
FLORES DO CERRADO

Enactus  UFV CRP

Eduarda Gregório
dudasgptc@hotmail.com

(34)9 9771 6505
@floresdocerradoufv

CATÁLOGO DE PRODUTOS

SABONETE DE ARGILA VERDE
Tem ação adstringente, tonificante, estimulante,
secativa, bactericida, analgésica e cicatrizante,
tendo como principal indicação o controle da
oleosidade da pele. É naturalmente um esfoliante
suave, promove a desintoxicação e regula a
produção sebácea.
Tamanhos: 60g/95g

 PREÇO:
R$10,00/R$14,00

SABONETE DE ARGILA PRETA
Tem ação anti-inflamatória, possui propriedades
rejuvenescedoras, ajuda a clarear manchas na
pele, reduz a acne, auxilia na ativação do
metabolismo de gorduras superficiais, ajuda a
aliviar o estresse e ainda auxilia no tratamento
de estrias.
Tamanhos: 60g/95g

 
PREÇO:
R$10,00/R$14,00
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PREÇO:
R$10,00/R$14,00

SABONETE DE ARGILA CINZA
Rejuvenesce, combate rugas e flacidez. Atua na
renovação celular. Esfoliante leve a moderado.
Indicado para todos os tipos de peles.
Tamanhos: 60g/95g

 
 

PREÇO:
R$10,00/R$14,00

SABONETE DE ARGILA BRANCA
 Sua ação revitaliza e renova a pele, ajuda a
clarear manchas, suaviza e cicatriza a pele, além
de contribuir na redução de inflamações. Produz
uma leve esfoliação, removendo a oleosidade
sem desidratar a pele além de absorver toxinas e
impurezas. Apresenta ação tensora branda e,
portanto, pode ser usada em todos os tipos de
pele, especialmente nas expostas
demasiadamente ao sol.
Tamanhos: 60g/ 95g
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PREÇO: R$12,00

ARGILA PRETA 100g
Sua composição inclui titânio, que, aliado aos
grandes percentuais de silício e alumínio, formam
um excelente rejuvenescedor. É estimulante,
antisséptica, antitóxica, redutora e adstringente
e, por ser muito oxigenante e reativa, é
especialmente eficaz, pois combatem a flacidez e
as linhas de expressão e rugas, devido à sua
capacidade de melhorar a circulação sanguínea
periférica, favorecendo a renovação celular. As
máscaras com essa argila são também especiais
em casos de eczemas e fungos de pele, além de
tratamentos de acne, cravos, espinhas, acúmulo
de gordura, pele oleosa e também é um dos
melhores métodos para clarear manchas de pele. 

 
 

PREÇO: R$12,00

ARGILA VERDE 100g
A argila verde é indicada para peles oleosas e
com acne. Tem ação adstringente, tonificante,
estimulante, secativa, bactericida, analgésica e
cicatrizante se aplicada como máscara facial no
tratamento de beleza. Nutre os tecidos com sais
minerais, remove o excesso de oleosidade da
pele e absorve radiação solar, retardando o
envelhecimento.
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ARGILA BRANCA 100g
A argila branca é indicada para peles sensíveis e
desidratadas. Contém o maior percentual em
alumínio e seu pH é muito próximo ao da pele.
Seus benefícios são de clarear, absorver a
oleosidade da pele sem desidratar, e ter ação
suavizante e cicatrizante. Apresenta ação
tensora branda e, portanto, pode ser usada em
todos os tipos de pele, especialmente nas
expostas demasiadamente ao sol.

 
 

PREÇO: R$12,00

ARGILA CINZA 100g
Para uma pele rejuvenescida e livre de
oleosidade e mancha. Rica em titânio com
propriedade cicatrizante, clareadora e
antioxidante. Devido ao titânio presente em sua
composição, ajudada a combate espinhas, cravos
e é um excelente esfoliante. A argila cinza é
antioxidante natural, retardando o
envelhecimento da pele. Indicações argila cinza:
É indicada para peles oleosas e com manchas.

 
 

PREÇO: R$12,00


