


A nossa filosofia é simples. Levar até si um produto 
funcional, honesto e de qualidade exemplar, 
que acrescente valor Real à sua rotina diária. 

Um produto que fala por si.

Our philosophy is quite simple: bring you a 
functional, honest and exemplary product 
that adds Real value to your daily routine.

A product that speaks for itself.



Real Saboaria is a world of experiences and 
sensations. Because we believe that your 
well-being begins within your own house, and 
that a little daily care helps enhance your 
comfort and self-esteem, we’ve created soaps, 
scented candles and skin care products that 
improve your mood throughout the day. 

Recognized for their soft, moisturizing proper-
ties and distinctive aroma that remains until 
the last use, our formulas are developed and 
continually improved in our own factory in 
Portugal, based on a wide range of ingredients 
of natural and sustainable origin. From the 
composition to the packaging of each product, 
our team of researchers, designers and creative 
thinkers works hard with the mission of gaining 
the confidence and preference of your body and 
your home.

A Real Saboaria é um mundo de experiências e 

sensações. Porque acreditamos que o seu bem-

-estar começa dentro da sua própria casa e que 

pequenos cuidados diários contribuem para 

melhorar o seu conforto e auto-estima, criamos 

sabonetes, velas perfumadas e produtos de cui-

dado da pele que melhoram a sua disposição ao 

longo de todo o dia. 

Reconhecidas pelas propriedades suaves e hi-

dratantes e pelo aroma distintivo que permanece

até à última utilização, as nossas formulas são 

desenvolvidas e continuamente aperfeiçoadas

nos laboratórios da nossa própria fábrica, em 

Portugal, com base numa curadoria de ingre-

dientes de origem natural e sustentável. Da 

composição ao packaging de cada produto, a 

nossa equipa de investigadores, designers e 

criativos trabalha arduamente, com a missão 

de conquistar a confiança e a preferência do seu 

corpo e da sua casa.



As fragrâncias que compõe a nossa coleção Herança, são 

criadas a partir de extratos naturais que hidratam e cuidam, 

enquanto perfumam a sua pele. Composto por uma fórmula 

suave, distingue-se pelos aromas puros e envolventes, in-

spirados em temáticas da cultura portuguesa. 

The fragrances that make up our collection of Herança 
are created from natural extracts that moisturize and 
care, while perfuming your skin. Composed of a mild 
formula, it is distinguished by the pure and embracing 
aromas, inspired by the themes of Portuguese culture. 



Filigrana
Verbena ◊ Verbena

The precious heritage of filigree and this ancient art of forging and handling 
gold inspire this line where the strength and masculinity of the citric scent of 

verbena is released into a fresh, unique and invigorating experience.

100% VEGETABLE SOAPS ENRICHED WITH OLIVE OIL   ◊  SCENTED CERAMIC, 700 HOURS OF FRAGRANCE DIFFUSION  ◊  30% SOY WAX CANDLE WITH HOMOGENEOUS BURNING

SABONETES 100% VEGETAIS ENRIQUECIDOS COM ÓLEO DE AZEITONA  ◊  CERÂMICA PERFUMADA, 700 HORAS DE DIFUSÃO DE FRAGRÂNCIA  ◊  VELAS 30% CERA DE SOJA COM QUEIMA HOMOGÊNEA 

O valioso património da filigrana e esta arte ancestral de forjar e trabalhar o 
ouro inspiram esta linha onde a robustez e masculinidade do aroma cítrico da 

verbena se liberta para uma experiência única, fresca e revigorante.







Bilros
Almond ◊ Amêndoa

On the coast, while the fishermen tangled their nets, the women who waited for them involved them-
selves in a patient wire and bobbins crossing: an art called Renda de Bilros that this line wishes to 

honor. The sweet, warm almond aroma brings comfort, remembering the embrace of those we miss.

