
Cremes de Massagem

Alívio - Ação analgésica, ideal para
aliviar dores musculares locais, pós
exercícios físicos.
Pode ser usado nas costas, nuca,
pescoço, pés ou mãos que apresentem
dores. (R$28,00)

Equilíbrio - Ação calmante, indicado
para ansiedade, estresse e no auxílio do
combate à insônia. (R$ 29,00)

Feito com creme neutro, Semente de Uva e Óleos Essenciais puros. 60 gramas

Escalda Pés
Sal grosso, corante e mix de Óleos Essenciais puros - 240 gramas

Alívio - Para dores nos pés e pernas, c/
ação bactericida, antifúngica. (R$23,00)

Equilíbrio - Ação calmante, indicado para
ansiedade, estresse e no auxílio do
combate à insônia, c/ ação bactericida,
antifúngica. (R$ 26,00)

Vigor - Ação revigorante. Indicado para 
estresse e baixa de energia. Pode ser feito quente ou frio, c/
ação bactericida, antifúngica. (R$25,00)

Óleos de Massagem
Óleos Veg. Semente de Uva,  Gérmen de Trigo e mix Óleos Essenciais puros. 120 ml

Revigorante - Para tratar o cansaço,
ideal para massagem pós exercício e/ou
dores musculares. (R$35,00)

Equilíbrio - Ação relaxante, ideal para
tratar estresse e a agitação do dia a
dia. (R$ 45,00)

Afrodite- Ação estimulante, é ideal
para ativar a energia vital. Contém Óleo
de Gergelim. - (R$36,00) 

Máscaras de Argila

Revigorante - Ação restauradora, ideal
para suavizar o cansaço facial. 
(R$22,00)

Clareadora- Para tratamento de regiões
ásperas e escuras. (R$ 22,00)

Gel neutro, Argila branca e Óleos Essenciais puros. 15 gramas

Esfoliante Corporal
Sal Marinho e mix Óleos Essenciais puros - 240 gramas.

Afrodite - Ação esfoliante e de limpeza
do campo energética. Retira a camada de
células mortas, deixando a pele macia e
renovada. (R$29,00)

* Utilizado no tratamento de clareamento
de áreas ásperas e escuras (+ Máscara
Clareadora).

Gel Cicatrizante
Gel Neutro e mix Óleos Essenciais puros - 15 gramas.

Machucados, feridas, queimaduras;
Acnes, pêlos inflamados;
Mordidas de mosquito;
Alergias externas, entre outros.

Cicatrizante - Ação bactericida,
antiinflamatória e antifúngica. Trata:

(R$25,00)

Sais de Banho
Sal Grosso esp.,  Flores e mix Óleos Essenciais puros. - 240 gramas.

Banho de Amor - Com Flores de Rosa,
para um ritual de auto cuidado. Indicado
para processos de depressão e tristeza.
(R$32,00)

Sol da Manhã - Com Flores de Jasmim,
para um ritual de banho equilibrante. (R$
30,00)

Renovação - Com Flores de Lavanda,
para rituais de relaxamento aliviando o
cansaço  

mental e emocional - (R$32,00)
 
Purificação- Com Alecrim, para um ritual desintoxicação
corporal. 
(R$ 30,00)

Bem Me Quero - Sal de Banho Especial, 
 feito com Sal do Himalaia, Óleos
essenciais equilibrantes, Flores de Lavanda,
Jasmim e Rosas.

Feito para utilizar como desejar, pode ser
um escalda pés, no banho a ser usado na
banheira ou numa infusão no chuveiro.
(R$42,00)

Sal de Banho Bem Me Quero
Sal Grosso esp.,  Flores e mix Óleos Essenciais puros - 240 gramas.
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Spray Terapêutico

Bons Sonhos - Aroma leve, calmante, relaxante, ideal para
meditações e antes de dormir. (R$26,00)

Harmonia Verde - Aroma leve e refrescante, ideal para
revigorar a mente e aliviar o cansaço. (R$ 22,00)

Alegria dos Deuses - Aroma leve e cítrico. ideal para dar um
ar de leveza e diminuir a confusão mental. (R$ 27,00)

Afrodite - Aroma quente e amadeirado que proporciona
conforto e acolhimento. (R$23,00)

Raízes - Aroma mais forte de terra, tem a função de trazer sua
mente para o aqui e agora, aterramento. (R$ 22,00)

Limpeza - Aroma intenso e estimulante para limpeza
energética pessoal e do ambiente. (R$ 23,00)

Repelente - Aroma refrescante que tem como objetivo repelir
insetos e desodorizar o ambiente. (R$ 22,00)

Feito com Álcool Cereais e Óleos Essenciais puros - 120 ml.

O Spray terapêutico tem como função te
ajudar a se reequilibrar no dia a dia, juntando
óleos essenciais e respiração profunda.

Dependendo do seu estado emocional, jogue
em de si mesmo e inspire profundamente. 

Também pode ser utilizado em ambientes.Imagem ilustrativa, 
as embalagens são âmbar.

Difusores de Ambiente
Álcool Cereais, fixador e essência - 120 ml.

Aromatizadores de Ambiente com
Varetas.
(R$22,00)

Jasmim
Flor de Laranjeira
Maçã Verde
Baby
Cravo e Canela

Alecrim
Lírio
Lavanda
Capim
Limão

Difusores de Ambiente Luxo
Álcool Cereais, fixador e essência - 240 ml.

Escolha a embalagem de vidro e o aroma
desejado. Com Sistema Refil.
(R$49,00)

Jasmim
Flor de Laranjeira
Maçã Verde
Baby
Cravo e Canela

Alecrim
Lírio
Lavanda
Capim
Limão

Higienizante de Mãos

 Álcool em gel feito com óleos essenciais
bactericidas e antissépticos com aroma
delicioso de Algas. (R$16,00)

Àlcool em gel neutro, essência e Óleos Essenciais puros - 30 ml.

Sinergia Pessoal (p/ inalação) 
Óleo de Semente de Uva e mix de Óleos Essenciais puros -  10 ml.

Aceitação - Para asma e bronquite -(R$18,00)

Ar Puro - Para rinite sinusite - (R$16,00)

Calmaria - Para ansiedade, estresse e insônia - (R$17,00)

Alto Astral - Para desobstrução mental e/ou tristeza -
(R$16,00)

Bem Me Quero - função equilibradora e acolhedora - (R$16,00)

Ritual Xô Uruca

Kit com dois sachès, sendo um
de sal marinho com sinergia de
óleos essenciais para limpeza
áurica e outro com mix de Flores
de Rosa, Jasmim, Malva,
Camomila, Canela e Anis, para
reequilíbrio áurico. (R$22,00)

Sal Marinho com Óleos Essenciais puros e Mix de Flores - 1 sachè de cada.

Acompanha folheto de Como Fazer.

Aromatizador Pessoal (p/ inalação) 
Óleo de Semente de Uva e mix de Óleos Essenciais puros.

O formato disponível pode variar.

Cordão Aromatizador Pessoal para
inalação das Sinergias e/ou Óleos
Essenciais. - (R$12,00)

Pedidos Personalizados

Caso sua necessidade ainda não possa ser atendida pelos
produtos padrão do Catálogo, faça uma consulta e farei o
produto que precisa.
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