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A MON é pioneira na criação de cosmética natural baseada na aromaterapia. É um orgulho ser a marca de referência para clientes que estão connosco há mais de vinte anos.
Somos peritos na criação de produtos de cosmética natural,
inspiramo-nos na natureza e na potência curadora dos seus
elementos. Seleccionamos os melhores óleos vegetais e essenciais, extractos florais, destilados, macerados…
Utilizamos nas nossas fórmulas ingredientes puros que multiplicam os seus efeitos ao combiná-los entre si.
São elaborados utilizando as técnicas mais tradicionais, e
com os avanços da ciência e tecnologia, o que nos permite
inovar e criar produtos com mais e melhores ingredientes
naturais e biológicos.
A MON oferece-lhe uma gama completa de bio-cosmética
para o cuidado diário da pele de toda a família. Convidamolo a desfrutar dos benefícios que a natureza nos oferece,
para todo o cuidado e higiene pessoal.
Joan Cano
Fundador

BIOCOSMÉTICA
BIORESPONSÁVEL

Sem corantes · Sem perfume · Sem parabenos

Os nossos cosméticos
contêm no mínimo 85%
até 100% de componentes naturais.

COM:

· Matérias-primas biológicas
· Embalagens recicláveis procurando o mínimo
impacto, na natureza.
· Matérias-primas obtidas no agricultor
· Não testamos em animais

LIMPEZA FACIAL
es el paso más
			importante para
tener una piel
			sana y bella

Água de
Rosas
Cosmético 100% natural com propriedades calmantes e refrescantes
Para todo o tipo de peles
Pulverizar sobre o rosto e/ou no
corpo para acalmar, tonificar e refrescar a pele. Verter num disco de
algodão e colocar sobre os olhos
fechados para um relaxamento na
hora de colocar a máscara e para
tonificar o contorno dos olhos.

É composta exclusivamente por
água, também conhecido como
destilado de hidrolato, que se obtém pela destilação das pétalas de
rosas frescas em alambique.

200 ml - 500 ml
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A higiene facial é o passo mais importante para uma pele saudável.

Leite limpador
Rosas

Tónico Facial
Rosas

Para todo o tipo de peles, elaborada com óleo essencial de rosas de
Damasco.

Para todo o tipo de peles, elaborado com óleo essencial de rosas de
damasco.

Com propriedades tónicas e protectoras, limpa a pele de impurezas e
restos de maquilhagem, indispensável na higiene diária da derme.
200 ml

Tonifica e suaviza. É imprescindível para a higiene diária da derme,
equilibra o ph da pele.
200 ml
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ÁRVORE DE CHÁ
Sabias que...
O óleo essencial de árvore de chá tem um triplo
efeito anti-séptico, actuando contra as bactérias,
fungos e vírus. É também cicatrizante, anti-inflamatório, desodorizante, expectorante e balsâmico. As suas propriedades anti-sépticas, fungicidas
e anti-acneicas estão reconhecidas pelo departamento de saúde australiano.
Descobrimos que…
No ano de 1988, graças a um descobridor australiano. Hoje em dia o uso deste óleo essencial
está muito estendido, mas tome atenção ao óleo
de árvore de chá que compra, pois o seu enorme
consumo tem feito com que a sua comercialização o torne num óleo com uma qualidade inferior. Assegure-se que é puro e com um alto teor
em 4-terpineol, princípio activo que tem uma
grande actividade antibacteriana e anti fungicida,
à qual os vírus são muito sensíveis. Além disso
provoca com que as nossas células saudáveis
adquiram uma grande resistência à penetração
viral.

Óleo essencial
Árvore de chá
100% PURO

GRANITOS

PIOLHOS

PREVENÇÃO

PICADURAS

ACNE

anti-séptico natural

pele oleosa
fungicida

herpes

higiene

CÁNDIDIASE

Fungos

eczemas
VERRUGAS
HERPES
desodorizante
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A cura natural Australiana.

Creme de
Árvore de chá biológico

TREE-MON
Roll-on anti-acne

É um creme único, hidratante e
nutritivo, que regula as peles com
tendência a oleosa, mista ou com
acne.

Cosmético natural baseado nas
propriedades aroma terapêuticas
dos óleos essenciais de árvore de
chá e de limão.
Quando aparece uma impureza/
borbulha, aplique o roll-on antiacne, será eliminado e evitará a
sua reprodução.
Seca as impurezas e as borbulhas.

Elaborado com óleos essenciais
biológicos de árvore de chá, lavanda, ylang-ylang, alecrim e manteiga
de karité ecológica. Aplicar diariamente, de manha e à noite, sobre a
pele limpa.

12 ml

50 ml
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Mais vale prevenir do que curar...
Se usarmos cosméticos que contenham óleo essencial de árvore de chá,
estamo-nos a proteger de muitos problemas cutâneos e capilares.
É recomendável ter sempre à mão o gel-champô de árvore de chá,
especialmente às pessoas que são frequentadoras de ginásios, piscinas, ou
qualquer outro local público, onde estejam expostas aos perigos das infecções.

