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Artesanal
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Conceição Baltazar
O segredo ancestral

Em 1890, por Terras Beirãs, nasce das mãos de Conceição Baltazar os
Sabonetes Santus. Fruto de saberes ancestrais, desenvolveu, através
de um processo artesanal, sabonetes 100% naturais com os ingredientes
locais mais preciosos. Desde então, passam a ser conhecidos pela sua
simplicidade e extraordinárias propriedades. Passados mais de 120
anos, os Sabonetes Santus continuam a ser produzidos segundo as
técnicas mais antigas, mantendo toda a sua história, essência
e valor.

“A maior riqueza
está na natureza.
Ela dá tudo o que
precisamos para criar.”
Conceição Baltazar
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CATÁLOGO

Os benefícios da natureza
Acreditamos que devemos cuidar e alimentar a nossa pele como ela merece, de uma
forma saudável e em total harmonia com a natureza, sem recorrer a ingredientes
provenientes de síntese química ou modificados geneticamente. É na riqueza da
natureza que encontramos tudo aquilo que precisamos para cuidar de nós.

“Nunca o homem inventará
nada mais simples e mais belo,
do que uma manifestação da
natureza.”

100% natural

Fabrico artesanal

Sem aditivos

Respeitamos a natureza e a
essência única de cada ingrediente, privilegiando a sua
pureza.

Recorremos às técnicas mais
antigas, que preservam as propriedades e riqueza dos ingredientes.

Os nossos produtos são criados
a partir de matérias-primas e
ingredientes 100% naturais.

Sem parabenos

Sem OGM

Ingredientes vegetais, 100% naturais, ideais para garantir o melhor cuidado da saúde da pele.

Garantimos a ausência de subs
tâncias tóxicas e organismos
geneticamente modificados.

Não testado
em animais
O nosso compromisso é respei
tar a natureza e todos os seres
vivos.

Biodegradável
Fórmulas capazes de se degradar
rapidamente sob a ação de microrganismos biológicos.

Leonardo da Vinci
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Sabonete de

Sabonete de

Azeite & Camomila

Malvas & Genciana

ROSTO E CORPO | HIDRATANTE | PELE SECA E SENSÍVEL

HIGIENE ÍNTIMA | PROTETOR | TODOS OS TIPOS DE PELE

Protege, hidrata e acalma a pele, devolvendo-lhe o brilho e suavidade. Ajuda a restabelecer o seu
equilíbrio natural, sendo indicado em casos de acne, erupções cutâneas e infeções.
Vegan | 100% Natural | Sem OGM | Sem parabenos | Não testado em animais
EAN: 5604321033737

Ref.: 2425

Formulado com ingredientes naturais, suaves e delicados, que ajudam a manter o equilíbrio do pH,
protegendo a zona íntima. Proporciona uma sensação de limpeza, conforto e frescura imediata.
Vegan | 100% Natural | Sem OGM | Sem parabenos | Não testado em animais

Embalagem: 120 g (aprox.)

Camomila

EAN: 5604321034024

Malvas

(Matricaria chamomilla L.)

Conhecida como planta medicinal, desde a antiguidade. Devido
às suas ricas características é um excelente auxiliar no processo de
regeneração dos tecidos. As suas propriedades anti-inflamatórias
e calmantes resultam num tónico que suaviza e apazigua a pele
sensível.

Azeite

(Olea europaea L.)

Desde tempos milenares, é apelidado de dádiva da natureza. Um
poderoso ingrediente para a saúde da pele, reconhecido pelas
suas propriedades reparadoras, nutritivas e suavizantes. Este elixir
rico em ácidos gordos e vitamina E, protege a pele mais sensível
contra as agressões diárias.
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Ref.: 2454

Embalagem: 120 g (aprox.)

(Malva sylvestris)

Possui propriedades calmantes e protetoras, que aliviam irritações
e comichões. As suas folhas são um potente bactericida e calmante
natural. As suas flores, de cor rosa-claro, e a sua delicada fragrância
têm um efeito relaxante sobre os sentidos. Deixa a pele fresca,
protegida e calma.

Genciana (Gentiana lutea)
Planta herbácea vivaz que se encontra em zonas montanhosas e
geralmente em terrenos argilosos. Pertence à família das gencianáceas, sendo utilizado o rizoma e as raízes. Apresenta propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e tónicas, protegendo
a zona íntima e mantendo o equilíbrio do pH da pele.
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Sabonete de

Sabonete de

Argila Verde & Chá Verde

Lavanda & Alecrim

CORPO E ROSTO | PURIFICANTE | PELE MISTA A OLEOSA

CORPO E ROSTO | SUAVIZANTE | TODOS OS TIPOS DE PELE

Limpa profundamente os poros e liberta a pele das toxinas e agressões diárias, promovendo o seu
reequilíbrio natural. Ajuda a reduzir as manchas e imperfeições, para uma pele mais suave e radiante.

Formulado com ingredientes suaves e naturais, para a limpeza e cuidado de todos os tipos de pele.
Estimula, repara e nutre em profundidade, mantendo o conforto e saúde natural. Ideal para toda a família.

Vegan | 100% Natural | Sem OGM | Sem parabenos | Não testado em animais
EAN: 5604321033720

Ref.: 2424

Vegan | 100% Natural | Sem OGM | Sem parabenos | Não testado em animais

Embalagem: 120 g (aprox.)

Chá Verde

EAN: 5604321033744

Lavanda

(Camellia sinensis)

Um aliado da saúde e beleza da pele, capaz de a purificar, hidratar
e reequilibrar. Atua como um poderoso anti-inflamatório e antioxidante, diminuindo o excesso de brilho e oleosidade da pele
e atenuando a acne. Os polifenóis presentes na sua estrutura,
são preciosos elementos no retardamento do envelhecimento
da pele.

Argila Verde
Conhecida por ser um segredo de beleza, é um composto natural
rico em sais minerais e oligoelementos, indicado para o tratamento
das peles oleosas. Possui uma ação purificante e tonificante, que
ajuda a desobstruir os poros e a regenerar a pele, mantendo-a
limpa e naturalmente equilibrada.
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Ref.: 2426

Embalagem: 120 g (aprox.)

(Lavandula officinalis)

As suas propriedades são de conhecimento milenar: cicatrizante,
antisséptica e anti-inflamatória. Equilibra a oleosidade, acalma
inflamações, hidrata a pele envelhecida e trata queimaduras,
psoríase e feridas. Destaca-se pelas suas características regeneradoras das células cutâneas, beneficiando a nutrição da pele e a
eliminação de toxinas e radicais livres.

Alecrim

(Rosmarinus officinalis)

Devido ao seu aroma característico, os romanos designavam-no
como rosmarinus, que em latim significa «orvalho do mar». O alecrim
é um bom estimulante da pele, com um aroma intenso e aromático,
que promove uma sensação única. Possuí propriedades antibac
terianas, antimicóticas e tonificantes, revelando-se um estimulante
da saúde da pele.
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Avenida Nossa Sr.ª de Guadalupe, n.º 71
2135-015 Samora Correia, Portugal
Tel: +351 263 659 450 | Fax: +351 263 659 459
geral@ignoramus.pt

www.ignoramus.pt