100% VEGETABLE SOAPS ENRICHED WITH OLIVE OIL   ◊  SCENTED CERAMIC, 700 HOURS OF FRAGRANCE DIFFUSION  ◊  30% SOY WAX CANDLE WITH HOMOGENEOUS BURNING

SABONETES 100% VEGETAIS ENRIQUECIDOS COM ÓLEO DE AZEITONA  ◊  CERÂMICA PERFUMADA, 700 HORAS DE DIFUSÃO DE FRAGRÂNCIA  ◊  VELAS 30% CERA DE SOJA COM QUEIMA HOMOGÊNEA 

No litoral, enquanto os pescadores entrançavam as redes, as mulheres esperavam-nos envolven-
do-se num cruzamento paciente de fios e bobinas: a renda de bilros, que esta linha homenageia. O 
aroma quente e doce da amêndoa reconforta, lembrando o abraço daqueles por quem esperamos.







Namorados
Berry Fruits ◊ Frutos Vermelhos

The smoothness of this line evokes the linen’s delicate texture used on Lenços dos Namorados (Lover’s 
Scarves) embroidered by the Portuguese girls to the owner of their affections. If the scarf was worn by 

the boy the feeling was mutual. The wild berries’ aroma reminds the sweetness of this youthful love.

100% VEGETABLE SOAPS ENRICHED WITH OLIVE OIL   ◊  SCENTED CERAMIC, 700 HOURS OF FRAGRANCE DIFFUSION  ◊  30% SOY WAX CANDLE WITH HOMOGENEOUS BURNING

SABONETES 100% VEGETAIS ENRIQUECIDOS COM ÓLEO DE AZEITONA  ◊  CERÂMICA PERFUMADA, 700 HORAS DE DIFUSÃO DE FRAGRÂNCIA  ◊  VELAS 30% CERA DE SOJA COM QUEIMA HOMOGÊNEA 

A suavidade desta linha lembra a textura delicada do linho dos Lenços dos Namorados, bordados pelas 
jovens portuguesas para o dono dos seus afetos. Se o rapaz usasse o lenço o sentimento da jovem era 

correspondido. O aroma silvestre dos frutos vermelhos traz à memória a doçura deste amor jovial.







Violet ◊ Violeta

Endowed with a fresh and soft sweetness, this line invokes the beauty of blooming flowers of 
the Portuguese countryside. Noteworthy is the sweet and woody scent of violet, a spontaneous 

flower with simple and bucolic beauty that much has inspired great Portuguese poets.

100% VEGETABLE SOAPS ENRICHED WITH OLIVE OIL   ◊  SCENTED CERAMIC, 700 HOURS OF FRAGRANCE DIFFUSION  ◊  30% SOY WAX CANDLE WITH HOMOGENEOUS BURNING

SABONETES 100% VEGETAIS ENRIQUECIDOS COM ÓLEO DE AZEITONA  ◊  CERÂMICA PERFUMADA, 700 HORAS DE DIFUSÃO DE FRAGRÂNCIA  ◊  VELAS 30% CERA DE SOJA COM QUEIMA HOMOGÊNEA 

Dotada de uma doçura fresca e suave, esta linha invoca a beleza das flores dos campos 
portugueses. Destaca-se o perfume doce e amadeirado da violeta, uma flor espontânea 

de beleza simples e bucólica que muito inspirou grandes poetas portugueses.







Cherry Blossom ◊ Flor de Cerejeira

The Cherry Blossom is the poetic symbol of purity and femininity. Blooming in the 
spring it fulfils the fields of Portugal with a natural spectacle of wonder and beauty. 

Its floral and delicate fragrance makes up this line with gentle and silky scent.

100% VEGETABLE SOAPS ENRICHED WITH OLIVE OIL   ◊  SCENTED CERAMIC, 700 HOURS OF FRAGRANCE DIFFUSION  ◊  30% SOY WAX CANDLE WITH HOMOGENEOUS BURNING

SABONETES 100% VEGETAIS ENRIQUECIDOS COM ÓLEO DE AZEITONA  ◊  CERÂMICA PERFUMADA, 700 HORAS DE DIFUSÃO DE FRAGRÂNCIA  ◊  VELAS 30% CERA DE SOJA COM QUEIMA HOMOGÊNEA 

A Flor de Cerejeira é o símbolo poético da pureza e feminilidade. Florindo na primavera, 
enche os campos de Portugal com um espectáculo natural de maravilha e beleza. 

A sua fragrância floral e delicada compõe esta linha de aroma suave e sedoso.







