


Aroma
Alfazema e Jasmim

PH alcalino

Finalidades
· Limpeza das mãos e do rosto
· Desmaquilhante
· Barbear
· Lavagem do cabelo e corpo
· Lavagem da loiça à mão
· Lavagem da roupa à mão

Composição  
Mistura de Sabão · Glicerina · Água · Aroma  
Óleos Naturais · Azeite · Corante

Fabrico nacional.
Suavizante e protetor.
Barras de sabão 100% vegetal, à base de azeite.

Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão: caso sinta indisposição, contacte o Centro de 
Informação Anti-Venenos (808 250 143). Se entrar em contacto com os olhos, 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as e continue a enchaguar. Armazenar num local fresco e seco.

Peso 370gr

Sabão Azul



Aroma
Neutro

PH alcalino

Finalidades
· Limpeza das mãos e do rosto
· Desmaquilhante
· Barbear
· Lavagem do cabelo e corpo
· Lavagem da loiça à mão
· Lavagem da roupa à mão

Composição  
Mistura de Sabão · Glicerina · Água · Aroma  
Óleos Naturais · Azeite · Corante

Fabrico nacional.
Suavizante e protetor.
Barras de sabão 100% vegetal, à base de azeite.

Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão: caso sinta indisposição, contacte o Centro de 
Informação Anti-Venenos (808 250 143). Se entrar em contacto com os olhos, 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as e continue a enchaguar. Armazenar num local fresco e seco.

Peso 370gr

Sabão Azul Neutro



Aroma
Rosmaninho  
e pétala de rosa

PH alcalino

Finalidades
· Limpeza das mãos e do rosto
· Desmaquilhante
· Barbear
· Lavagem do cabelo e corpo
· Lavagem da loiça à mão
· Lavagem da roupa à mão

Composição  
Mistura de Sabão · Glicerina · Água · Aroma  
Óleos Naturais · Azeite · Corante

Fabrico nacional.
Suavizante e protetor.
Barras de sabão 100% vegetal, à base de azeite.

Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão: caso sinta indisposição, contacte o Centro de 
Informação Anti-Venenos (808 250 143). Se entrar em contacto com os olhos, 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as e continue a enchaguar. Armazenar num local fresco e seco.

Peso 370gr

Sabão Rosa



Aroma
Alfazema  
e rosmaninho

PH alcalino

Finalidades
· Limpeza das mãos e do rosto
· Desmaquilhante
· Barbear
· Lavagem do cabelo e corpo
· Lavagem da loiça à mão
· Lavagem da roupa à mão

Composição  
Mistura de Sabão · Glicerina · Água · Aroma  
Óleos Naturais · Azeite · Corante

Fabrico nacional.
Suavizante e protetor.
Barras de sabão 100% vegetal, à base de azeite.

Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão: caso sinta indisposição, contacte o Centro de 
Informação Anti-Venenos (808 250 143). Se entrar em contacto com os olhos, 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as e continue a enchaguar. Armazenar num local fresco e seco.

Peso 370gr

Sabão Cinza



Finalidades
· Limpeza das mãos e do rosto
· Desmaquilhante
· Barbear
· Lavagem do cabelo e corpo
· Lavagem da loiça à mão
· Lavagem da roupa à mão

Composição  
Mistura de Sabão · Glicerina · Água · Aroma  
Óleos Naturais · Azeite · Corante

Fabrico nacional.
Suavizante e protetor.
Barras de sabão 100% vegetal, à base de azeite.

Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão: caso sinta indisposição, contacte o Centro de 
Informação Anti-Venenos (808 250 143). Se entrar em contacto com os olhos, 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as e continue a enchaguar. Armazenar num local fresco e seco.

Aroma
Azeite e aromas 
campestres

PH alcalino

Peso 370gr

Sabão Verde
EDIÇÃO 

LIMITADA



Detergente líquido  
para roupa Azul

Aroma
Alfazema e jasmim

Finalidades
· Lavagem da roupa manual
· Lavagem da roupa na máquina

Composição 
Mistura de Sabão · Glicerina · Óleos Naturais · Azeite · Água 
destilada · Aroma · Corante · Bicarbonato de sódio

Fabrico nacional.
100% vegetal, à base de azeite.

Manter fora do alcance das crianças. 
Em caso de ingestão: caso sinta indisposição, contacte o Centro de 
Informação Anti-Venenos (808 250 143). Se entrar em contacto com os olhos, 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as e continue a enchaguar. Armazenar num local fresco e seco.

Peso 2L

2L

PH alcalino



Pack barra

Pack detergente

Pack combinado

6 barras por 20€
12 barras por 35€

4 detergentes líquidos  
para a roupa por 25€

6 barras + 1 detergente líquido  
para a roupa por 25€

12 barras + 1 detergente líquido  
para a roupa por 40€

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

sabaomacaco
sabaomacaco.com

sabaomacaconatural@gmail.com

PORTES DE ENVIO 
INCLUÍDOS EM TODOS 
OS PACKS