Gel-champô
Árvore de chá
Contém óleos essenciais biológicos de árvore de chá, limão, patchouli, tomilho e lavanda.
300 ml

Para combater os piolhos:
Verter, directamente sobre o cabelo, umas
gotas de óleo essencial puro de árvore de
chá.
Tapar o cabelo com uma touca plástica
durante 20 minutos.
Lavar o cabelo com o gel-champô de árvore de chá e depois de enxugado, pentear
com um pente próprio embebido em óleo
essencial puro de árvore de chá, para eliminar as lêndeas.
Se utilizar diariamente o gel-champô, já
estará protegido das pragas.
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Protecção natural diária

Desodorizante natural de

Óleo corporal de Árvore de chá

Árvore de chá

Árvore de chá

Com extracto de sálvia, rabo-decavalo e óleos essenciais de árvore
de chá, sálvia, patchouli e limão.

As propriedades citadas no gel de
banho, juntamente com o óleo de
amêndoas, irão proporcionar um
efeito hidratante e suavizante.

Sem triclosan nem alumínios
75 ml

Composto por óleos essenciais biológicos de árvore de chá, limão, patchouli, tomilho, lavanda e óleo de
amêndoas.

125 ml
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4 ESPECIALIDADES PARA O CABELO

Champô de Toranja
Bioregulador

Champô de Alecrim
Revitalizante

Champô suave equilibrante do ph,
com óleo essencial de toranja.

Com iodos termais ricos em oligoelementos e óleo essencial de
alecrim.

Com o uso frequente conseguiremos dar volume ao cabelo.
300 ml

A essência de toranja melhora a qualidade do cabelo.
7

Queda de cabelo, falta de brilho,
combate a tendência à oleosidade.
300 ml

A essência de alecrim activa a circulação e tonifica.
.

Champô regenerador de
Manteiga de Karité

Champô de Enxofre e
Lavanda · Grasos y Caspa

Com manteiga de karité bio e
ylang-ylang

Com iodos termais ricos em enxofre e óleo essencial de lavanda.

Sequedad del cabello, cabellos castigados (permanente, tintes, etc.).

Descamação do couro cabeludo,
secreção excessiva da gordura e da
caspa.

300 ml

O karité regenera e nutre
em profundidade.

300 ml

A lavanda equilibra as glândulas sebáceas
8

ROSA MOSQUETA E CALÊNDULA BIO

A rosa mosqueta é o regenerador térmico
natural mais poderoso que existe. É utilizado para tratar as rugas, combater as estrias
e as cicatrizes. O seu uso diário regenera e
nutre a pele prevenindo o seu envelhecimento.
Aplique diariamente o óleo essencial 100% puro
de rosa mosqueta biológico, a pele tornar-se-á
mais jovem, recuperando a sua elasticidade natural. O nosso óleo 100% puro de rosa mosqueta
provém da agricultura biológica dos Andes.
Este tipo de cultivo garante a máxima percentagem em princípios activos, uma maior efectividade e uns resultados visíveis em muito pouco
tempo.
· Rugas
· Estrias
· Pós-operatórios
· Cicatrizes
· Regenerador

Óleo puro de
Rosa mosqueta Biológico
30 ml

A calêndula é uma planta também conhecida como a flor das maravilhas. Usa-se na
medicina natural há já vários séculos, mas Óleo essencial
é realmente sobre a pele onde se desta- Calêndula
cam as suas virtudes. Os estudos realiza- 12 ml
dos sobre as propriedades desta planta
confirmam que a calêndula tem efeitos curativos face a irritações da pele, envelhecimento, inflamações, dermatoses e que se
pode utilizar para aliviar eczemas, psoríases, comichão e irritações.
Disfruta do aroma + concentrado de calêndula
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O óleo essencial de calêndula extrai-se das flores
desta planta utilizando o método de “enfleurage”.

A fórmula perfeita para toda a família

Gel de banho hidratante
Rosa mosqueta e calêndula
Biológica
Elaborado com tenso-activos naturais do coco,
Protege e suaviza a pele de toda a família.
Um autêntico prazer diário.
¿Sabia que….
TOMA BANHO MAIS DE 25.550. VEZES*
Em toda a sua vida?
Cada dia o organismo absorve uma grande parte do conteúdo dos cosméticos
que utilizamos. Por isso, o corpo merece
ser alimentado com produtos naturais
mais neutros. Utilize o gel de banho rosa
mosqueta e calêndula, a saúde da sua
pele agradecerá.
Faz 20 anos…
Gel de banho
Rosa Mosqueta e
Calêndula
Biológica · 750 ml

Começamos a elaborar cosméticos naturais. Demo-nos conta, que não existiam
sabões naturais misturados com óleos essenciais e extractos vegetais suavizantes
para a pele. Não era dada importância à
higiene diária. Desde então, fabricamos o
nosso gel natural e continuamos a observar que, embora haja sabões biológicos
no mercado, não existe um gel natural
que cuide, nutra e hidrate a pele como o
gel de rosa mosqueta e calêndula biológica.
*em média 70 anos com um banho diário.
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ROSA MOSQUETA E CALÊNDULA BIO
			

La higiene facial es el paso más

Leite hidratante de Rosa
Mosqueta e calêndula

Bálsamo condicionador de
Rosa Mosqueta e calêndula.

