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APRESENTAÇÃO

   Os óleos foram usados pelos grandes impérios e antigas 
civilizações gregas e romanas como forma de cuidar e toni-
ficar o corpo. Associados a rituais de iniciação e purificação 
são os óleos presentes em importantes celebrações.

   A Olivysense vem recuperar o uso de um dos mais impor-
tantes óleos da antiguidade, o óleo de azeitona, mais conhe-
cido por azeite. 

   Da natureza para a pele é a nossa assinatura. O resultado é 
uma pele macia, nutrida e limpa, transmitindo uma sensação 
de harmonia e bem-estar. 

   Para que se consigam obter resultados plenos desenvolve-
mos a gama Olivysense biológica. Conjugamos o azeite ex-
tra-virgem de produções agrícolas biológicas certificadas com 
óleos essenciais extraídos de plantas por processos naturais.

   Com o conhecimento e investigação adquiridos ao longo de 
40 anos, esta criação recorre a um laboratório certificado e 
preparado para a elevada exigência dos produtos cosméticos. 
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EFEITO E APLICAÇÃO
NA PELE

   

     Promove a hidratação da sua pele de forma 
natural com efeito relaxante e suavizante, 
hidratante e nutritivo da a pele.

Aplicação 
Espalhar e massajar sobre a pele promovendo a sua 
absorcao. Repita o processo diáriamente. 
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PROPOSTA DE VALOR

Produto inovador, orientado para a: 
- Hidrantantes
- Produtos naturais
- Puro, à base de azeite

Controlo:
Analisado, produzido e certificado  por laboratório 
especializado.

Enquadramento comercial 
Produtos cosméticos com preocupações ecológicas e 
ambientais.

              COMPOSIÇÃO
                    Ingredientes: Olea-europaea oil, Lavandula,           
                     angustifolia oil,Linalool

                      Rico em vitamina E e K, com acção 
                       NUTRITIVA , SUAVIZANTE e HIDRATANTE  
                        da pele.

                         Distribuído por: 
                          vontadefuturo Lda.              
                           Rua São Sebastião da Pedreira n.º 8-4.º
                            050-208 Lisboa
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PRODUTOS

Unidades individuais
Unidades de 50ml para uso 

pessoal.
Ideal para o dia-a-dia em 

qualquer lugar.

     Unidades de 0.5L e 1L
Para utilização intensa. 

Ideal para SPA´s 
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