na pele;
- Acção hidratante reforçada: manteiga de Karité, óleo Sacha inchi e extracto de Salva formam 
uma película protectora e macia na pele.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.

FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Salvia Officinalis Water*, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Fruit
Oil*, Plukenetia Volubilis Seed Oil*, Olus Oil, Aqua, Cetearyl Glucoside, Oryza Sativa Starch, Persea Gratissima Oil*, Squalane (vegetal), Aloe
Barbadensis Leaf Juice Powder*, Globularia Alypum Leaf Extract, Candelilla Cera, Glyceryl Caprylate, Parfum, Bisabolol*, Hydrogenated
Vegetable Oil, Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Glutamate, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Glucose, Polylysine, Sodium Benzoate,
Sodium Levulinate, Citric Acid.
*Ingredient from organic farming.
99,5% of the total ingredients are from natural origin
35% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

50ml

Peles secas a muito secas

http://cosmetics.ecocert.com/


Hidratante corporal rico
Indicações:
Creme hidratante diário para pele seca a muito seca (corpo, pernas, braços...). 
Recomendado para hidratação diária e sensações de tensão na pele, vermelhidão e 
comichão, resultantes de agressões externas (frio, vento, sol, água...)

Propriedades: 
Anti-tensão cutânea e reposição dos lípidos cutâneos.
Fórmula natural e com certificação biológica composta por 59,48% de água termal Montbrun.
Fórmula com textura rica, excelente para reposição dos lípidos cutâneos. Dispersa e absorve 
facilmente e proporciona uma sensação imediata de conforto, sem deixar uma sensação 
gordurosa. Sua combinação de ingredientes activos naturais ajuda a reduzir a desidratação e 
irritação. Não deixa a pele brilhante e pegajosa, permite vestir-se rapidamente após a aplicação.
- Acção calmante: água termal Montbrun juntamente com Globularia azul da Provence suavizam 
a pele, diminuindo a reactividade cutânea, reduzindo todas as sensações de tensão na pele;
- Acção hidratante reforçada: a dosagem equilibrada de um complexo triplo hidratante (Jojoba, 
Aloé vera, glicerina) permite a hidratação completa em todos os níveis da epiderme;
- Acção protectora: fitoesqualeno de Azeitona associado à manteiga de Karité reforçam o filme 
hidrolipídico, protegem da agressão externa e reduzem a evaporação da água.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.

Peles secas a muito secas

FÓRMULA

Aqua (Montbrun thermal water), Butyrospermum parkii butter*, Centaurea cyanus flower water*, Cetearyl alcohol,Caprylic/capric
triglyceride, Glyceryl stearate, Olea europaea fruit oil*, Plukenetia volubilis seed oil*, Dicaprylyl carbonate, Aqua, Persea gratissima oil*,
Simmondsia chinensis seed oil*, Glycerin, Cetearyl glucoside, Talc, Aloe barbadensis leaf juice powder*, Globularia alypum leaf extract,
Bisabolol*, Helianthus annuus seed oil, Parfum, Sclerotium gum, Tocopherol, Glucose, Glyceryl caprylate, Sodium levulinate, Sodium anisate,
Polylysine.
*Ingredient from organic farming.
100 of the total ingredients are from natural origin
27% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

200ml

http://cosmetics.ecocert.com/


Batom hidratante e reparador
Indicações:
Batom hidratante e reparador para lábios danificados e gretados.

Propriedades:
Nutre, acalma e protege.
Fórmula enriquecida com:
- Óleo de Macadâmia biológica: rico em ácido oleico e ácido palmitoleico, este óleo é nutritivo, 
suavizante e calmante. Recomendado para pele frágil;
- Óleo de Jojoba biológico: calmante e suavizante, este óleo penetra facilmente na pele para 
proteger contra a desidratação;
- Manteiga de Karité biológica: extremamente rica em vitaminas, é um ingrediente essencial para 
regenerar a pele danificada;
- Extracto de Globulária azul: com sua composição excepcional de glucósidos iridóides, a 
Globulária azul é o ingrediente ideal para peles sensíveis e reactivas.
- Vitamina E: antioxidante natural, preserva a elasticidade e hidratação da pele, reforçando o 
filme hidrolipídico da pele.

Formulado sem parabenos, fenoxietanol, álcool, silicones, óleos essenciais ou corantes.

FÓRMULA

Cera Alba*, Butyrospermum Parkii Butter*, Hydrogenated Olive Oil Caprylyl Esters, Ricinus Communis Seed Oil*, Olus Oil, Plukenetia Volubilis
Seed Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Copernicia Cerifera Cera*, Parfum, Polyglyceryl - 3 Diisostearate,
Hydrogenated Vegetable Oil, Aqua (Montbrun thermal water), Mangifera Indica Seed Butter, Rosa Canina Fruit Oil*, Bisabolol*, Candelilla
Cera, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Glycerin, Globularia Alypum Leaf Extract.
*Ingredient from organic farming.
100% of the total ingredients are from natural origin
73,79% of the total ingrediets are from Organic Farming
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife accodring to ECOCERT Standard available at http://cosmetics.ecocert.com.

4g

Peles secas a muito secas

http://cosmetics.ecocert.com/


A primeira gama
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