Aplique depois do duche esta
emulsão rica em princípios naturais, conseguirá uma pele elástica e
perfeitamente hidratada.

Regenera o cabelo, ao mesmo tempo que o nutre e facilita o pentear.

Mais indicada para tratar as peles
envelhecidas ou delicadas, para
bebés e como after-sun calmante.
Elaborado com rosa mosqueta e
calêndula, procedentes do cultivo
biológico.
200 ml
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Elaborado com rosa mosqueta e
calêndula, procedentes do cultivo
biológico.
200 ml

Óleo corporal
de Calêndula

Óleo corporal
de Rosa Mosqueta

Calmante para a pele, alivia as dermatoses e queimaduras, sendo por
sua vez muito hidratante. Pode-se
aplicar sobre todas as peles, inclusive nos bebés.

As propriedades regeneradoras da
rosa mosqueta fazem deste óleo,
uma importante ajuda contra as
estrias e qualquer imperfeição da
pele. Atenua as cicatrizes.

Elaborado com óleo de calêndula,
amêndoas e essência de calêndula.

Contém também gérmen de trigo,
rico em vitamina E e óleo essencial
de lavanda.

125 ml - 500 ml

125 ml - 500 ml

FLOR DE
CALÊNDULA

FRUTO DE
ROSA MOSQUETA
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ROSA MOSQUETA E CALÊNDULA BIO

DIA E NOITE
Creme hidratante e nutritivo que
assegura 24h de hidratação.
Possui um grande poder calmante
graças à calêndula, o que o converte num creme ideal para as peles
mais sensíveis e num perfeito aftershave para os homens.

Calêndula e rosa mosqueta
biológica
Contiene caléndula, rosa mosqueta y manteca de karité ecológicos
y extractos vegetales regenerantes
de tepezcohuite y centella asiática.
Regenerante, calmante y protectora
de la dermis.
Puedes utilizarla por la mañana y
por la noche.
50 ml

Há mais de 15 anos que fabricamos o creme dia e noite. Agora pode usufruir, disfrutando do seu efeito calmante, hidratante e nutritivo, numa nova embalagem mais
ecológica que ajuda a manter todas as suas propriedades intactas.
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ALOE VERA

				

Aloé Vera BIO
97% puro e com essências bio

EQUILIBRANTE
Creme de Aloe Vera BIO

Gel biológico de aloé vera enriquecido com óleo essencial de árvore
de chá e lavanda.
Contém 97% de sumo puro de aloé
vera biológica, enriquecido com
óleos essenciais BIO de árvore de
chá e lavanda.

Regula e equilibra as peles mistas,
proporcionando de uma só vez,
hidratação e nutrição. Recomendamos o seu uso diário pela manhã e
pela noite.

Hidrata, protege, suaviza e regenera. Imprescindível em todas as
casas.
250 ml

Elaborado com aloé vera biológica, extracto de hamamelis, arnica e
óleos essenciais de ylang-ylang, lavanda e lemongras.
50 ml
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MANTEIGA DE KARITÉ

Sem dúvida…
o melhor cosmético 100 % natural
A nossa manteiga de karité biológica é proveniente das nozes da árvore africana. É totalmente natural e todos a podem usar, desde bebés
até às pessoas mais idosas, aplicando sobre o rosto, corpo, nas mãos,
cotovelos, pés, joelhos, lábios e zonas íntimas.
A característica exclusiva do karité, o segredo que faz dele um produto único, é o seu altíssimo conteúdo em “insaponofocables” (12 a 18%),
que são fundamentais para melhorar a tonalidade da pele, mantém a
sua elasticidade e regenera-a.
A manteiga de karité, apesar do seu aspecto gorduroso, não é comedogénica (não produz impurezas), por isso é ideal para o cuidado de
todo o tipo de peles, desde as mais sensíveis às mais gordurosas.
MODO DE USO: A dose necessária é retirada e aplicada com as duas mãos.
Rapidamente se funde e em segundos obter-se-á uma emulsão sedosa e de fácil
utilização para aplicar directamente.