White Jasmine ◊ Jasmim Branco

The exotic jasmine evokes the old eastern routes and its mysterious and 
magnetic scent carries the magic of Indian nights. This line results in 

an explosion of sensuality and softness awakening the senses.

100% VEGETABLE SOAPS ENRICHED WITH OLIVE OIL   ◊  SCENTED CERAMIC, 700 HOURS OF FRAGRANCE DIFFUSION  ◊  30% SOY WAX CANDLE WITH HOMOGENEOUS BURNING

SABONETES 100% VEGETAIS ENRIQUECIDOS COM ÓLEO DE AZEITONA  ◊  CERÂMICA PERFUMADA, 700 HORAS DE DIFUSÃO DE FRAGRÂNCIA  ◊  VELAS 30% CERA DE SOJA COM QUEIMA HOMOGÊNEA 

O exótico jasmim evoca as antigas rotas do oriente e o seu perfume magnético 
e misterioso traz consigo a magia das noites da Índia. Esta linha resulta 
numa explosão de sensualidade e suavIdade, despertando os sentidos.







Close your eyes, inhale and elevate your senses, with the unique aromas of our Herança soaps. In this collection, we re-
visited the past to bring you products that tell stories of our Portuguese culture. Enriched with olive oil, which is the 
most skin-compatible essential oil, our 100% vegetable soaps are extremely soft and moisturizing, and are available in six  
exclusive fragrances, in 50g and 120g formats.

SOAPS ◊ SABONETES

SOAPS ◊ SABONETES

Portfolio 
Herança Feche os olhos, inspire e eleve os seus sentidos, com os aromas únicos dos sabonetes Herança. Nesta coleção, recuamos ao 

passado para levar até si produtos que contam as histórias da nossa cultura portuguesa. Enriquecidos com óleo de azeitona, 

que é o óleo essencial com maior compatibilidade com a pele, os nossos sabonetes 100% vegetais, de textura extremamente 

suave e hidratante, encontram-se disponíveis em seis fragrâncias exclusivas, nos formatos de 50g e 120g.

SCENTED CERAMICS ◊ CERÂMICAS PERFUMADAS

CANDLES ◊ VELAS



THREE SOAP BOX ◊ CAIXA TRÊS SABONETES

As a gift for someone special, an object of decor for your home or just a small gesture to improve your day-to-day, the 
Herança ceramics are scented with aromas that arouse positive emotions. Available in six exclusive fragrances which 
revisit remarkable moments of the Portuguese culture, our ceramics represent special moments. After more than 700 hours 
of perfume, the product can continue being used as a decorative object and be perfumed by yourself whenever you want.

Um presente para alguém especial, um objeto de decor para a sua casa, ou um pequeno gesto para melhorar o seu dia-a-dia, as 

cerâmicas Herança são perfumadas com aromas que despertam emoções positivas. Disponíveis em seis fragrâncias exclusivas, 

que revisitam momentos marcantes da cultura portuguesa, as nossas cerâmicas representam momentos especiais. Depois de 

mais de 700 horas de perfume, o produto pode continuar a ser utilizado como objeto decorativo e voltar a ser perfumado por 

si as vezes que quiser.

SCENTED CERAMICS ◊ CERÂMICAS PERFUMADAS



After a day out, there is nothing more revitalizing than slowing down with the soothing scent of a scented candle. The 
Herança collection was specially created to give you moments of energy and well-being. Inspired by natural fragrances of 
the Portuguese culture, our candles are made up of 30% of soybeans and last for more than 40 hours. After the wax is con-
sumed, we recommend that you reuse the glass cup as a functional and decorative object. Treat yourself and your home too!

Depois de um dia fora de casa, não há nada mais revitalizante do que abrandar, com o aroma relaxante de uma vela perfumada. 

A coleção Herança, foi especialmente criada para lhe proporcionar momentos de energia e bem-estar. Inspiradas em fragrâncias

naturais da cultura portuguesa, as nossas velas são constituídas por 30% de soja e duram mais de 40 horas. Depois da cera 

ser consumida, recomendamos que reutilize o copo de vidro, como objeto funcional e decorativo. Mime-se a si e à sua casa!

CANDLES ◊ VELAS



The process of developing Real Saboaria products begins in the laborato-
ries of our production unit in Portugal. Starting with a careful selection of 
high quality ingredients, our team of researchers develops the enriched 
formulas that make up our products, in a continuous process of innova-
tion and improvement.

