Cosmética Natural e Biológica

Ingredientes:
naturalidade, trabalho, paixão,
inovação, amor, empatia,
tradição, ecologia, respeito….

BIOCOSMÉTICA
BIORESPONSÁVEL
sem parabenos . Sem perfumes sintéticos

Há 25 anos comecei a produzir os primeiros cosméticos MON, produtos naturais à base
de aromaterapia e feitos com o mesmo cuidado como se os estivesse a fazer para a
minha família.
Espero que goste deles tanto quanto quando os fazemos para Si.

Joan Cano
Fundador da MON

25
years

COSMETICS &
AROMATHERAPY

SINCE 1996
• Materias primas biológicas.
• Embalagens recicláveis, procurando o mínimo impacto sobre a natureza.
• Matérias primas obtidas no comércio justo.
• Nunca realizamos testes em animais.

www.mondeconatur.com.pt

Limpeza facial
Água de Rosas
BIOLÓGICA
Hidrolato de rosas
Água de rosas natural composta
exclusivamente por pétalas de rosa
frescas destiladas ou hidroladas, com
propriedades calmantes e refrescantes.
Um tónico facial perfeito para
descongestionar e refrescar a pele do
rosto. Ideal para o cuidado e limpeza
diária de todos os tipos de pele,
especialmente as mais sensíveis.
“A

água de rosas tem um efeito
anti-inﬂamatório e
descongestionante na pele.”
Excelente para reduzir olheiras ou bolsas
sob os olhos causadas por fadiga ou stress.
Também limpa profundamente e controla o
excesso de oleosidade e sujidade
acumulada nos poros.
Pode usá-lo diariamente, pois é um
produto 100% natural.
Sem perfume sintético, sem corantes
artificiais, sem parabenos

200 ml

A higiene facial é o passo mais importante
para ter uma pele sã e bonita

Mousse de Rosas e Camomila
LIMPEZA
Limpeza facial diária
Beneficie da frescura das pétalas de Rosa e da
acção calmante da Camomila neste formato
muito especial. É super agradável ao toque, um
mimo diário. Limpa a pele de impurezas e
vestígios de maquilhagem, deixando a pele
macia e suave.

150 ml

Tratamento facial
biológico de cereja
Desfrute da firmeza da cereja
Uma poderosa explosão de antioxidantes com
vitamina C, que ajuda a manter e reconstruir o
colagénio, a elastina e proporciona um efeito
lifting à sua pele

150 ml

Contorno de Olhos de Cereja Bio
REAFIRMANTE
Contorno dos olhos com efeito reafirmante,
que cria uma explosão de colagénio,
melhorando a firmeza e elasticidade da pele.
Modo de usar: Aplicar no contorno dos olhos,
de manhã e à noite.

15 ml
99,29% do total dos ingredientes é de origem natural.
22% do total de ingredientes vêm da agricultura
biológica

Creme Facial de Cereja Bio
REAFIRMANTE

Serum Facial de Cereja Bio
REAFIRMANTE

Aprecie a firmeza da cereja

Pele luminosa num flash!

Feito com extracto biológico de cereja, este
creme facial reafirmante fornece uma grande
quantidade de vitamina C, antioxidantes e
colagénio à pele. A sua composição estimula o
crescimento de fibroblastos na derme, as
principais células produtoras de colagénio e
elastina, que mantêm a pele com maior firmeza,
elasticidade e juventude.

Com uma textura fresca e leve, penetra nas
camadas mais profundas, revitalizando e
restaurando a pele. Pode ser usado
independentemente do creme, especialmente
nos dias em que a nossa pele se sente mais
cansada. Reduz visivelmente os efeitos do
cansaço num instante. Depois de aberto,
recomenda-se guardar no frigorífico.

50 ml

30 ml

99% do total de ingredientes são de origem natural.

99% do total de ingredientes são de origem natural.

30% dos ingredientes totais vêm da agricultura biológica.

25% do total de ingredientes vêm da agricultura biológica.

Árvore de Chá
anti-séptico,
acne,
fungos,
prevenção,
pele oleosa,
eczema,
piolhos,
higiene,
picadas,
candida,
espinhas,
herpes,
verrugas,
desodorante...

O óleo essencial de melaleuca tem triplo efeito antiséptico, actuando contra bactérias, fungos e vírus. É
também regenerador, anti-inflamatório, desodorante,
expectorante e balsâmico. As suas propriedades antisépticas, fungicidas e anti-acne são reconhecidas pelo
Departamento de Saúde Australiano.
O nosso óleo essencial de tea tree, da Austrália, possui
alto teor de 4-Terpineol, um ingrediente activo que
possui grande actividade anti-bacteriana e anti-fúngica
à qual os vírus são muito sensíveis. Também faz com
que as nossas células saudáveis adquiram resistência à
penetração viral.

Descubra a maravilha Australiana
para o cuidado da pele

Creme Facial de Árvore de Chá
e Ácido Hialurónico
PELE OLESOSA/
MISTA

Tree MON An
ANTI-ACNE

Creme facial certificado biológico

Roll-on anti-acne

Regenere e suavize os estragos das hormonas e
do envelhecimento com esta versão melhorada
do nosso creme facial clássico da Árvore do Chá.
Feito com ácido hialurónico vegetal e a melhor
selecção de óleos essenciais que mimam a pele
oleosa ou com tendência a acne.
Purificante e anti-envelhecimento

Combata a acne e o aparecimento de espinhas
com a aplicação de Tree Mon. Um excelente
limpador dérmico com grande poder
desinfectante e calmante na pele.
Adeus, espinhas!

