Na Body and Soul preocupamo-nos
com a saúde, qualidade de vida,
equilíbrio e bem-estar dos nossos
clientes. Por isso, os nossos terapeutas
recomendam produtos naturais da
marca Aroma da Terra.
Os produtos Aroma da Terra são feitos
com matérias-primas naturais, seguras
e de primeira qualidade.
Para encomendar contactar:
210481172; 919072187
geral@bodyandsoul.pt
www.bodyandsoul.pt
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Leite de limpeza
Elimina as impurezas do dia a
dia, limpa e desmaquilha, para
todos os tipos e pele. Com
óleo de amêndoas doces,
camomila, acido cítrico.

150ml
23,50€

Tónico Plantas
Tonifica e remove
impurezas e resíduos
deixados pela
maquilhagem, limpa os
poros, equilibra o ph da
pele, acalma a pele
irritada. Com camomila,
calêndula, aloé.

150ml
23,50€
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Creme Hidratante Plus
Com Fórmula enriquecida

Creme Facial Hidratante –
Proteção FPS Moderada

Proteção contra as agressões do
dia-a-dia com uma textura de
ultima geração muito compatível
com a pele.
Formulado com ceras naturais,
derivados da oliva e jojoba, aloe
vera, ácido hialurónico,
aminoácidos, bisabolol e lecitina.

Oferece hidratação durante todo o dia
e ajuda a proteger a pele dos danos
causados pelos fatores ambientais.
Protege a pele contra os danos
causados pelos raio UVA e UVB, pois
contém filtros naturais com fator de
proteção.

50ml
35,50€

50ml
34,50€

Creme Facial Clareador
Anti-Manchas
Fantástico creme indicado para
combater as manchas causadas pela
idade, pelo foto envelhecimento.
Tem principais ativos anti-manchas de
ultima geração existentes nos
cosméticos de alta qualidade. Com
Hentowhite e Ácido Hialurónico

50ml
35,50€
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Creme Facial Caviar
Antirrugas
Após 4 semanas as rugas
reduzem visivelmente, uma vez
que os sulcos se preenchem
desde o interior. Além de atenuar
as marcas,
sinta a diferença significativa na
expressão de
cansaço do rosto todas as
manhãs. Com extrato fluído de
caviar, trylagen, óleo de grainha
uva, retinol.

Creme Nutritivo – 50ml
Ação Regeneradora

Creme Facial Mel e Café

Mel e Café! Dedicado ao uso
Ação regeneradora e anti-idade.
diário pela sua fórmula
Com óleos de chia, rosa
equilibrante,
dá uma hidratação
mosqueta, camélia japonica,
vitaminas (pantenol e vitamina e nutrição intensa, sem deixar a
pele gordurosa. Rico em antiE), ácido hialurónico, células
oxidantes é excelente na
estaminais do argan e complexo
prevenção do envelhecimento e
de peptidos de ervilha com
das
rugas. A pele fica hidratada,
fitoesteróis, para além de
protegida, uniforme e luminosa
manteiga de karité, jojoba e
ativos funcionais muito
compatíveis com a pele.

100ml
25,00€

50ml
38,60€

50ml
44,00€
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Exfoliante Facial
Gel para uma exfoliação fina e
suave, com micro grânulos de
bambu, AHA (glicólico) e Aloe
Vera. Os micro grânulos de
bambu funcionam como um lixa
fina, removem as células
mortas e alisam a pele.
Formulado sem óleos é um
exfoliante perfeitamente
compatível com todos os tipos
de pele.

50ml
32,50€
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Bálsamo Plus
Indicado para dores
articulares, contusões,
luxações, reumatismo e
outros estados
inflamatórios. Com óleo
de eucalipto, mentol,
cânfora.

Manteiga Coco Cenoura
Ylang Ylang
Com características
regeneradoras, melhora a
elasticidade da pele.
Indicado para peles
sensíveis, secas e muito
secas e desidratadas.
Com óleo de coco,
manteiga de karité, óleo
de cenoura, ylang ylang.

200ml
28,50€
200ml
38,30€
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Óleo Rosa Mosqueta e
Gerânio
Excelente óleo rejuvenescedor
com ação anti-rugas, antibolsas e anti-olheiras, também
deve ser usado nos cotovelos,
joelhos e calcanhares

20ml
31,50€
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Algas + Spirulina
Atua de forma energética
para um melhor e mais eficaz
funcionamento do organismo;
estimula o funcionamento
intestinal; possui ação
moderadamente diurética;
indicado para o tratamento de
celulite; eliminação de
gorduras localizadas; purifica
o organismo; melhora o
cansaço e impede o
envelhecimento precoce.

Algaloe
Contém todos os benefícios
da Alga Chlorella
potencializados pelas
propriedades regeneradoras
e purificadoras do Aloe Vera.
A Alga Chlorella é riquíssima
em clorofila e anti-oxidantes,
muito benéfica a diferentes
níveis do organismo, desde a
nutrição à desintoxicação.

150 g
37,00€
60 comprimidos
37,00€

8

Garlix
Cérebro Ativo
Com soja, gingo biloba,
vitaminas B2, B6 e B1, este
fantástico produto contribui
para melhorar a
performance ao nível da
memória, concentração,
atenção, aprendizagem.