Nozes de karité
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100% PURA E BIOLÓGICA

Manteiga de karité
100% BIOLÓGICA
100 ml - 1000 ml

Barbear peles sensíveis: aplicar uma fina camada antes do sabão e realizará um fácil
barbear sem irritações.
Máscara capilar: untar o cabelo com manteiga de karité e envolver com uma toalha
por 20 minutos, depois lavar.Ideal para nutrir cabelo seco.
Pele fina e suave: encha a banheira e verta uma colher de karité, estenderá uma fina
capa invisível por todo o corpo, que permanecerá acetinado, hidratado e muito suave.
Previne a formação de chagas, regenera feridas e activa a cura dérmica dos herpes.
É um protector solar totalmente natural. Calmante para as peles que envelhecem
com facilidade, com tendência alérgica.
As pessoas com SQM (sensibilidade química múltipla) podem usá-lo sem problemas
como cosmético diário.
É um cosmético muito rico em vitamina F, com bons resultados contra a psoríase.
Gravidez: previne o aparecimento e a formação de estrias. Durante a amamentação
previne a formação de gretas no seio e protege o bebé de vermelhões na pele devido
à fricção das fraldas, podendo aplicar todas as vezes que seja necessário.
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MANTEIGA DE KARITÉ BIOLÓGICA
				

+10 Manteiga de karité
100% pura e biológica

Creme de mãos e pés de
Karité biológico

O melhor regenerador dérmico totalmente natural. Nutre e regenera em profundidade. De uso facial
e corporal, sendo um cosmético
100% natural.

Muito hidratante, não é gorduroso
e é absorvido com muita facilidade.
Tem um inconfundível e refrescante aroma, proporcionado pelo óleo
essencial de limão. Além disso esta
essência está recomendada para
regenerar as manchas da pele.
Ideal para pédicure, manicura e reflexologia.

Elaborado exclusivamente com Karité biológico, óleo de argão, óleo
puro de rosa mosqueta e óleos essenciais de lavanda, limão, laranja,
árvore de chá, cedro, chá verde, mirra e camomila.
100 ml

17

Enriquecida com óleo essencial de
limão e óleo de amêndoas.
100 ml

Gel de Baño
Manteca de Karité
ecológica +10
Gel de banho Manteiga de Karité
ecológica +10: Gel regenerante
celular, com propriedades antiidade que nutre e suaviza a pele.
Em poucos dias, notará um efeito
regenerante contra o envelhecimento e as estrias.
750ml

BIOCOSMÉTICA
BIORESPONSÁVEL

Sem corantes · Sem perfume · Sem parabenos

Creme facial de Karité
biológico

REGENERANTE
Creme protector e nutritivo para
peles com tendência seca.
Elaborado com manteiga de karité biológica, centelha asiática,
óleo de oliva e óleos essenciais
puros de mirra e laranja.
Aplicar de manhã e à noite.
50 ml
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SABÃO DE MARSELHA, UM CLÁSSICO CONTEMPORÂNEO
			

Sabão de Marselha líquido

Sabão de Marsella Rústico

1000 ml

600 gr

Elaborados artesanalmente, sem detergentes sintéticos e enriquecidos com
óleo de oliva biológico.

Ideal para as peles que têm alergia aos
componentes químicos dos sabões. Também se pode utilizar para lavar as mãos e o
vestuário mais delicado.
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ARGÃO,oro
OURO
BIOLÓGICO
PARA A SUA PELE
ARGÁN,
líquido
paraDElaMARROCOS
piel
				

Creme de Argão biológico
ANTI RIDES

Óleo biológico

Tem um efeito anti-rugas e protector da pele.

Tem um grande poder de regeneração e ajuda a combater o envelhecimento cutâneo graças à sua riqueza em vitamina E, antioxidantes
e ácidos gordos essenciais.

Creme elaborado com óleo de argão biológico, aloé vera, farelo de
arroz, manteiga das sementes da
manga, goma de xantano e óleo
essencial de palmarosa.
Modo de uso: pela manhã utilizar
o creme de argão e à noite aplicar
directamente o óleo de argão mediante massagens circulares.

Argão

Aplicar diariamente sobre o rosto
e no corpo massajando, depois do
banho ou duche.
60 ml - 500 ml

50 ml
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TÍLIA E LIMÃO BIOLÓGICO Higiene fresca e regenerante
				

Gel de banho
Tília e limão biológico
Muito refrescante, ideal para os
duches matinais.
Com o ph natural da pele, está
elaborado com tensioactivos naturais, enriquecido com extractos
e perfumado com óleo essencial
de limão.
750 ml

Leite corporal hidratante de
Tília e Amêndoas
21

300 ml

Gel exfoliante
de Tília e Limão biológico
Com micropartículas de bambu e
jojoba
De uso facial e corporal, ideal para
a limpeza de qualquer tipo de pele.
As suas partículas naturais esfoliantes de cana de bambu e osso de
jojoba limpam em profundidade as
células mortas da pele.
200 ml

MUSK

O aroma sensual 100% vegetal

El MUSK de MON,
Inspirado no aroma de almíscar
Elaborado com mais de 70
Ingredientes aromáticos naturais.