50 ml
98,9% do total de ingredientes são de origem natural. 20%
do total de ingredientes vêm da agricultura biológica.

10 ml
99,9% do total de ingredientes são de origem natural.
1,1% do total de ingredientes vem da agricultura
biológica.

Árvore de Chá
Se usarmos regularmente cosméticos que
contenham óleo essencial puro de tea tree,
iremos proteger-nos contra muitos problemas de
pele e cabelo.
É altamente recomendável ter sempre à mão o
gel-champô da árvore do chá, especialmente
para as pessoas que frequentam academias,
piscinas ou qualquer outro local público, onde
estão expostas a maior risco de infecção.

Gel Champô de Árvore de Chá
PROTECTOR

O protetor natural diário
O Tea Tree Gel-Champô é um cosmético biológico
certificado pela Ecocert, feito à base de aloe vera
biológica, glicerina vegetal e óleos essenciais de
tea tree, lavanda, tomilho e limão.
A sua fórmula enriquecida com óleo essencial de
tea tree faz deste produto um anti-séptico natural
que actua contra bactérias, fungos e vírus. Uma
maneira fresca e natural de se proteger e
proteger os seus.

300 ml
98% do total de ingredientes são de origem natural.
22% do total de ingredientes vêm da agricultura biológica

Para combater os piolhos:
1. Despeje algumas gotas de óleo
essencial puro de tea tree diretamente no
cabelo.
2. Cubra o cabelo com uma touca plástica
por 20 minutos.
3. Em seguida, lave os cabelos com o Tea
Tree Gel-Champô, e uma vez enxaguado,
penteie com um pente de lêndeas
impregnado com óleo essencial puro de
Tea Tree para remover as lêndeas.
Se usarmos o Tea Tree Gel-Champô na
lavagem diária, estaremos protegidos
dessas pragas.

Descubra a maravilha Australiana
para o cuidado da pele

Óleo Essencial de Árvore de Chá Desodorizante de Árvore de Chá
100% PURO

NATURAL

Óleo de folha de Melaleuca Alternifolia

Saudável, suave e eficaz para toda a família

É um dos óleos essenciais mais versáteis que
existem. Possui triplo efeito anti-séptico que
actua contra bactérias, fungos e vírus.
É também anti-inflamatório, cicatrizante,
desodorante, expectorante e balsâmico. Um
remédio poderoso contra todos os tipos de
infecções, por isso é conhecido como o “curatudo” natural australiano.

Desodorante natural da árvore do chá sem
alumínio ou triclosan. Um anti-transpirante
natural, fresco, suave e livre de toxinas. Não irrita
e irá sentir-se protegido ao longo do dia.
Evite produtos tóxicos na sua higiene diária e
proteja-se com este desodorante feito com
extracto natural de sálvia e óleos essenciais
certificados de tea tree, limão, patchouli, cipreste
e sálvia.

12 ml

75 ml

Rosa mosqueta e
calêndula
A rosa mosqueta é o regenerador natural da
pele mais poderoso que existe. É usado para
tratar rugas, combater estrias e no tratamento
de cicatrizes.
O seu uso diário regenera e nutre a pele,
prevenindo o seu envelhecimento.

Óleo Biológico Puro de
Rosa Mosqueta
REGENERANTE
Regenerador de pele
É reafirmante, anti-oxidante e altamente
hidratante para o rosto e corpo. Descubra todos
os benefícios deste cosmético 100% natural e
biológico certificado pela Ecocert.

30 ml
100% dos ingredientes totais vêm da agricultura orgânica.

A combinação perfeita para
o cuidado da pele

A calêndula é uma planta também conhecida
como a flor das maravilhas.
Tem efeitos curativos contra irritações da pele,
vermelhidão, inflamação, dermatose e pode ser
usado para aliviar eczema, psoríase, coceira e
irritação.

Óleo Essencial de Calêndula

Gel de Banho de Rosa
Mosqueta e Calêndula
Sabia que irá tomar banho, mais de
25.550 vezes durante a sua vida.*
Todos os dias o corpo absorve grande parte do
conteúdo dos cosméticos que usamos. É por
isso que o corpo merece ser alimentado com os
cosméticos naturais mais limpos. Use o gel de
banho sem parabenos, com óleo biológico de
rosa mosqueta e calêndula. A sua saúde e a sua
pele agradecem.
*Média de 70 anos com banho diário.

USO DIÁRIO
O óleo de rosa mosqueta biológico combinado
com calêndula é a junção perfeita para o
cuidado da pele, devido à sua suavidade e
nutrição.
Este gel de banho é indicado para tratar a pele
com dermatite, eczema, psoríase e até a pele
mais sensível como a dos bebés.

750 ml

Rosa mosqueta e calêndula

Leite Corporal de Rosa
Mosqueta e Calêndula
HIDRATANTE

Bálsamo Amaciador de Rosa
Mosqueta e Calêndula
AMACIADOR

Hidrata, nutre e cuida

Regenera, nutre e facilita o pentear

Se procura um hidratante corporal que funcione
para toda a família, o leite de rosa mosqueta e o
óleo de calêndula são a solução perfeita para si
e para os mais pequenos da casa!

