JABONES d´AVI – JABÓN DE ZORRO
Estimado cliente;
JABONES d´AVI – JABÓN DE ZORRO, tem o prazer de lhe fornecer o seu
pedido, na confiança de que ficará plenamente satisfeito. Os nossos produtos são
elaborados com matérias-primas 100 % naturais, sem adição de corantes,
conservantes ou aromatizantes.
SABÃO DE NOGUEIRA
(castanho) - Especial para problemas dermatológicos como por ex.: sorriais,
dermatose atópica, dermatose seborreica, eczemas e fungos.
Modo de aplicação: Aplica-se sobre a zona afectada limpa e húmida, deixando
actuar durante 1 a 3 minutos. Em seguida enxaguar. É conveniente aplicar o
produto 1 vez por dia durante 3 semanas consecutivas, descansando a semana
seguinte, para poder continuar o tratamento se necessário.
SABÃO DE LAVANDA
(mosqueado) - Para pés cansados, favorece a transpiração.
Modo de aplicação: igual ao sabão de nogueira.
SABÃO DE ENXOFRE
(branco) Para uso diário com elevado poder hidratante Acne, exfoliante.
Modo de aplicação: Igual a de um sabonete vulgar ou gel de banho. Para
favorecer a sua acção hidratante, recomenda-se deixar actuar durante 1 minuto,
depois enxaguar.
SABÃO DE LARANJA
( laranja) - Para limpeza diária do corpo e mãos. Sua actuação hidratante é
reforçada por laranjas amargas, o que lhe proporciona um aspecto agradável e
uma sensação de bem-estar.
Modo de aplicação: igual ao sabão natural.

SABÃO DE ARGILA
(arenoso) - Para peeling ou limpeza corporal. Para calosidades e peles endurecidas.
Modo de aplicação: Só se aplica 2 vezes por semana. Deixar actuar 2 minutos e
enxaguar.

SABÃO DE URTIGA
(verde) - Nossa marca está orgulhosa por vos apresentar esta jóia de sabão.
Depois de sucessivos e exaustivos estudos dermatológicos, obtivemos este sabão,
ao qual juntamos a maravilhosa planta que é a urtiga. Com os seus fantásticos
poderes, indica-se especialmente para a eliminação de manchas solares, caspa,
varizes, úlceras, eczemas, hemorróides e fungos.
Modo de aplicação: Nas manchas solares aplica-se como um sabão normal. No fim
de poucos dias notará um efeito espectacular na zona afectada. Para a eliminação
da caspa, aplica-se o sabão directamente sobre o couro cabeludo, exercendo uma
leve massagem durante 1 minuto e enxagua-se em seguida. Recomenda-se a sua
utilização 3 vezes por semana. Para reduzir as varizes, aplica-se o sabão
directamente sobre a zona limpa húmida, sempre em direcção ascendente durante
1 a 2 minutos, Favorecendo assim a circulação do refluxo.
Para úlceras ou feridas de depósito, sua actuação é espectacular, aplicando-se o
sabão sobra a zona normalmente lavando, favorecendo a sua cicatrização
eficazmente. Reduzindo as infecções após poucos dias de uso.
SABÃO DE CALÊNDULA
(Salpicado de Amarelo) – Pelo seu alto poder hidratante e regenerador, diz-se que
a calêndula é uma das flores mais utilizadas na cosmética desde os tempos
imemoráveis. Deve-se utilizar em queimaduras solares para a cicatrização das
gretas, principalmente nas mãos, para aliviar e fazer desaparecer hematomas mas
sobre tudo é muito eficaz para limpeza e desinfecção das zonas intimas.
SABÃO DE ALGAS
(Creme) – Utiliza-se especificamente para reduzir a celulite, aplicando-se sobre a
zona em forma espiral e contrariamente ao sentido dos ponteiros do relógio.
Também é muito eficaz na redução e eliminação de verrugas, herpes e comichões.
SABÃO DE ALFAFA
(Verde Escuro) – Contêm um grande poder de remineralizar, pelo que é altamente
eficaz a sua aplicação em unhas frágeis, assim como em cabelos secos, frágeis e sem
brilho. Também é muito eficiente em olheiras, bolsas das pálpebras, destacando-se
o seu alto poder cicatrizante.
Encomendas:
Telefone – (0034)661772384
Mail: vircascu@telefonica.net
Com os melhores cumprimentos,
Jabones d´Avi – Jabón de Zorro