Before reaching the market, all our products go through a rigorous quality 
control process, which ensures the smooth texture, moisturizing proper-
ties and enduring aromas that characterize our brand. The labels used to 
pack the soaps, candles and essences, are created by our designers with 
the utmost concern and respect for the environment, and the unique 
characteristics of the composition of each product.

O processo de desenvolvimento dos produtos Real Saboaria começa nos 

laboratórios da nossa unidade de produção em Portugal. Partindo de uma 

cuidada seleção de ingredientes de elevada qualidade, a nossa equipa de 

investigadores desenvolve as fórmulas enriquecidas que compõem os 

nossos produtos, num processo continuo de inovação e aperfeiçoamento.

Antes de chegarem ao mercado, todos os nossos produtos respondem a 

um rigoroso controlo de qualidade, que assegura a textura suave, as pro-

priedades hidratantes e os aromas duradouros que caracterizam a nossa 

marca. Os rótulos utilizados para embalar os sabonetes, velas e essências, 

são criados pelos nossos designers, com a preocupação de respeitar o 

ambiente e as características únicas da composição de cada produto.

PROCESS ◊ PROCESSO



At  Real Saboaria, we believe that the well-being is essential to meet the 
challenges of each new day. Therefore, we develop each product with the 
utmost attention to detail, from ingredients of plant origin and carefully 
selected fragrances that harmoniously react with our body and mind. 
Our goal is for you to leave the house with the maximum motivation and 
energy, and end the day completely relaxed, preferably with a good, quiet 
and revitalizing night of sleep.

Before getting to you, our formulas are tested and approved by our entire 
team, and continually improved by researchers in the laboratories of 
our factory. In consideration for the world around us, our products are 
made of ingredients of 95% natural origin, without any use of parabens 
or sulphates. We do not sell any product that wouldn’t be used by us or 
in our own homes. We do not test on animals.

Our products reflect our values in terms of social, environmental and 
economic sustainability. Our packaging is recyclable and produced in 
Portugal.We support producers who promote good agricultural and 
industrial practices, who respect the environment and biodiversity and 
contribute to actively reduce poverty and develop local communities.

Na Real Saboaria, acreditamos que o bem-estar é essencial para enfrentar 

os desafios de cada novo dia. Por isso, desenvolvemos cada produto com 

a máxima atenção ao detalhe, a partir de ingredientes de origem vegetal 

e de fragrâncias cuidadosamente selecionadas, que reagem harmoniosa-

mente com o corpo e com a mente. O nosso objetivo é que saia de casa 

com o máximo de motivação e energia. E que termine o dia relaxado. De 

preferência, com uma noite de sono tranquila e revitalizante.

Até chegar às suas mãos, as nossas formulas são experimentadas e 

aprovadas por toda a nossa equipa, e continuamente aperfeiçoadas por 

investigadores experientes nos laboratórios da nossa fábrica. Em respeito 

pelo mundo à nossa volta, os nossos produtos são compostos por 95% de 

ingredientes de origem natural, sem recurso à utilização de parabenos e 

sulfatos. Não comercializamos nenhum produto que não seja utilizado por 

nós ou na nossa própria casa. Não testamos em animais.

Os nossos produtos refletem os nossos valores em termos de sustentabili-

dade social, ambiental e económica. As nossas embalagens são recicláveis 

e produzidas em Portugal. Procuramos sempre matérias-primas que sejam 

produzidas em transparência. Apoiamos produtores que promovam boas 

práticas agrícolas e industriais, que respeitem o meio ambiente e a bio-

diversidade, e que contribuam ativamente para a redução da pobreza e 

para desenvolvimento de comunidades locais.

MANIFESTO MANIFESTO



Let’s keep in touch!
Vamos manter o contacto!



Because we believe that your well-being begins within your own house, 
and that a little daily care helps enhance  your comfort and self-esteem.

Acreditámos que o bem-estar começa dentro da sua própria casa e pequenos 
cuidados diários contribuem para melhorar o seu conforto e auto-estima.











Acreditamos que o bem-estar 

começa em casa e que pequenos 

cuidados diários trazem conforto 

e prazer à sua vida.