A sua fórmula à base de óleo de rosa mosqueta
e calêndula proporciona propriedades
regeneradoras ao couro cabeludo. Além de dar
luminosidade, verá que seu cabelo fica mais
sedoso e nutrido.
Ideal para todos os tipos de cabelo, incluindo os
mais secos, coloridos e crespos.

Cuidados diários com a pele

500 ml

Cuidará do seu cabelo e você ganhará maciez
e brilho

200 ml

A combinação perfeita para
o cuidado da pele

Óleos Corporal de
Rosa Mosqueta
REGENERANTE

Óleos Corporal de
Calêndula
CALMANTE

Sinta o efeito reparador na sua pele

Anti-inflamatório natural

As propriedades reparadoras da rosa mosqueta
ajudarão a reduzir estrias, cicatrizes e marcas de
acne, além de fornecer elasticidade, nutrição e
hidratação à sua pele. Contém ainda gérmen de
trigo, rico em vitamina E , com grande poder
antioxidante, e óleo essencial de lavanda,
considerado um excelente regenerador da pele.

Acalme e alivie qualquer inflamação da pele
com este óleo corporal altamente hidratante,
feito de óleo de amêndoa e calêndula. Uma
fórmula perfeita para tratar diferentes condições
da pele, como dermatoses, assaduras e psoríase.
Para todos os tipos de pele, incluindo a pele do
bebé.

Sinta o efeito reparador na sua pele

alívio para pele sensível

125 - 500 ml

125 - 500 ml

Creme hidratante facial que garante 24 horas
de maciez e proteção. Possui grande poder
calmante na pele graças à sua composição rica
em calêndula, tornando-o um creme ideal para
peles sensíveis e um pós-barba perfeito para
homens.

Óleos Corporal de
Calêndula e Rosa Mosqueta
DIA E NOITE
Sinta a suavidade da Calêndula
Feito com calêndula, rosa mosqueta e manteiga
de karité biológica e extractos vegetais
regeneradores de mimosa tenuiflora e centelha
asiática. Ingredientes concebidos para
descongestionar e hidratar a pele mais sensível
ou propensa a problemas de pele.

50 ml

MOSQUITOS

Feito à base de óleos essenciais eficazes contra
mosquitos; lavanda, eucalipto e citronela,
também contém calêndula BIO, que
proporciona suavidade ao extracto cosmético
e biológico de Tanacetun Cinerifolium,
conhecido como piretro ou piretro dálmata. As
piretrinas atacam o sistema nervoso dos
insectos, afectando as ligações interneuronais
e, por isso, impedem que as fêmeas do
mosquito mordam.
Este extrato foi dermatologicamente aprovado
pela Universidade de Barcelona e garante
eficácia de 6 a 8 horas contra o mosquito
transmissor do vírus Zika, o mosquito tigre e o
mosquito comum. Também repele vespas,
carrapatos, moscas, percevejos e aranhas.

Loção de Citronela
e Calêndula Bio
REPELENTE NATURAL
Mosquitos é uma loção repelente de insectos
certificada pela Ecocert, muito suave para a pele,
tão eficaz quanto natural.

75 ml

Manteiga de
Karité
A nossa manteiga de karité biológica vem das
nozes desta árvore africana. É completamente
natural e pode ser usado por todos, desde
bebés a idosos, aplicando-o no rosto e corpo,
mãos, cotovelos, pés, joelhos, lábios e áreas
íntimas.
A característica exclusiva do karité, o segredo
que o torna um produto único, é o seu altíssimo
teor de "insaponificáveis" (de 12 a 18%),
essenciais para melhorar o tom da pele, manter
a sua elasticidade e regenerá-la. A manteiga de
karité, apesar do seu aspecto gorduroso, não é
comedogénica (não produz borbulhas) pelo
que é ideal para o cuidado de todos os tipos de
pele, das mais sensíveis às mais oleosas.
Pele fina e macia: Encha a banheira e despeje uma
colher de karité, ela espalhará uma fina camada
invisível por todo o corpo, que ficará lisa,
acetinada, hidratada e muito macia.
Gravidez: Previne o aparecimento de estrias.
Durante a lactação, evita a formação de
rachaduras no peito e protege o bebé da
vermelhidão da pele devido ao atrito das fraldas,
pode aplicá-lo quantas vezes for necessário.
Máscara capilar: Espalhe o cabelo com manteiga
de karité, enrole com uma toalha por 20 minutos
e lave em seguida. Ideal para nutrir cabelos secos.
Barbear: Aplique uma camada fina antes do
sabonete e terá um barbear fácil e sem irritações.
É um cosmético muito rico em vitamina F, com
bons resultados contra a psoríase. Previne a
formação de feridas, regenera feridas e activa a
cicatrização dérmica do herpes.
É um protetor solar totalmente natural. Calmante,
para peles que avermelham facilmente e/ou
tendência alérgica. Pessoas com MCS
(sensibilidade química múltipla) podem usá-lo
sem problemas como cosmético diário.

