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Filigrana
 

Perde-se nos séculos a origem de uma arte exigente que 

resul ta em peças de impressionante minúcia.

Para homenagear quem trabalha os metais nobres e a 

singularidade da ourivesaria portuguesa, Filigrana apresenta a 

energia positiva da verbena. A frescura cítrica está na essência 

de uma linha criadora de momentos que valem ouro.

Tradições

Tradições faz o elogio a artes e saberes antigos que chegam 

ao presente como traços de uma identidade única, 

interpretando os seus aromas.

No mapa de memórias vivas, concebe-se uma coleção que 

homenageia fragrâncias familiares com o toque de algodão 

e ouro. Porque o cheiro, afinal, é a primeira lembrança.



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



Ecopumps Manhattan Sugarcane
500ml - 10.14 fl.oz 

Champô Condicionador

Gel para Mãos e Corpo

Gel Corpo e Cabelo

Loção para Mãos e Corpo 
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Frascos Magic 
30ml - 1.01 fl.oz 

Champô Condicionador

Gel de Corpo e Mãos

Gel Corpo e Cabelo

Loção de Mãos e Corpo

Condicionador

Sabonete em envoltório de papel

20g - 0.88oz 



Kit de Cosméticos Sólidos

Caixa de cartão

Sabonete

Champô Sólido

2x10g - 2x0.35 o.z
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