
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

COR 

Creme
INDICAÇÕES

Limpeza de couro cabeludo e cabelos 
normais a secos, baços e sem brilho
PROPRIEDADES

Emoliente; Hidratante; Condicionador; 
Suavizante

Produto tradicional produzido 
de forma artesanal, com todos 
os ingredientes provenientes de 
agricultura biológica, sem corantes, 
conservantes, álcool, parabenos, 
silicone, óleos minerais, parafinas, SLS.

BIOLÓGICO DE FIGUEIRA-DA-ÍNDIA

COM ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES E ÓLEO DE SEMENTE DE FIGO-DA-ÍNDIA

CABELOS SECOS
AROMA A ALECRIM

O champô sólido biológico de figueira-da-índia formulado com ingredientes 
naturais, de origem vegetal e orgânicos, respeita o pH do cabelo hidratando-o 
e nutrindo-o desde a raiz até às pontas. À palma de figueira-da-índia que limpa 
e amacia em profundidade o cabelo e o couro cabeludo juntámos o vinagre de 
figo-da-índia que confere brilho ao cabelo, protege contra a escamação, hidrata 
e sela as cutículas. Para o tratamento dos cabelos normais a secos adicionámos o 
óleo de amêndoas doces, excelente emoliente que nutre em profundidade, hidrata 
e recupera os fios ressecados, e o poderoso óleo de semente de figo-da-índia 
que graças ao seu poder hidratante, regenerador e antioxidante ajuda a manter 
o cabelo forte e saudável.
Desenvolvido para limpar e cuidar dos cabelos secos em profundidade este champô 
deixa o cabelo nutrido, hidratado, macio, brilhante e levemente perfumado com a 
inconfundível fragrância campestre do alecrim.

DENOMINAÇÃO DO PRODUTO

Champô Sólido, fragrância a alecrim

INGREDIENTES

Azeite virgem extra biológico; 
Hidróxido de sódio; Óleo biológico 
de amêndoas doces; Água (7,8%); 
Sumo de palma de figueira-da-índia 
biológica; Vinagre biológico de 
figo-da-índia; Óleo essencial biológico 
de alecrim; Óleo biológico de semente 
de figo-da-índia.

TESTES EM ANIMAIS

Não efetuamos qualquer tipo de testes 
em animais nos nossos ingredientes 
ou produtos finais

PEPE AROMAS, LDA.
Quinta de São Miguel, 
7005–127 Azaruja / PORTUGAL
www.pepearomas.com

COMO USAR: 

1. Molhar o cabelo e o champô sólido; 
2. Passar o champô pelo cabelo da 
raiz até às pontas até fazer espuma ou 
criar espuma nas mãos e aplicar nos 
cabelos e couro cabeludo; 
3. Massajar bem o couro cabeludo; 
4. Passar abundantemente por água. 
Após uso guardar em local seco.

VANTAGENS

É mais económico pois dura mais 
tempo que um champô líquido; é mais 
ecológico pois dispensa embalagem 
de plástico; possui o formato ideal 
para levar em viagens ou deslocações

MODO DE APRESENTAÇÃO

Embalagem de cartão com 4 champôs 
de 25g protegidos por papel vegetal
NÚMERO DE UTILIZAÇÕES

Aproximadamente 30-40 lavagens. A 
quantidade pode variar em função do 
comprimento do cabelo
VALIDADE (MESES)

18 meses após início da utilização
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Produto pronto a ser utilizado
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Conservar em local fresco e seco  
e abrigado dos raios solares
DISPONIBILIDADE

Todo o ano
PREÇO 

Sob consulta