Possivelmente o melhor
cosmético 100% natural

Manteiga de Karité Pura
100% NATURAL
O melhor cosmético natural para uso facial,
corporal e capilar, devido aos seus inúmeros
benefícios. Um tesouro para a pele.
Modo de uso
Tire a dose necessária e esfregue-a com as duas
mãos. Derrete rapidamente e em segundos
obteremos uma emulsão sedosa e fácil de usar
para aplicar directamente.
Personalize o seu efeito e misture-o com os
óleos essenciais que mais gosta.

100 ml
100% do total dos ingredientes procedem de agricultura
biológica.

Manteiga de Karité +10
O TOP +10
Combate os sinais de envelhecimento, rugas e
imperfeições da pele.
A sua grande eficácia reside nos seus princípios
activos. Feito exclusivamente com karité biológico
e a nossa fórmula +10, a mistura mais seleccionada
de 10 óleos regeneradores.
Contém óleo de argan, óleo de rosa mosqueta puro
e óleos essenciais de lavanda, limão, laranja, tea
tree, cedro, chá verde, mirra e camomila.

O melhor regenerador natural da pele
100 ml

Colaboramos na Gambia
com o projecto Fandema,
“Ajuda-te a ti mesmo”

Gel de Banho Manteiga de
Karité Biológica +10
REGENERANTE
Regenerador corporal
Gel de banho para uso diário com grande poder
de regeneração celular e propriedades antienvelhecimento.
Nutre e suaviza a pele em profundidade graças
à sua composição de manteiga de karité.

750 ml

Leite Corporal Manteiga de
Karité Biológica +10
NUTRE E SUAVIZA
Leite corporal com propriedades antienvelhecimento que nutre e suaviza a pele.
+ 10 ingredientes activos naturais:
Óleo biológico de argan e rosa mosqueta e
óleos essenciais de lavanda, mirra, camomila,
tea tree, cedro, limão, laranja e extracto de chá
verde.

500 ml

Manteiga de Karité

Creme Facial de
Karité Biológica
PELES SECAS

Creme de Mãoes e Pés
de Karité Biológica
MÃOS E PÉS

A nutrição mais poderosa para o seu rosto

Um clássico fofinho da MON

Sinta o poder regenerador do karité puro com
este creme facial especialmente indicado para o
cuidado da pele seca, envelhecida e
desvitalizada.

A sua base biológica de Karité fornece
propriedades regeneradoras e mantém a pele
macia e suave.

Uma fórmula restauradora que actua contra a
perda de firmeza e o aparecimento de flacidez e
pele seca. Use-o diariamente como creme de
tratamento, de manhã e/ou à noite, no rosto,
pescoço e decote

50 ml

O seu conteúdo em óleo essencial de limão
confere-lhe um efeito branqueador e
despigmentante.
Altamente recomendado para uso em
reflexologia.
Enriquecido com Aloe Vera biológico e Sésamo
biológico.

100 ml

Tília e Limão bio

Gel de Banho de
Tília e Limão Biológico
ACTIVADOR

Gel Esfoliante de
Tília e Limão Biológico
ESFOLIANTE

Muito refrescante, ideal para banhos
matinais.

Sem partículas de plástico, apenas
vegetais.

Gel de banho e duche elaborado com
tensioactivos naturais que protegem e
suavizam a pele de toda a família. Um prazer
diário natural feito com extracto de tília e óleo
essencial de limão biológico, que confere à pele
as suas propriedades calmantes e refrescantes.

Sabonete esfoliante para uso facial e corporal
feito com pedaços de damasco, essência de
limão BIO e perfume natural de tília.

Proporciona um aroma cítrico suave e
agradável.
Higiene fresca e regeneradora

750 ml

Humedeça a sua pele, aplique-a e aproveite a
regeneração.

200 ml

Body creams
TESTE
DE EFICÁCIA

Desfrute com um chá
de ervas, uma lista
de pequeno e
grandes objectivos,
legumes frescos e
uma dança improvisada
com sua música favorita :)

Realizado em 18
mulheres e 7 homens
durante 28 dias
de aplicação, duas
vezes ao dia sem
alterar os seus hábitos
alimentares.
REDUÇÃO em
CENTÍMETROS:
Cintura: 2,2 cm.
Quadril: 2cm.
Coxas: 1cm

Body Slim
ADELGAÇANTE

Body Active
PERNAS CANSADAS

Revolucione o seu corpo, liberte-se!

Acorde, seja activo!

A pimenta rosa é a nossa poderosa aliada no
combate à gordura, eliminando-a antes mesmo
de ser armazenada. Feito à base de manteiga de
karité biológica misturada com óleo essencial
de canela, toranja e limão. Uma poderosa acção
de emagrecimento que ajudará a quebrar os
nódulos de gordura, especialmente na área do
abdómen, quadris e nádegas.

Creme circulatório e descongestionante para
pernas cansadas certificado pela Ecocert.

200 ml
99,13% do total de ingredientes são de origem natural.
5,5% do total de ingredientes vêm de agricultura
biológica.

Proporciona uma acção revitalizante que o
ajudará a fortalecer os capilares sanguíneos e
aliviar o peso das pernas.
Prepare as suas pernas, corpo e mente para... A
acção!!!

200 ml
99,13% do total de ingredientes são de origem natural.
5,5% do total de ingredientes vêm da agricultura
biológica.