Desde
1995

Eau de Toilette
de MUSK
Almíscar (do clásico musk árabe/
hispánico) é o nome dado originalmente a um perfume obtido a partir
de uma substância segregada por
uma glândula almiscareira.
Na MON, elaboramos o nosso musk
com óleos essenciais e extractos
totalmente naturais.

100 ml

Leite corporal hidratante
de amêndoas e MUSK
300 ml
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TRF - TERAPIA REFLEXO FACIAL

TRF, a terapia reflexo facial, está baseada
em Dien-cham, sistema vietnamita de reflexologia facial. Criamos uns roll-ons naturais para diferentes tipos de pele, para
estimularmos os pontos reflexógenos adequados.
Propomos alguns exercícios diários que
consistem em realizar pressão, em diferentes pontos, segundo a sua pele.
Encontrará resultados imediatos, irá relaxar
os musculos faciais e melhorar as rugas.
Com a realização de movimentos irá ajudar
a produzir uma libertação de endorfinas
que vai deixar a pele
mais radiante, luminosa e bonita, devido à
sua actuação sobre o sistema circulatório,
endócrino e linfático, equilibrando e regenerando a pele.
100 ml
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Roll-on de ARGAN
e ROSA MOSQUETA BIO

Roll-on de JOJOBA
y ÁRVORE DE CHÁ BIO

Roll-on de CALÊNDULA e
AMÊNDOAS BIO

Contém Argan Bio, Rosa
Mosqueta Bio e óleos essenciais de Mirra, Palmarosa e
lavanda.

Contém Jojoba, Árvore
de chá BIO, Ylang-Ylang,
Lavanda e Tangerina.

Contém calêndula BIO,
Amêndoas BIO e óleo essencial de Lavanda.

100 ml

100 ml

100 ml
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O SEGREDO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS VEGETAIS

Os óleos vegetais naturais NÃO UNTAM A PELE, muito pelo contrário, a pele reconhece-os como uma gordura protectora e natural.
Além disso transferem ácidos gordos, ómega 3-6-7 e 9 indispensáveis para a saúde da pele e sua longevidade. Os óleos vegetais
misturados com óleos essenciais puros regeneram a pele. A sua
aplicação diária manterá a pele saudável, ajudando a resolver problemas cutâneos e, em outros casos, dependente das essências que
os compõem, terão um efeito terapêutico saudável.
Só os óleos minerais e sintéticos, parafina, silicones, etc, untam a
pele sem transmitir nenhum benefício, pelo contrário, criam uma
película fina sintética sobre a pele, que não é absorvida, impedindo também a sua oxigenação. Estes ingredientes fazem parte dos
ingredientes das conhecidas marcas de cosméticos, que inclusive,
basearam as suas campanhas publicitarias em frases tão incríveis
como “o melhor óleo para meninos”.
A nossa especialidade, a aromaterapia, a arte de criar sinergias para
a saúde e bem-estar, tem a sua máxima expressão nesta colecção
de óleos corporais totalmente naturais. O seu
uso diário transformará a sua pele e irá ajudar
a resolver grande diversidade de problemas
tais como: dor, circulação, stress, etc…
Modo de uso: aconselhamos que o utilize
como hidratante corporal pela manhã e também no banho. Só tem que encher a banheira de água, uma vez cheia, juntar 4 gotas de
óleo corporal.
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SILHOUETTE, , O MELHOR ADELGAÇANTE NATURAL

Óleo Adelgaçante
100% Natural
Esculpe a silhueta e elimina a gordura
corporal de uma maneira natural e
eficaz
Tem um triplo efeito sobre a pele:
Depurativo, lipolítico e modelador.
Fornece flexibilidade, hidratação e
elasticidade à sua pele.
Activa a corrente sanguínea, ideal para
preparar o corpo antes de uma actividade desportiva.
Os óleos essenciais que compõem o
Silhouette têm poderosas propriedades terapêuticas e serão óptimos aliados da saúde pelas suas qualidades
reconstituintes, revitalizantes e protectoras.

125 ml - 500 ml

COMPOSIÇÃO 100% NATURAL
100% activo, sem ingredientes químicos e com
matérias primas naturais de grande qualidade.
Ingredients: Prunus dulcis (Almendras dulces), Citrus paradisi
(Pomelo)*, Citrus limonum (Limón)*,Triticum vulgare (Germen
de Trigo) , Coriandrum sativum (Coriandro), Camellia sinensis
(Té negro), Piper nigrum (Pimienta negra), Juniperus comunis
(Enebro)*, Pelargonium odorantissimum (Geranio),Foeniculum
vulgare (Hinojo), Cinnamomum ceylanicum (Canela), Cinnamomum camphora (Alcanfor), Cupressus sempervirens (Ciprés)*, Rosmarinus officinalis (Romero)*
* Procedentes da agricultura ecológica
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CASTANHA DAS ÍNDIAS
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ÁRNICA

Óleo corporal
castanha das índias
CIRCULATÓRIO

Óleo corporal
Arnica
CALMANTE DA DOR

Fórmula de 100% natural com acção
circulatória e tonificante. Ideal para
combater o inchaço e o peso nas
pernas cansadas.

