
      

NUR-GAIA

Cosmètica natural



CATÀLEG DE PRODUCTES

•• Higiene diària:Higiene diària:

Desodorant de sàlvia:  propietats antisudorífiques, regula la sudoració excessiva. 
Fragància intensa i penetrant. Fórmula natural sense alcohol. (5€)

Desodorant de cítrics: especial per pells més delicades. Fragància sutil i refrescant. 
Formula natural sense alcohol.(5€)

Loció  per després de l’afeitat: amb extractes de ginebró i aloe vera. D’efectes  refrscants, 
suavitzants i hidratants. (5€)

Pasta dentífrica: formula suau i espumosa; conté  argiles i olis essencials naturals que li 
aporetn propietats antisèptiques i antiinflamatòries; eficaç per gingivitis i mal alè.(5€)

•• Linia infantil:Linia infantil:

Sabó de calèndula: per tot tipus de pells, però especialment les mes delicades. Per nadons 
i  problemes cutanis (eczemes, dermatitis...) . Base d’olis vegetals.(100%).L’oli essencial de 
lavanda li aporta propietats tranquilitzants i desinfectants (2€)

 Ungüent de calèndula:  irritacions, cremades, eczemes i tot tipus de problemes de pell. 
També per mares lactants (mugrons).(3€)

• CutisCutis: 

Crema facial: extractes oleics de rosa i altres plantes emolients i suavitzants del cutis. Te 
un efecte “lifting”; aconsellat sobretot per pells seques i madures. (7€)

Sabó facial:: Propietats antiacneiques i suavitzants; conté argiles i extractes de flors. Base 
d’olis vegetals.(100%). (2€)

• Olis corporalsOlis corporals : 

Oli de massatges: base d’oli d’ametlles i  de sèsam, macerats 
amb plantes relaxants ; ideal per massatges en calent. Conté olis 
essencials de lavanda. (5€ petit i 8 € gran)

Oli corporal  amb calèndula: amb propietats nutritives; d’us diari; base d’oli d’ametlles i 
oli de germen de blat macerat amb plantes cicatritzabts , emolients i suavitzants. Conté 
oli essencial de llimona (5€ petit i 8€ gran)

• Cremes i  llets:Cremes i  llets:     

Crema de mans amb Aloe Vera: d’us diari, especialment per 
mans malmeses o resseques. Base d’olis vegetals, cra verge d’abella, 
extractes aquosos de flors i d’aloe vera; Fragància cítrica i 
refrescant (amb olis essencials naturals) (7 €)

Llet corporal anticel  ··  lulitica  : Amb extractes d’algues  i plantes  d’efectes circulatoris i 
reafirmants; ajuden a reduir el teixit adipós. D’us diari per qualsevol pell. Olis essencials 
de cítrics , romaní, sàlvia (entre altres) (10 €)



•• Protectors i repelents:Protectors i repelents:

Protector labial: en forma d’ungüent. Conté mantega de cacau i 
extractes oleosos de plantes cicatritzants. Oli essencial de mandarina, de 
menta o rosa (3€)

Protector i broncejador solar: Loció en forma d’esprai; conté base d’oli de 
sèsam, de germen de blat i d’ametlles. L’extracte  de pastanaga (vit. E ) i 

te verd (antioxidant) el fan un  tonic ideal per mantenir i aconseguir un broncejat 
progressiu a finals i principi de temporada calorosa. (7€)

Loció repelent d’insectes i calmant de picades: La seva formula fa que 
s’extengui fàcilment  aconseguint una absorció ràpida que evita 
molèsties. Extractes oleosos de plantes  d’efectes calmants. Olis essencials 
d’efectes repelents i agradables a l’olfacte. (5€)

•• Tractaments locals:Tractaments locals:

Oli antiinflamatori: especial per cames cansades, peus adolorits, problemes de mala 
circulació i reumàtics en general; també per contusions, esguinços,etc. Maceració  de 
plantes antiinflamatòries i analgèsiques, oli essencial de romaní. Aplicar en massatge a 
la zona afectada (us extern) (5€)

Ungüent pectoral: especial per afeccions respiratòries (tos, faringitis, bronquitis, 
congestió nasal). Maceració oleosa de plantes  antitusígenes, bronquials, expectorants, 
descongestives.  Aplicar lleugerament a la zona afectada (us extern). (3€)

•• BanyBany
T’oferim una gama de bany perque disfrutis  del teu moment  en dues versions: sals de 
bany amb olis essencials naturals i planta per infusionar, o bombolles  efervescents amb 
propietats suavitzants
De menta: refrescant i estimulant de la ment i el sistema nervios
De lavanda: tranquilitzant
De cítrics: suavitzants i  astringents
De palmarrosa: reafirmants i regeneradors celulars
Sals 2 €
Bombolles 2 €

• Cormètica i sabons naturalsCormètica i sabons naturals:   

Aigua de lavanda: tranquilitzant i netejadora de la pell (propietats 
antisèptiques). Pot utilitzar-se com a perfum o com a desmaquillant. (5€)

Aigua de flor de taronger: refrescant  i tranquilitzant  del sistema nerviós.
(5€) 
Aigua d’hongria:  tónic astringent; aquest fou el primer 
perfum que es va fer a Europa per la reina d’hongria; diuen 
que despres d’utilitzar-lo va quedar tan jove i maca que va 

conquerir molts cors... (5€)

Sabó  d’algues anticel  ·  lulític  : L’oli essencial de romaní que conté estimula la circulació, 
l’espirulina aporta vitamines i minerals a la pell i ajuda a reduir el teixit adipós. (2€)



Sabó  de pedra pomez: ajuda a treure brutícies incrustades i fa efecte “peeling” a zones 
de durícies (colzes, talons, mans,). D’us corporal o de mans. (2€)

Sabó de própolis:: propietats desinfectants i antisèptiques. (2€)

Sabó de carícies: amb mel i canyella. Propietats suavitzants i 
afrodisíaques; oli essencial de taronja. (2€)

Sabó  de menta  i pebre negre. Ideal per pells greixoses; produiex un 
lleuger efecte “peeling” i neteja d’impureses la pell. (2€)

LOTS DE PRODUCTES

CANASTES D’AROMATERÀPIA (15€)

• Sabó líquid de  dutxa de romaní i lavanda 
(amb dosificador incluit)
• Crema de  cos i mans de flor de taronger
• Sals de bany (menta, lavanda o rosa)
• Aigua de flors: tònic facial  sense alcohol (de 
lavanda o cítrics)
• Sabonet  en pastilla (facial,  exfoliant, algues o 
propolis)

PAQUETETS DE SABONS NATURALS VARIATS (5€)

Mostres de sabonets naturals (3 unitats)  de diferents  
combinacions :
Algues i romaní, facial, propolis, exfoliant, etc.

                          ...de la terra que brilla
Per contactes:

NUR-GAIA
TEL.658608879



nurgaia@moviments.net