Argan
Ouro líquido! Se já esteve em Marrocos,
certamente em algum momento da sua viagem
lhe terá sido oferecido Argan, apresentando-o
como se fosse um tesouro.
É realmente. A sua composição torna-o um ótimo
regenerador da pele. Apesar de ser um óleo, o
Argan não produz gordura nem cria espinhas, é
não comedogênico. É um dos poucos óleos
naturais que podem ser usados mesmo em peles
oleosas.
O óleo de Argan biológico puro de primeira
pressão, é uma verdadeira jóia para o cuidado do
rosto, cabelo, unhas e corpo. Séculos de tradição
garantem a eficácia deste óleo. É apreciado pelo
seu efeito anti-envelhecimento, e pela sua grande
quantidade de anti-oxidantes e poderes curativos.
Cuide da sua pele e relaxe! Acalme o corpo, a
alma e a consciência com esta jóia
biologicamente projectada para si.

Ouro líquido biológico de Marrocos
para a sua apreciada pele

Gel de Banho de
Argan Biológico e Lavanda
ANTI-OXIDANTE
Cuide da sua pele, relaxe
O argão e a lavanda são famosos pelo seu
poder regenerador na pele mais exigente.
A lavanda é uma das essências mais relaxantes
e equilibrantes.

750 ml
98,29% do total de ingredientes são de origem natural.
86,22% do total de ingredientes vegetais são biológicos.
5,01% do total de ingredientes vêm de agricultura
biológica.

Leite Corporal de
Argan Biológico e Lavanda
PRO-RELAX
Uma fórmula nutritiva e regeneradora para o
cuidado diário do corpo graças às propriedades
hidratantes e anti-oxidantes do argão,
combinadas com a essência relaxante da
lavanda.

500 ml
99,08% do total de ingredientes são de origem natural.
84,037% do total de ingredientes vegetais são biológicos.
5% do total de ingredientes vêm de agricultura biológica.

Argan

Creme Facial de Argan
ANTI-RUGAS
Com ácido hialurónico vegetal e sangue
de dragão vermelho

Óleo Biológico de Argan
MULTI-USO
O ouro líquido de Marrocos

Minimize os sinais de envelhecimento com este
creme facial biológico com efeito antienvelhecimento. Uma fórmula mágica que
devolverá a luminosidade e firmeza ao seu
rosto.

O óleo de argan é uma solução de beleza 100%
natural e completa. É anti-oxidante,
regenerador e cicatrizante. Um tesouro
multifacetado para usar da cabeça aos pés, pois
é usado para pele, cabelo, unhas... Um aliado
perfeito no seu dia a dia.

50 ml

60 ml

99,17% do total de ingredientes são de origem natural.

100% dos ingredientes totais vêm da agricultura
biológica.

20,97% do total de ingredientes vêm de agricultura
biológica.

Sabão de Marselha
Este é o autêntico sabonete biológico de Marselha,
aquele que foi fabricado no passado. É muito rico
em azeite biológico obtido pela primeira
prensagem a frio.
Enriquecemos com óleo essencial de Lavanda.
Sabia que...?
O sabonete de Marselha é feito apenas com
ingredientes naturais que são soda e azeite.
Certifique-se sempre de verificar na composição
que contém o ingrediente ‘Potassium
Olivate’ (azeite).
O sabonete Marselha 100% puro é hipoalergénico.
Possui propriedades calmantes e ajuda a equilibrar
o pH da pele, evitando irritações.

Sabão de Marselha
RÚSTICO
O autêntico, o de toda a vida

600 gr

Sabão Líquido de Marselha
LÍQUIDO
Azeite extraído da saponificação do azeite
biológico, primeiro prensado a frio, rico em
vitaminas e previne a desidratação da pele. A
glicerina vegetal atua como um amaciante
natural que mantém a pele hidratada, macia e
flexível ao toque, e o óleo essencial de
lavanda, um ótimo regenerador dérmico e
também um ótimo agente calmante para a
pele.

1000 ml
99% do total de ingredientes são de origem natural

Musk
O aroma vegetal mais sensual
Musk é o nome comercial de uma fragrância que está presente na história da humanidade há muitos
anos. Originalmente esta essência sensual foi extraída das glândulas de veados no Tibete, China e
Nepal.
Nos anos 90 criamos o nosso perfume mais representativo, usando apenas ingredientes naturais.
Desde então, todos os anos, remisturamos mais de 70 ingredientes naturais para que possa desfrutar
deste aroma subtil, sensual e persistente.

Leite Corporal Hidratante de
Amêndoas e Musk
HIDRATANTE

Eau de Toilette
MUSK

Uma delícia vegana

Natural

Leite corporal hidratante com o aroma do nosso
emblemático Musk. Tem uma textura leve que é
rapidamente absorvida, deixando a pele macia
e perfumada.

O seu aroma subtil desperta um mistério que irá
querer conhecer, sonhando com prazeres e
novas possibilidades.

300 ml

100 ml

Eau de Toilette
MUSK

Eau de Toilette
MUSK

Lavanda

Patchouli

Lavanda fresca e almíscar sensual são unidos
num perfume limpo e sofisticado. Obtenha o
relaxamento que merece, com uma frescura
envolvente.

O patchouli quente combina com o almíscar
exótico num aroma afrodisíaco e edificante.
Desperte a sua mente para possibilidades
imprevistas.

