Hotel Amenities 2022
Coleção: Costa / Linha: Algae

Costa
Há uma geografia de aromas e texturas que se faz no imenso
litoral português. Conhecê-la é sentir a maresia e o iodo ao
longo dos areais e das extensões rochosas que moldam a
vivência das pessoas, mas também elogiar a cultura de
saberes à beira-mar.
Costa é o reconhecimento deste legado natural e humano.
Na identidade marinha decalca-se uma coleção
retemperadora, que emana frescura e serenidade. Porque
tudo o que se deseja é proporcionar ondas de bem-estar.

Algae
Em terra de marinheiros, as algas não guardam segredos.
Utilizadas pelas suas propriedades medicinais e cosméticas,
são a alma de Algae. Este sabonete de fragrâncias marinhas,
de esfoliação suave à base de algas, mergulha a pele em
frescura para a deixar revitalizada e perfumada.

A certificação RSPO reflete o cuidado da Real Saboaria na
seleção de suas matérias-primas e o empenho em apoiar a
produção sustentável de óleo de palma em todo o mundo.
Descobre mais em www.rspo.org

A Real Saboaria é membro da 1% for the Planet desde agosto
de 2018. Ao aderir a esta iniciativa, 1% das vendas anuais da
Real Saboaria são utilizadas para ajudar organizações
ambientais sem fins lucrativos, que são pré-aprovadas em
1% para o Planeta.
Conheça os parceiros sem fins lucrativos por esta causa
www.anatureza.org
Descobre mais em www.onepercentfortheplanet.org

Através do nosso programa Care About Earth, estamos
empenhados em desenvolver produtos e em reduzir o seu
impacto no ambiente por forma a podermos contribuir para a
sustentabilidade, protegendo a Terra para as gerações futuras.
Oferecemos soluções isentas de plástico e embalagens de
origem 100% vegetal.
Descobre mais em www.groupegm.pt

Hotel Amenities
Coleção: Campo
Linha: Flor dos Poemas

Frascos Magic
30ml - 1.01 fl.oz
Champô Condicionador
Gel de Corpo e Mãos
Loção de Mãos e Corpo

Ecopumps Manhattan Sugarcane
500ml - 10.14 fl.oz
Champô Condicionador
Gel Corpo e Cabelo
Gel para Mãos e Corpo
Loção para Mãos e Corpo

Sabonete em envoltório de papel
20g - 0.88oz
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