Formula 100% natural com acção
calmante e anti-inflamatória.
Alivia tensões nas costas e pescoço.

Elaborado com óleo essencial
de limão, cipreste, alecrim e
a refrescante menta piperina,
sobre uma base de hidratantes
amêndoas.

Elaborado com uma alta concentração de arnica montana e óleos
essenciais de camomila calmante,
manjerona relaxante, zimbro e
toranja drenantes e hipérico
biológico.

60 ml

60 ml - 500 ml

FLORES DE
LARANJEIRA

EUCALIPTO

Óleo corporal
Flores de Laranjeira
RELAXANTE

Óleo corporal
Eucalipto
BALSÂMICO

Da flor da laranja é extraído o óleo
de flores de laranjeira, conhecido
também por neroli. Esta essência é
recomendada para combater a ansiedade e a insónia.

Utilizar em massagem friccionando
o peito e o pescoço, ou no banho
para prevenir e melhorar os estados
gripais, catarros e doenças das vias
respiratórias.

Elaborado com óleo essencial
de flor de laranjeira, macerado com amêndoas de primeira
pressão a frio, gérmen de trigo
e rosa mosqueta biológica.

Elaborado com óleos essenciais
de eucalipto, árvore de chá, limão, lavanda e menta.
Recomendado para toda a família, incluindo os mais pequenos.

60 ml

60 ml
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4 AMÊNDOAS

HIPÉRICO BIOLÓGICO

				

Óleo de amêndoas

De primeira pressão a frio
Possui propriedades suavizantes e
fornece elasticidade à pele, é o óleo
base por excelência para formular
qualquer mistura de aromaterapia.
Muito recomendada para hidratar
a pele das crianças e bebés, e para
evitar a formação de estrias durante
a gravidez.
200 ml - 500 ml
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Óleo biohipérico 100%
O óleo de hipérico obtém-se por
maceração em azeite biológico de
primeira pressão a frio, das folhas
e da planta fresca da erva de São
João. O término “Hipericum Perforatum” deriva do grego híper (sobre) e eikon (imagem). Para os gregos, as suas propriedades estavam
para além do imaginário.
Utiliza-se desde a antiguidade devido aos seus efeitos calmantes contra a dor e para a regeneração dos
golpes e hematomas. Aplicar directamente sobre a pele ou em compressas frias.
60 ml

ESPECIAL MASSAGEM
MASAJE

CONTRA A DOR

				

Creme de massagem
Gérmen de Trigo

Creme de Silício e Arnica
ARTI-FLEX

Com uma nova formula mais nutritiva, ideal para realizar massagens e para hidratar as peles mais
secas. Quando muito, permite
personalizar a massagem, utilizando óleos essências naturais.

Bálsamo corporal com efeito antiinflamatório de textura suave, mas
emoliente, que permite ser aplicado com facilidade em qualquer
zona do corpo onde sinta dor.

Misturas aconselháveis:
Relaxante: 3 gotas de mandarim
+ 3 de ylang-ylang
Drenante: 2 gotas de zimbro + 2
toranja + 2 canela
Meorrelaxante: 2 gotas manjerona + 1 cravo + 1 lavanda +1 camomila

Proporciona um efeito térmico
(frio/calor), suave e muito agradável. Elaborado com Silício Orgânico, HarPágofito, Arnica, Hipérico,
Msm (Metilsufonimetano), Glucosamina, Condroitina, óleos essenciais (camomila, zimbro, manjerona e laranja), Helicriso, castanha
das índias, mentol e cânfora.

30
1000 ml

100 ml

ARGILA

4
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Água de
ROMERO

Argila Verde 100 % natural.

Efeitos estimulantes e tónicos,
ajuda a melhorar a circulação
sanguínea e fortalece o sistema
imunológico.

Purificante, remineralizante, cicatrizante e calmante.

Para fortalecer o couro cabeludo e
contra a fadiga mental, a debilidade
e o esgotamento nervoso.

Cataplasmas anti-dor e depurativas.

500ml

300 gr

Pronta para uso:

Máscaras faciais e corporais.