100 ml

100 ml

Argila Verde
A argila verde tem sido usada desde tempos
imemoriais para curar feridas, cicatrizes,
contusões e inchaços. Graças à sua capacidade
de absorção, é capaz de eliminar impurezas e
toxinas, ao mesmo tempo que fornece
minerais e oligoelementos à pele.
Muito fácil de usar
Esta argila já está preparada! Agite o tubo e
está pronto para usar. Ideal para uma máscara
facial ou corporal, cataplasmas anti-dor e
purificantes. Aplique-o diretamente na área
que deseja tratar. Você pode misturá-lo com
óleos essenciais ou óleos vegetais, deixando-o
agir até secar.
Uso corporal: 15-30 min. Uso facial: 5-10 min.
Damos-lhe algumas ideias...

Argila Verde com Aloe Vera
Uso facial e corporal
Anti-séptico, depurativo, purificante e
cicatrizante. A argila verde com aloe vera é um
produto natural com inúmeras propriedades
terapêuticas na pele, que a tornarão um marco
na nossa rotina de beleza.
Na MON usamos argila verde da mais alta
qualidade do mineral montmorilonita.
Sinta o efeito reparador na sua pele

300 g

Contra a dor: Molhe uma gaze com óleo de
arnica e coloque na área que deseja tratar.
Aplique a argila verde por cima e deixe agir
por 20 min.
Máscara facial: Molhe uma gaze com água de
rosas (uma colher de sopa) e outra com óleo
de argan e espalhe sobre o rosto. Aplique a
argila verde por cima e deixe agir por 5
minutos.

Aloe Vera

Gel Aloe Vera Puro
INDISPENSÁVEL

Creme Facial de Aloe Vera
EQUILIBRANTE

Leve-o com você em todos os lugares

Creme hidratante para pele mista

Pure Aloe Vera Gel é a solução perfeita para a
hidratação diária da pele avermelhada e
irritada. Suavize e refresque a sua pele usandoo como hidratante corporal ou facial.

Equilibre a sua pele naturalmente com este
hidratante facial, especialmente formulado para
peles mistas. Isso irá ajudar a lidar com a temida
“zona T” e fornecerá ao resto do seu rosto os
nutrientes necessários.

Feito com suco de aloe vera barbadensis
biológico puro e enriquecido com óleos
essenciais anti-sépticos e calmantes, como
melaleuca e lavanda. Funciona
maravilhosamente para regenerar a pele após o
barbear, depilação ou como pós-sol para um
bronzeado saudável.
Sinta o efeito reparador na sua pele

200 ml

Feito com aloe vera biológico, extractos de
hamamélis, arnica e óleos essenciais antisépticos e equilibrantes como ylang-ylang,
lavanda e lemongrass.
Acalma a sua pele

50 ml

Óleos
Corporais
É só uma questão de escolha…
Aqui tem uma selecção das melhores fórmulas naturais para ser e se sentir melhor a
cada dia.
Estes óleos não são gordurosos, penetram imediatamente na pele, regenerando e
iniciando os trens de drenagem que ajudam a descongestionar e a desintoxicar o corpo.

Óleo Corporal de Eucalipto
RESPIRA

Ideal no tempo frio
Óleo corporal natural que ajuda a combater os
sintomas de gripes e resfriados, devido ao seu
efeito anti-séptico e expectorante.
Essencial para ter em casa no inverno.

60 ml

Óleo Corporal de
Castanha das Índias
PERNAS CANSADAS

Óleo Corporal de
Azahar
BEM-ESTAR

Activa a circulação

Relaxante

Óleo corporal com acção circulatória e
tonificante, graças ao seu alto teor de extracto
de castanha da Índia, e a melhor selecção de
óleos essenciais activantes e
descongestionantes.

Delicie os seus sentidos com este óleo corporal
natural. Feito com óleo essencial de flor de
laranjeira macerado em primeiro óleo de
amêndoa prensado a frio, gérmen de trigo e
óleo de rosa mosqueta puro.

A sua aplicação diária fortalece os capilares
sanguíneos e previne “aranhas”, activando a
circulação sanguínea.

Um plus de vitamina E que irá regenerar a sua
pele, além das propriedades relaxantes e
sensuais do óleo de flor de laranjeira.

60 ml

60 ml

Silhouette
Tão natural quanto eficaz
Contém uma alta porcentagem de óleos
essenciais e extractos vegetais emagrecedores e
drenantes.
Feito à base de amêndoas e gérmen de trigo e
enriquecido com óleos essenciais de toranja,
canela, limão, pimenta preta, coentro, funcho,
alecrim, zimbro, cânfora, gerânio, cipreste e
extrato de chá verde.
Uma poderosa mistura 100% natural com muitas
propriedades terapêuticas, por isso será um bom
aliado para a saúde devido às suas qualidades
restauradoras, revitalizantes e protectoras.

Antes do desporto...
Aplique massajando a área a ser tratada até
completa absorção, focando no abdómen,
nádegas e coxas.

Óleo Corporal Silhouette
ADELGAÇANTE
100% naturais
Silhouette é um poderoso óleo corporal
emagrecedor, que tem um triplo efeito na pele:
purificante, lipolítico e modelador. Esculpe a
silhueta e ajuda a eliminar a gordura localizada
de forma eficaz. Um queimador de gordura
natural que proporciona flexibilidade,
hidratação e elasticidade à sua pele.

