
Você merece um momento especial 

com sua pele. A Linha Botica Lavanda, 

da Bio Extratus, traz para você um aroma 

cheio de pureza, ingredientes nobres e 

uma suavidade inexplicável. Renove-se. 

Não existe melhor forma de passar o dia 

do que sentindo-se bem.
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SABONETE LÍQUIDO
O melhor momento do banho

CREME HIDRATANTE
Você suave o dia inteiroSAL ESFOLIANTE

Relaxamento para você, 
renovação para a sua pele

pH
5,5

Frasco
de 260mL

pH
5,5

Pote
de 200g

Frasco de 400g
MANTEIGA CORPORAL
Hidratação profunda e 
delicada como você merece

PRINCIPAIS ATIVOS DA
LINHA BOTICA PELE

O sal esfoliante Botica Lavanda 
é uma herança do mar, das 
forças e da delicadeza da 
natureza. Uma esfoliação  
profunda e relaxante, capaz 
de aliviar tensões e restaurar o 
equilíbrio e a umidade natural 
da sua pele. Um intenso frescor 
e um delicioso aroma que 
renova as energias para o dia e 
acalma a mente para o sono.

E o toque final de carinho fica 
por conta do creme hidratante 
corporal. Uma fórmula que vai 
nutrir, hidratar e trazer uma 
gostosa sensação de bem-estar 
para todos os tipos de pele.

Para um cuidado mais profundo das áreas 
sensíveis como cotovelos e pés, a manteiga 
corporal Botica Lavanda combina nutrientes 
e ativos hidratantes, recuperando a umidade 
natural e evitando danos à sua pele.

O sabonete líquido limpa 
suavemente, perfuma e 
hidrata a sua pele durante 
o banho. Uma sensação 
refrescante que vai ficar com 
você por um longo tempo.

FÓRMULA EXCLUSIVA

pH
5,5

Bisnaga
de 150g

LAVANDA
Possui propriedade anti-inflamatória, antisséptica, 
antioxidante, cicatrizante e relaxante.

OLIVA
Promove hidratação profunda, oferecendo nutrição 
e proteção à pele de forma natural e eficaz.

HYDROMANIL®
Hidratante inovador que mantêm a umidade natural da pele. 
Tem ação imediata e duradoura. (®Marca registrada Provital Group)
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