INTENSO

ÓLEO DE PALMA SUSTENTÁVEL (CERTIFICADO RSPO)

ABACATE DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

FRAGRÂNCIA CONCENTRADA

BASE RICA EM GLICERINA

A coleção de sabonetes INTENSO foi 

criada para hidratar e perfumar a sua pele 

com fragrâncias intensas e duradouras.



A sua fórmula exclusiva tem como base 

uma alta concentração de glicerina, 

enriquecida com manteiga de abacate 

de produção orgânica, um ingrediente 

multivitamínico reconhecido 

pelas suas propriedades nutritivas, 

suavizantes e de elevada absorção.



DISPONÍVEL EM CINCO fragrâncias 

EXCLUSIVAS, DE AROMA RICO E FRUTADO, 

ESTE PRODUTO É ADEQUADO A TODOS 

OS TIPOS DE PELE, INCLUINDO A SECA E 

SENSÍVEL, PROPORCIONANDO UMA SENSAÇÃO 

RELAXANTE E REVIGORANTE AO LONGO DE 

TODO O DIA. 

 

Para uma pele visivelmente mais saudável 

e radiante, aconselhamos a sua utilização 

regular, como sabonete de banho e mãos.





A intensidade 

do seu aroma 

emana da elevada 

concentração 

de fragrância, o 

dobro da habitual 

noutros sabonetes.



 

A manteiga de abacate de agricultura orgânica tem um elevado poder 

de absorção, sendo muito leve e fácil de espalhar na pele. Promove a 

hidratação e suaviza a pele, deixando-a nutrida e visivelmente mais bonita.

A manteiga de abacate é produzida a partir do fruto da árvore de abacate 

(persea gratissima, persea americana) que cresce em regiões subtropicais. 

A sua suavidade em aroma e textura resulta da mistura do óleo do fruto de 

abacate com o óleo vegetal hidrogenado.

Manteiga  de  abacate orgânica



A glicerina é um sub-produto 
do processo de saponificação. 
É um humectante: tem 
a capacidade de atrair 
humidade permitindo uma 
hidratação natural da pele e 
favorecendo a sua suavidade.

105 g 40 g

Glicerina



Os sabonetes da coleção INTENSO 

têm como principais matérias-primas, 

produtos derivados de óleo de palma 

com certificação RSPO. Esta certificação 

garante que a produção de óleo de 

palma cumpre as normas legais e adota 

boas práticas sociais e ambientais 

definidas para a sustentabilidade 

do processo produtivo. Com a 

certificação RSPO, a Real Saboaria 

espelha o cuidado na seleção das suas 

matérias-primas e compromete-se 

a apoiar a produção sustentável 

de óleo de palma a nível mundial.

Não 
viramos 
as costas 
àquilo 
que 
importa!

www.rspo.org

OS OITO PRINCÍPIOS RSPO (ROUNDTABLE ON 

SUSTAINABLE PALM OIL) PARA A CERTIFICAÇÃO 
DOS PRODUTORES DE ÓLEO DE PALMA

1. Compromisso com a transparência.

2. Cumprimento das leis, regras ou regulações 
aplicáveis.

3. Compromisso com a viabilidade económica e 
financeira a longo prazo.

4. Uso das melhores práticas pelas plantações e pelos 
produtores.

5. Responsabilidade ambiental e preservação dos 
recursos naturais e da biodiversidade.

6. Consideração responsável dos trabalhadores, 
indivíduos e comunidades afetadas pelas 
plantações e pelos produtores.

7. Desenvolvimento responsável de novas 
plantações.

8. Compromisso com a melhoria contínua em áreas 
chave da atividade.



ÓLEO DE ABACATE
Rico em triglicerídeos de ácido oleico, atua como um agente 
hidratante e suavizante da pele.

PALMATO DE SÓDIO*
O palmato de sódio é um ingrediente base na produção do sabonete.

PALMISTE DE SÓDIO*
O palmiste de sódio é um produto da saponificação do óleo de 
palmiste com hidróxido de sódio.

*Proveniente de plantações de palma certificadas como sustentáveis 
pela RSPO.

TETRASÓDIO GLUTAMATO DIACETATO
Agente quelante que proporciona estabilidade na formulação, 
impedindo a precipitação de iões metálicos.