Esculpe a silhueta
125 - 500 ml

Este óleo corporal activa o fluxo sanguíneo e
ajuda a quebrar os nódulos de gordura,
tornando-o ideal para preparar o corpo antes de
uma actividade desportiva. Isso aumentará o seu
efeito redutor. Alterne com Body Slim.

Contra a dor

Óleo Corporal de Arnica
CALMANTE

Bálsamo Corporal Artiﬂex
ANTI-INFLAMATÓRIO

Fórmula magistral

STOP dor

Óleo corporal natural que alivia a dor e actua
como analgésico e relaxante muscular. A sua
aplicação ajuda a atenuar as dores localizadas
graças à sua composição de óleos essenciais
anti-inflamatórios e relaxantes musculares.

Bálsamo corporal com efeito anti-inflamatório.
Indicado para tratar a sobrecarga muscular e
neutralizar o desconforto articular, graças à sua
alta concentração de ingredientes relaxantes
musculares. Este gel de textura leve e
emoliente proporciona um efeito quente-frio
suave e muito agradável graças à sua
composição de mentol e cânfora.

Despeje num banho quente ou directamente
sobre a pele em forma de massagem para sentir
a tempestade desaparecer.
Levanta o ânimo e alivia os músculos

60 - 500 ml

Efeito quente-frio

100 ml

Champô de Tomilho
PURIFICANTE
Nutrir e limpar
O ingrediente mediterrâneo para tudo. As
propriedades anti-sépticas do tomilho foram
apreciadas ao longo dos tempos.
Deixe este clássico limpar o seu cabelo em
profundidade, purificá-lo, proporcionar a sua
acção anti-seborreica e proteger o couro
cabeludo.
Sem sulfatos

300 ml

Higiene para o cabelo

Champô de Manga
ANTI FRIZZ

Champô de Videira Vermelha
RECUPERADOR

Doma e hidrata

Cabelo tingido

Sofre com os seus cabelos rebeldes e
electrificados? Obtenha este antídoto “antifrizz” e mostre o seu cabelo manejável. Dome
os cabelos secos e crespos com a maravilhosa
manga, que consegue evitar o excesso de
humidade do cabelo.

Repare e proteja os cabelos danificados e
coloridos com este valioso aliado mediterrâneo.

Este tesouro tropical repara e hidrata,
protegendo-o do sol e de outros danos
ambientais.
Sem sulfatos

300 ml

A acção anti-oxidante da videira vermelha
ajuda a manter a cor e o brilho do cabelo,
fortalecendo-o e protegendo-o de danos
futuros.
Sem sulfatos

300 ml

Higiene para o cabelo

Champô de Toranja

Champô de Alecrim

USO FREQUENTE

REVITALIZANTE

Uso frequente

Cuide-se e brilhe!

Champô natural de uso frequente, indicado para
todos os tipos de cabelo. Um champô suave e
equilibrador de pH, feito com óleo essencial de
toranja.

Champô natural para cabelos desvitalizados.
Ideal para prevenir a queda excessiva de cabelo,
cabelos finos, sem volume ou quebradiços. As
propriedades revitalizantes e fortalecedoras do
óleo essencial de alecrim, juntamente com a
lama térmica com oligoelementos, darão vida
ao seu cabelo.

Desfrutará de uma frescura cremosa e trará mais
movimento, brilho e volume ao seu cabelo.
O pequeno-almoço saudável para o seu cabelo

300 ml

Sobre o alecrim poderíamos escrever um
livro inteiro

300 ml

Champô de Karité Bio

Champô de Enxofre e Lavanda

REGENERADOR

CABELO OLEOSO

shampoo de cabelo seco

Cabelos oleosos e caspa

Champô regenerador natural para cabelos
secos ou danificados.

Champô natural feito com lama térmica e óleo
essencial de lavanda para cabelos oleosos e
caspas. Um aliado perfeito em casos de
descamação do couro cabeludo, secreção
excessiva de sebo e caspa.

Desfrute de uma carícia aromática que
envolverá o seu cabelo e os seus sentidos com
este champô feito com manteiga de karité
biológica e enriquecido com óleo essencial de
ylang-ylang.
Carícia regeneradora!

300 ml

A lavanda é uma aliada perfeita para melhorar a
saúde do cabelo, deixando-o com um aspecto
limpo e brilhante.
SPA capilar!

300 ml

Produtos para massagem

Óleo de Amêndoas
HIDRATANTE

Creme de Germen de Trigo
NUTRITIVA

Primeira prensagem a frio

Ideal para massagem

Muito hidratante, anti-inflamatório e
suavizante. Proporciona elasticidade à pele e,
sem dúvida, é o óleo mais completo e popular
pela sua infinidade de usos e benefícios.

Creme base por excelência. Ideal para
massagem corporal profissional, graças ao seu
grande poder hidratante e ao seu alto teor de
vitamina E.

É altamente recomendável para hidratar a pele
de crianças e bebés, e prevenir a formação de
estrias durante a gravidez.
Suavidade natural na sua pele

Personalize este creme adicionando os seus
óleos essenciais favoritos. Adicione 2-3 gotas de
óleo essencial para cada colher de sopa de
creme.