Diminui a tensão arterial,
combate o colesterol e
triglicéridos, melhora a
circulação.

Multivitaminas e
minerais
Ajuda a dar energia e
resistência, saúde e
longevidade ao corpo e à
mente – com vitamina D,
vitaminas do complexo
B, vitaminas A, C, E e
minerais (ferro, zinco,
cobre, iodo, selénio)

.

60 cápsulas
22,50€

15 ampolas de 10ml
35,90€

60 comprimidos
31,50€
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Relax Plus
AT Relax
Reduz a tensão nervosa e a
ansiedade, acalma, dá
tranquilidade e promove o
bem-estar, sem tirar a energia
necessária.
Proporciona uma noite mais
tranquila, um sono reparador e
um revigorado despertar.
Com peptídeos do peixe e um
complexo das melhores
plantas.

Traz a calma e relax aos dias
e proporciona noites bem
dormidas com sono
reparador.
Desta forma, contribui para
melhorar os níveis de
ansiedade e depressão;
melhorar a qualidade do
sono; melhorar a sensação
de saciedade após as
refeições contribuindo para
uma menor ingestão de
calorias

45 cápsulas
34,00€

Plus Protec
Fortalece o sistema
imunitário e protege contra
agressões externas. Previne
e trata infeçoes virais e
bacterianas, tem uma ação
anti-inflamatória. Neutraliza
o efeito de certas
substâncias causadoras de
alergias
Tem Vitamina C e
Equinácia.

60 cápsulas
31,20€
60 cápsulas
32,00€
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AT Cartil Plus
AT Oligo Mineral

Max Activo
Reviplus

A cartilagem de tubarão usada
é um extrato muito
Fornece diariamente 80% da
dose recomendada de cálcio e biodisponivel e solúvel rica em
glucosamina e condroitina, que
magnésio.
são excelentes antiO magnésio é essencial para
que o cálcio se deposite nos inflamatórios naturais. Contém
ainda muitos minerais e
ossos, para o bom
funcionamento dos rins e do oligoelementos, como o cálcio,
magnésio, que ajudam na
coração, produção de energia
reconstrução das cartilagens.
e digestão e bom

Estimulante com
propriedades naturais, para
dar ao homem um melhor
desempenho sexual e com
isso proporcionar uma
melhor auto-estima. Sintase bem consigo, utilize
moderadamente o nosso
reviplus.

funcionamento do sistema
nervoso e muscular.

Compostos antioxidantes de
elevada potência e bio
disponibilidade, totalmente
obtidos das Uvas e do Aloé
Vera.
A função dos antioxidantes é
neutralizar os radicais livres,
impedindo que se desenrolem
as reações de oxidação que
levam à formação de
compostos tóxicos no
organismo e ao
envelhecimento.

150 g
52,50€
2 cápsulas de 380mg
32,50€
150 g
26,50€
30 cápsulas
54,50€
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DHA (Ómega 3) e Luteína
Sementes de Abóbora &
Vitamina E

Previne e atrasa o
desenvolvimento de processos
As sementes de abóbora são degenerativos no globo ocular. O
DHA é um ácido gordo da família
ricas em ácidos gordos
ómega 3, existente
essenciais, nomeadamente
ácido linoleico (ómega 6). São particularmente no tecido neural
tradicionalmente utilizadas na e retina e portanto essencial para
o desenvolvimento neural e
hipertrofia benigna da próstata
visual. A Luteína atua como um
(HBP). Isto irá traduzir-se
protetor solar e como um
numa menor frequência da
neutralizador da ação nefasta
micção noturna, no aumento
dos radicais livres que podem
do fluxo da urina e na nutrição
causar danos no olho.
geral da glândula da próstata.

30 cápsulas
20,00€

30 cápsulas
20,00€

Plurivital
A Cranberry, também conhecida por arando, é
um fruto silvestre vermelho (mirtilio Americano)
com propriedades medicinais tradicionais no
benefício da saúde, especialmente na prevenção
de infeções urinárias.
A Acerola é muito importante pela sua riqueza
natural em vitamina C.
A Inulina é uma fibra dietética solúvel, extraída
da chicória, com propriedades probióticas e
bífido ativas (favorece as bactérias boas do
intestino), é potenciadora da absorção de cálcio.
O Xilitol é um substituto do açúcar, apresenta
metade das calorias do açúcar.

20 saquetas
49,50€
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Essência Ativante
Ajuda na falta de
vitalidade, constipações,
dores de cabeça,
eliminar o stress.

Bálsamo Plus
Ação analgésica. Ajuda a
combater dores
articulares, contusões,
luxações, reumatismo e
outros estados
inflamatórios. Com óleo
de eucalipto, mentol,
cânfora, propólis, sulfato
de glucosamina.

20ml
35,90€

200ml
38,30€

13

Na Body and Soul preocupamo-nos
com a saúde, qualidade de vida,
equilíbrio e bem-estar dos nossos
clientes. Por isso, os nossos terapeutas
recomendam produtos naturais da
marca Aroma da Terra.
Os produtos Aroma da Terra são feitos
com matérias-primas naturais, seguras
e de primeira qualidade.
Para encomendar contactar:
210481172; 919072187
geral@bodyandsoul.pt
www.bodyandsoul.pt
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