ÓLEOS ESSENCIAIS 100% PUROS
PROCESSO DE EXTRACÇÃO
Desde há muitos anos que elaboramos e adquirimos
os nossos óleos essenciais em diferentes produtores
repartidos por todo o mundo. Todos extraem as suas
essências de cultivos naturais e vários deles dos
seus campos biológicos. Neste catálogo, por baixo
do nome de cada óleo essencial, poderá conhecer o
tipo de cultivo de onde provêm.
QUIMIOTIPO DO ÓLEO ESSENCIAL
Indica-nos a sua origem, os seus princípios activos
mais importantes, o método de extracção usado e a
parte da planta de onde foi destilado.
Um óleo essencial contém corpos químicos muito
completos, cujas propriedades são diversas. Tratase de uma forma de classificação química, biológica
e botânica que designa a molécula com mais presença no óleo essencial e permite defini-lo terapeuticamente, de forma clara e segura.
Os nossos óleos essenciais têm o seu quimiotipo e
oferecem a máxima garantia, qualidade e segurança.
AROMATERAPIA
Os óleos essenciais actuam em dois níveis. Os seus
princípios activos têm uma acção sobre a pele, podendo acalmar, tonificar, etc…, por outro lado as
suas substâncias aromáticas actuam directamente
sobre o sistema límbico, sobre a mente e os estados
de ânimo.
Em cada óleo essencial encontrará a sua principal
propriedade a nível tópico - derme, e a sua principal
acção aromática – aroma.
Se desejar ampliar os seus conhecimentos
sobre a aromaterapia, poderá informar-se
sobre os nossos cursos online através de
curso@mondeconatur.com.pt

32

O
Manjericão
Ocinum basilicum
Cultivo biológico

Cânfora
Cinnamomum camphora
Cultivo natural

Árvore de chá
Melaleuca alternifolia
Cultivo biológico

Bergamota
Citrus bergamia
Cultivo natural

Canela China
Cinnamomum cassia
Cultivo natural

Cedro
Cedrus atlantica manetti
Cultivo natural

Cipreste
Cupressus sempervirens
Cultivo biológico

Citronela de Java
Cymbopogon winterianus
Cultivo natural

Cravo
Eugenis caryophyllata
Cultivo natural

Coriandro
Coriandrum sativum
Cultivo natural

Zimbro
Juniperus comunis
Cultivo natural

Lavanda
Lavandula fragans
Cultivo biológico

Eucalipto
Eucaliptus globulus
Cultivo biológico

Geranio

ÓLEO ESSENCIAL
QUIMIOTIPADO

Hisoppus officinalis
Cultivo natural

-aroma-

Obtido da planta inteira
Cinamato de metilo · Linalol

Tónico nervoso

Concentra e estimula
Repele os mosquitos

Destilação das folhas
Linalol

Tratamento da dor

Estimulante

Destilación de las hojas
4-Terpineol

Bactericida
Anti-séptico

Desinfectante

Pressão da casca
Acetato de linalino, linalol

Antidepressiva
Sedante

Relaxante
Refrescante

Destilação da casca
Aldehído cinamico

Circulatório
Rubefaciente

Estimulante
Afrodisíaca

Destilação da madeira
A,B y G himachaleno

Regenerador
Estimulante

Repelente de
insectos

Destilação do ramo
a-pineno · d-3 careno

Circulatório

Equilibrante
nervoso

Destilação da planta
entera · Citronelol · geraniol

Anti-inflamatório

Repelente de
mosquitos

Destilação dos cravos
Eugenol · acetato de eugenilo

Acalma a dor

Destilação do fruto
Linalol

Tonificante, contra
a fadiga

Estimulante

Destilación de las ramas
y bayas · A-pineno · sabineno

Depurativa
Circulatório

Vigorizante.

Destilação da planta
em flor · 1,8 cineol · linalol

Aliviador
muscular

Relaxante

Antiséptico
Microbicida

Balsámico
Descongestionante

Regenera, drenante,
regulador hormonal

Refrescante
Tonificante

Destilação das folhas
1,8 Cineol
Destilação a vapor da planta
· Geraniol

Pelargonium graveolens
Cultivo natural

Hisopo

-dermis-

Destilação do ramo
Pino canfora, beta pineno

Adstringente

Anestésico

Depurativo
Expectorante

Sedante

O
Incenso
Boswelia carteri
Cultivo natural

Gengibre
Zingiber officinale
Cultivo natural

Lavanda
Lavandula officinalis
Cultivo biológico

Lemongrás
Cymbopogon citratus
Cultivo natural

Limão
Citrus limonum
Cultivo biológico

Mandarin
Citrus reticulata
Cultivo biológico

Camomila
Matricaria camomilla
Cultivo natural

Manjerona
Origanum majorana
Cultivo biológico

Hortelã-pimenta
Mentha piperita
Cultivo biológico

Mirra
Commiphora molmol
Cultivo natural

Laranja
Citrus sinensis
Cultivo biológico

ÓLEO ESSENCIAL
QUIMIOTIPADO

Em massagem acalma
problemas emocionais

Relaxante

Destilação dos rizomas
A-zingibereno.

