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Sabão de Alepo

Sabão de Alepo
SKU: 032060102

Descripción
O Sabão de Alepo é um dos primeiros sabões conhecidos da história, cuja origem remontase 2000 anos atrás. Graças à tradição, passaram de geração em geração até os nossos
dias.O seu segredo reside nos seus componentes, que fazem dele um sabão

dermatológicamente suave. Não contém corantes, conservantes, perfumes nem produtos
químicos. Indicado para todo tipo de peles, inclusive as mais sensíveis e delicadas.Graças
ao óleo de oliva, conseguimos uma pele nutrida e suave, e a Vitamina E produz um efeito
anti-oxidante. Por outro lado, o óleo de louro ajuda-nos a regular as peles gordurosas, ao
mesmo tempo que reduz as possíveis irritações de peles sensíveis.Ideal para limpar cara e
corpo, assim como para utilizar no rasurado, já que ajudará a que não se infectem os
possíveis cortes.

INCI
Olea europaea Fruit Oil, Laurus nobilis Leaf Oil, Aqua, Sodium Hydroxide.

Modo de uso
Molhar as mão com água tépida e, de

Presentación
Peso neto 200 g (7,05 oz)

seguida, esfregar suavemente o sabão para

QR

criar espuma. Aplicar em cara e corpo.
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Tabla cosmética
Receita tradicional: Óleo de oliva, 30% de óleo de louro, água, hidróxido de sódio.

Advertencias
Não ingerir. Evitar o contacto com os olhos.

Información extra
Fabricado com o método tradicional
A fama do Sabão de Alepo é pelos seus ingredientes, embora o método de fabrico respeita
os tempos de envelhecimento e secagem correctos, o que o faz merecedor dela.Na
actualidade, e pelos sistemas modernos de fabrico, muitos Sabões de Alepo usam os
ingredientes certos, mas não o processo artesanal de extração, privando ao produto de
muitas das suas propriedades. Conhecedores desta importância, Drasanvi usa um método
tradicional para a obtenção do seu sabão de Alepo.

30% de óleo de louro
Nosso sabão fornece como mínimo o 30% de óleo de laurel. Esta quantidade é fundamental
para que este sabão tenha propriedades de regulador da gordura.

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

