
Respeitando e reproduzindo a generosidade da natureza.



(Aloe vera) (Néroli) (Lamium album)

(Piperita) (Jasminium officinale)(Salvia officinalis)

(Lavandula)(Juniperus comunis) (Olea europaea)

A simplicidade, autenticidade e a alegria” estão no centro do que a DAMANA® 
faz de melhor desde o início.

Com base nestes valores fundamentais, a DAMANA® Earth and Sun 
nasceu em 2003. Desde então, a nossa coleção expandiu-se para incluir 
DAMANA® Néroli, DAMANA® Organic Bath Line e Apothicals 
by DAMANA®.

As nossas gamas estão sustentadas pela autenticidade e diversidade 
de ingredientes naturais e artesanais, e pela nossa paixão por atender 
às expectativas dos seus hóspedes em termos de bem-estar, eficácia e  
credenciais verdes. 
O nosso compromisso inabalável com os nossos valores fundadores e 
com os altos padrões levaram-nos a desenvolver produtos de luxo que 
são tão naturais e ecológicos quanto possível.

Respeitando e reproduzindo a generosidade da natureza.

A DAMANA® abraça de todo o coração o programa 
Care About Earth.
A coleção está a trabalhar para reduzir a sua  
pegada ambiental, dando aos ingredientes de origem 
natural um lugar de destaque nas suas fórmulas.  

No espírito de reinvenção contínua, selecionamos alternativas res-
ponsáveis ao plástico de origem petroquímica para as nossas embalagens.
Numa tentativa de ajudar a proteger recursos naturais como a água, 
a DAMANA® Earth and Sun oferece agora uma gama de produtos 
cosméticos sólidos. Estes sólidos, não só reduzem significativamente a 
água necessária para a fabricação, como também são 100% livres de 
plástico graças à embalagem de cartão certificada pelo FSC. 
Visite-nos em www.care-about-earth.com



98 %

Fiéis aos valores da DAMANA®, que são 
autenticidade, simplicidade e felicidade, 
foi criada uma nova linha suave e pura. 
Sob a rubrica NEROLI, esta nova linha 
perfumada evoca imagens de laranja flor 
e sol mediterrâneo.

100% inspirada na natureza, a  
DAMANA® NEROLI é uma linha de 
produtos para hóspedes, enriquecida 
com extratos naturais e calmantes de 
flor de laranjeira para dar a sensação de 
bem-estar, cuidado e suavidade.

Uma linha de valor excecional, a  
fragrância subtil e as propriedades  
benéficas da DAMANA® NEROLI irão 
encantar os seus hóspedes – homens e 
mulheres.

DE INGREDIENTES 
DE ORIGEM NATURAL

As nossas fórmulas possuem
certificação vegan e contêm até 



ECOPUMP
300 ml - 10.14 fl.oz

SUPORTES  
DE PAREDE

Aço inoxidável ou plástico  
ABS reciclável. Pode ser fixado  
com 2 parafusos ou com fita  
adesiva de dupla face.

A DAMANA® NEROLI traz um delicado toque floral à família DAMANA, oferecendo produtos  
com extratos calmantes e naturais de flor de laranjeira, a verdadeira essência do sol.

TUBOS
40 ml - 1.35 fl.oz

Gel de limpeza
Gel para cabelo e corpo
Champô condicionador
Condicionador
Loção corporal

Gel de limpeza
Gel para cabelo e corpo

SABONETE
PERFUMADO
15 & 30 g - 0.52 & 1.05 oz

Este sabonete  
contribui para  
a produção de  
óleo de palma 
sustentável  
certificado.

Laranja amarga 
Citrus aurantium amara

Crescendo principalmente ao redor 
da bacia do Mediterrâneo, a laran-
jeira amarga “Citrus aurantium 
amara” é uma pequena árvore de 
fruto com flores brancas puras, da 
qual é extraída a preciosa água de 
flor de laranjeira. Reconhecida há  
milénios pelo seu perfume  
delicado, propriedades reconfor-
tantes, calmantes e refrescantes, 
foi a princesa de Neroli, cidade 
próxima de Roma, que confecionou 
a essência de laranja amarga no  
século XVII como perfume para as 
suas luvas e banho e em nome de 
quem é conhecida hoje.



www.groupegm.com   
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