300 - 500 ml

Para massagem e pele ultra seca

1000 ml

Óleos Essenciais
Processo de extracção
Ao longo de vários anos, colaboramos e
compramos os nossos óleos essenciais de
diferentes produtores ao redor do mundo. Todos
extraem as suas essências de cultivos naturais e
muitos dos seus próprios campos biológicos.
Óleo essencial quimiotipo
Indica a sua espécie, os seus ingredientes activos
mais importantes, o método de extracção
utilizado e a parte da planta que foi destilada. Um
óleo essencial contém corpos químicos muito
complexos cujas propriedades são diversas. É uma
forma de classificação química, biológica e
botânica que designa a molécula com maior
presença no óleo essencial e permite defini-la
terapêuticamente de forma clara e segura.
Aromaterapia
Os óleos essenciais actuam em dois níveis. Os seus
poderosos ingredientes activos actuam na pele e
também, por serem substâncias aromáticas, têm
acção directa no sistema límbico; sobre a mente e
os humores. Em cada óleo essencial encontrará a
sua principal propriedade a nível tópico (derme) e
a sua principal acção aromática.
Certificações
Todos os nossos óleos essenciais são 100%
naturais, e pretendemos obter a certificação
Ecocert para todos eles. Gradualmente, todos os
nossos óleos essenciais terão a certificação
Ecocert.

ÓLEO ESSENCIAL QUIMIOTIPADO

dermis
Cânfora
Árvore de Chá

Cipreste

Cravo
Zimbro

aroma

Destilação das
folhas.
Linalol

Tratamento da dor.
Adstringente

Estimulante

Destilação das
folhas.
4-Terpineol

Bactericida.
Anti-séptico

Desinfectante

Pressão da casca.
Acetato de
linalilo.
Linalol

Anti-depressiva
Sedante

Relaxante
Refrescante

Destilação da
Circulatório.
casca.
Rubefaciente.
Aldeído cinâmico

Estimulante
Afrodisíaca

Destilação da
madeira.
A, B e G
himacheleno

Regenerador.
Estimulante.

Repelente de
insectos

Destilação das
ramas.
A-pineno

Circulatório

Equilibrante
nervoso

Destilação da
planta inteira.
Citronelol.
Geraniol

Anti-inflamatório

Repelente de
mosquitos

Destilação dos
cravos.
Eugenol

Acalma a dor
Anestésico

Sedante

Destilação das
ramas e bagas.
A-pineno.
Sabineno

Depurativo

Vigorizante

Destilação das
folhas.
1,8 Cineol

Anti-séptico

Destilação da
planta ao vapor.
Geraniol

Regenerante
Drenante
Regulador
hormonal

Descongestionante
Balsâmico

Refrescante
Tonificante

Incenso

Limão
Tangerina
Camomila
Manjerona

Laranja
Patchouli

dermis

aroma

Destilação da
resina ao vapor.
A-pineno

Em massagem,
acalma os
problemas
emocionais

Relaxante

Destilação da
planta em flor.
1,8 Cineol

Calmante
Regenerador
Equilibrante

Relaxante

Destilação da
planta.
Geraniol

Desodorizante
Reafirmante

Repelente de
insectos

Obtido por
pressão da casca.
Limonelo

Depurativo interno
Efeito
branqueamento
da pele

Estimulante
Desinfectante

Obtido por
pressão da casca.
Limonelo

Regenerador
Adstringente

Relaxante

Destilação das
flores.
Camazuleno

Anti-inflamatória

Acalma a
Irritabilidade

Destilação da
planta.
1,8 Cineol.
Linalool

Relaxante
muscular

Destilação da
planta inteira.
Mentol

Tonificante
Refrescante

Estimulante contra
o cansaço

Destilação da
resina.
Furano Eudesma.
Dieno.

Regeneradora
Anti-rugas
Anti-estrias

Predispõe ao
bem-estar
Relaxante da
psique

Obtido por
pressão da casca.
Limonelo

Calmante
Anti-séptico

Calmante

Destilação da
planta.
Patchulol

Contra a dor
Afrodisíaco

Estimulante

Relaxante
Cheirar em casos
de nervosismo

dermis

Toranja
Alecrim

Tomilho

Destilação da
planta ao vapor.
Geraniol

Regenerador
Anti-rugas

Casca prensada
a frio.
Limoneno

Depurativo

Destilação das
folhas.
Cineol

Tónico circulatório
Reafirmante

aroma
Favorece o
relaxamento.
Inclina ao
romantismo
Calmante

Estimulante.
Activa a
concentração

Destilação da flor.
Citronelol.
Geraniol

Regenerador
Calmante

Equilibrante

Destilação da
planta em flor.
Acetato de
Linalino

Reguladora
hormonal

Relaxante
Anti-depressiva

Destilação da
madeira.
Santalol

Regenerador
Anti-rugas

Anti-depressiva

Destilação da
planta em flor.
Linalool

Contra as
Infecções

Estimulante

Destilação das
folhas.
Geraniol.

Calmante

Tranquilizante

Destilação das
flores.
Germacreno-D.

Equilibrante
sebáceo

Anti-depressiva

Cosmética natural para o seu cuidado diário

MONdeconatur Portugal
Rua Padre Alexandre, nº 10
4100-036 Porto - PORTUGAL
T. 932 544 267 | 224 037 364
clientes@mondeconatur.com.pt
www.mondeconatur.com.pt

Ingredientes:
naturalidade, trabalho, paixão,
inovação, amor, empatia,
tradição, ecologia e respeito