Hiperemiante

Estimulante

Destilação da planta em
flor · 1,8 Cineol

Calmante, regenerador,
equilibrante

Relaxante

Destilação da planta ·
Geraniol

Desodorante
Reafirmante

Repelente de insectos

Obtido por pressão da
casca · Limoneno

Depurativo interno. Efeito Estimulante
branqueador sobre a pele. Desinfectante
.
Combate os estados
Relaxante
nervosos

Obtido por pressão da
casca · Limoneno
Destilação das flores
Chamazuleno

Antiinflamatoria

Acalma a irritabilidade

Destilação da planta
1,8 cineol · linalol

Relaxante muscular

Relaxante, inalar em
caso de nervosismo

Destilação da planta
inteira · Menthol

Tonificante

Estimulante, combate o

Refrescante

cansaço

Destilação da resina
Furanoeudesmadieno

Regenerador anti-rugas
e anti estrias

Proporciona o bem-estar,
relaxa a psique

Obtido por pressão da
casca · Limoneno

Calmante
Antiséptico

Calmante

Combate a dor
Afrodisíaco

Estimulante

Destilação da planta em
flor · Carvacrol · timol

Antibiótico natural
Dissolve gorduras

Anti-séptico

Destilação da planta
Pachulol

Regenerante
Afrodisíaco

Estimulante

Destilação a vapor da

Regenerador
Antiarrugas

Favorece a relação,
incentiva ao romantismo

Myristica fragans
Cultivo natural
Origanum vulgari
Cultivo biológico

Pachulí
Pogostemon patchouli
Cultivo natural

Palmarosa
Cymbopogon martini
Cultivo natural

-aroma-

Destilação a vapor da
resina · A-Pineno

Noz-moscada

Oregão

-dermis-

planta · Geraniol

O
Petit Grain
C.Aurantium var. Amara
Cultivo natural

Pinho
Pinus pinaster
Cultivo biológico

Toranja
Citrus paradisi
Cultivo biológico

Alecrim
Rosmarinus officinalis
Cultivo biológico

Rosas
Rosa gallica
Cultivo natural

Sálvia
Salvia sclarea
Cultivo natural

Sândalo
Santalum album
Cultivo natural

Tomilho
Thymus vulgaris
Cultivo biológico

Vetiver
Vetiveria zizanoides
Cultivo natural

Verbena
Aloysia triphylla
Cultivo natural

Ylang-Ylang
Cananga odorata
Cultivo natural

Cenoura
Daucus carota
Cultivo natural
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ÓLEO ESSENCIAL
QUIMIOTIPADO

-dermis-

-aroma-

Destilação das folhas
Acetato linalino

Calmante suave

Antidepressivo
Sedante

Destilação das agulhas
Alfa pineno

Antiséptico das vías respi- Balsâmico
ratorias

Casca prensada a frio
Limoneno

Depurativo

Calmante

Destilação das folhas
Cineol · alfa pineno

Tónico circulatorio
Reafirmante

Estimulante, activa a
concentração

Destilação da flor
Citronelol · Geraniol

Regenerante e calmante Equilibrante
para todo o tipo de pele

Destilação da planta em
flor · acetato de linalin

Relaxante
Antidepressiva

Destilação da madeira
santalol

Anti rugas
Regenerante

Destilação da planta em
flor · linalol

Contra as infecções de
origem bacteriana

Destilação da raiz
Vetiveno

Estimulante Acção especial: umas gotas directamente no segundo chacra, por cima do umbigo,
protegerão de influências exteriores.

Destilação das folhas
· Geraniol

Equilibrante sebáceo e
cicatrizante

Tranquilizante

Destilação das flores
· Germacreno-D

Equilibrante sebáceo y
cicatrizante

Antidepresivo

Destilação das sementes
· Carotol, A-pineno

Regenerante celular
Peles envelhecidas

Antidepressivo
Transmite tranquilidade

Se desejar estar informado sobre as últimas novidades de aromaterapia, cosmética natural e conhecer as nossas actividades, convidamos-lo a seguir-nos pelo facebook:

www.facebook.com/mondeconaturportugal
Laboratorio
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Conselhos

Lavanda
A rainha das essências,
indispensável no nosso
trabalho.
Umas gotinhas desta
essência na almofada
serão perfeitas aliadas
ao descanso. Em caso
de sofrer uma queimadura, aplique directamente sobre a pele
e acelerará a regeneração dérmica.

OFERECEMOS-LHE A FORMAÇÃO EM
www.facebook.com/mondeconatur
AROMATERAPIA QUE ESPERA…
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en la tele

EXAM
E FIN
A
TUTO
R PES L
SOAL

cursos@mondeconatur.com.pt

BIOCOSMÉTICA
BIORESPONSÁVEL

Sem corantes · Sem perfume · Sem parabenos

www.mondeconatur.com.pt

MONDECONATUR, S.L.
info@mondeconatur.com
220437364 · 960254009
Porto, Portugal

