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DESODORANT DE SÀLVIA: Regula la transpiració

DESODORANT DE CÍTRICS: Suavitzant i refrescant.

AIGUA D'HONGRIA: Depura, drena i reafirma la pell. Tonificant i
anticel lulític.·

AIGUA DE FLOR DE TARONGER: Fragància dolça. Relaxant.

ALCOHOL DE ROMANÍ: Mala circulació, fatiga muscular, peus cansats,
varius, lesions articulars

LOCIÓ PER DESPRÉS DE L'AFEITAT:
Amb Aloe vera. Suavitza i reestructura la pell. Evita irritacions ,
nutreix i dona elasticitat a la pell

LOCIÓ REPELENT D'INSECTES:
Amb essències naturals, calma les picades  amb les seves propietats
antiinflamatories i repel els insectes.

TÒNICS I LOCIONS 
  (125ml)



  

OLIS CORPORALS
 (125ML)

DE COPS: Amb hipèric. 
Cremades, 
contusions,irritacions.

DE ROMANÍ: Tonificant de la 
musculatura, fatiga 
muscular, circualció, varius.

DE LAVANDA: Relaxant, 
contractures, 
antiinflamatori.

DE BELLESA:Nutritiu, 
reafirmant, suavitzant, 
tonificant.



  

SALS DE BANY D'AROMATERÀPIA
 (60ml)

MENTA: Picors, migranyes, expectorant, antiinflamatori, vasoconstrictor, 
dolors musculars i reuma, dermatitis, elimina punts negres de la pell

BELLESA: Elimina toxines, suavitza la pell, regenera cèl lules, antiarrugues, ·

regula pells seques i greixoses, antiinfecciós

LAVANDA: Relaxant, antiinflamatori, cicatritzant, dermatitis, expectorant, 
antidepressiu

CÍTRICS: Suavitzant, berrugues, cicatrius, refrescant, antireumàtic, 
depuratiu, netejador de la pell



  

CREMES I UNGÜENTS
(60 i 30ml)

CREMA NUTRITIVA: amb oli d'ametlles. 
Ideal pells sensibles. Per cos, mans i cutis. 
Amb fragàncies de flor de taronger.

CREMA FACIAL: amb olis naturals i 
essències pures que reestructuren les 
cèl lules mortes de la pell.·

CREMA DE MANS: Amb Aloe vera. Suavitza, 
protegeix i nutreix la pell.

UNGÜENT DE CALÈNDULA: eczemes, 
irritacions, cremades. Ideal nadons.

UNGÜENT D'EUCALIPTUS: expectorant, tos, 
congestió nasal. També s'utilitza en 
herpes, úlceres i dermatitis de la pell.



  

SABONS NATURALS CORPORALS
Sabó de Romaní i algues  
Tonificant, circulació, reafirmant, cel lulitis·

Sabó d'Aloe vera i menta 
Suavitzant, cicatritzant, protector, desinfectant

Sabó de calèndula i lavanda
Especial bebès, pells delicades, irritacions i èczemes

Sabó de pebre negre i menta
Exfoliant, pells greixoses, migranyes, antisudorifer

Sabó de coco
Sense essències; gran netejador

Sabó de mel i canyella
Suavitzant, nutritiu, afrodisíac

Sabó facial
Impureses, acné, antiarrugues, netejador

Sabó d'eucaliptus i cendra
Úlceres de pell, psoriasis, desinfectant, cicatritzant, pells atòpiques

Sabó de cítrics
Refrescant, cicatrius, suavitzant, estova durícies

Sabó de berbena
Estova la pell, suavitzant, repel lent insectes·

Sabó  civada i llimona
Hidrata la pell, protector, exfoliant suau, suavitzant

Sabó de pedra pómez
Especial jardiners i mecànics, gran netejador i desinfectant. Amb arbre 
del te.

Sabó de sàndal i espècies
Relaxant, exfoliant, afrodisíac

Sabó de própolis 
cicatritzant, antifúngic, desinfectant



  

LOT DE BELLESA
Una Aigua d'Hongria
Unes sals de bellesa
un oli de bellesa
un sabó facial
 

LOT DE BEBÈ  
Un ungüent de 
calèndula
Una Aigua de flor de 
taronger
Un sabó de calèndula
Unes sals de lavanda

LOT “DIA A DIA” 
MASCULÍ
Una loció per després 
de l'afaitat
Un sabó a elegir
Un desodorant de 
sàlvia
Un oli de romaní

LOT “DIA A DIA”
FEMENÍ
Una aigua 
d'Hongria
Un desodorant de 
cítrics/sàlvia
Un oli corporal
Un sabó a elegir

LOT FARMACIOLA
Una loció repelent 
d'insectes
Un oli de cop
Unes sals de menta
Un ungüent  
d'eucaliptus

LOTS DE PRODUCTES AMB CISTELLA I EMBOLICATS



  

CONDICIONS DE COMPRA I CONTACTE:

•Les comandes podeu fer-les enviant un mail a 
nurgaiaecologic@gmail.com o trucant a 658608879

•Els enviaments es fan per correu certificat (els costos 
van a  compte del receptor). Les comandes  tarden uns 5 
dies laborables a arribar.
•

•Per mes informació consulteu 
http://nurgaia.wordpress.com

mailto:nurgaiaecologic@gmail.com
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