GLICERINA
A glicerina é um subproduto do processo de saponificação. É um 
humectante, um hidratante natural da pele que capta a humidade 
para evitar que esta fique seca. Os sabonetes com glicerina possuem 
ainda propriedades amaciantes.

ÁCIDO CÍTRICO
O ácido cítrico é um conservante natural e regulador de pH.

CLORETO DE SÓDIO
O cloreto de sódio é sal e atua como agente espessante.

CITRATO DE SÓDIO
Atenua a variação dos valores de pH.

ÁGUA 😅

A nossa filosofia de transparência 

leva-nos a partilhar consigo, em 

detalhe, o processo produtivo 

e os ingredientes usados.



A coleção de sabonetes INTENSO é adequada para vegans. Nenhum 

ingrediente usado tem proveniência animal. Garantimos também que 

nenhum teste de produto ou de qualquer um dos seus ingredientes 

é feito em animais.

VEGAN
FILOSOFIA





Grapefruit

Toranja



O aroma fresco da Toranja estimula 

a sua mente e os seus sentidos, 

provocando uma verdadeira 

explosão de energia e vitalidade.



Lotus

Flor-de-Lótus



A suave fragrância da flor de Lótus é 

libertada na limpeza diária da pele, 

transformando-a num momento intimista 

e relaxante, um momento que é só seu.



Bergamot

Bergamota



O aroma cítrico da Bergamota 

oferece-lhe uma sensação 

revigorante e envolvente que 

ajudará a viver o seu dia de 

uma forma positiva.



Vetiver

Raiz de Vetiver



As notas olfativas das raízes de 

Vetiver remetem para o aroma 

da terra molhada e da madeira, 

proporcionando-lhe uma conexão 

estreita com a natureza.



Physalis

Fisális



A fragrância calorosa e imersiva 

da Fisális apresenta um mundo 

onde notas olfativas e gustativas 

se misturam. Um perfume 

irresistivelmente delicioso.



Vamos manter o contacto!

Groupe GM Cosmética Portugal, S.A.
Z.I. de Bouro - Lote L4
4740-010 Esposende
Portugal

info@realsaboaria.com
+351 253 967 615/6
www.realsaboaria.com

E
T
W



Acreditamos que o bem-estar 

começa em casa e que pequenos 

cuidados diários trazem conforto 

e prazer à sua vida.



ÓLEO DE PALMA SUSTENTÁVEL (CERTIFICADO RSPO)

HIDRATAÇÃO REFORÇADA

SEM QUÍMICOS AGRESSIVOS

FRAGRÂNCIA SUAVE

EXTRATO ORGÂNICO DE CAMOMILA

HIPOALERGÉNICOS

DERMATOLOGICAMENTE TESTADOS



A coleção Neutro é constituída por sabonetes de 

rosto e de corpo. Indicada para todos os tipos de pele, 

incluindo as peles mais sensíveis e cansadas, remove 

as suas impurezas, protegendo-a das agressões 

externas. O formato arredondado e ergonómico foi 

desenhado para facilitar a sua utilização.

Criados a partir de uma 

base de glicerina, os 

sabonetes Neutro atraem, 

absorvem e retêm a água 

na pele, contribuindo 

ativamente para a sua 

hidratação, suavidade e 

rejuvenescimento. Na sua 

fórmula encontra-se uma 

elevada concentração de 

extrato de camomila, um 

relaxante natural que 

proporciona um efeito 

refrescante, calmante e 

anti-inflamatório. Estes 

sabonetes não contêm 

químicos agressivos e as 

suas fragrâncias são suaves.



Da Floresta Amazónica vem a manteiga de 

murumuru usada no sabonete de corpo Neutro, 

um emoliente natural que reduz a perda 

transepidérmica de água. A junção da manteiga 

de murumuru e do extrato de camomila cria uma 

combinação com qualidades únicas que atua na 

sua pele, deixando-a mais saudável, hidratada 

e com um toque aveludado dia após dia.

SABONETE DE CORPO

Aliando as propriedades calmantes do extrato 

de camomila a uma fragrância suave, este 

tónico é o complemento perfeito a que pode 

confiar o cuidado diário da sua pele. Para 

um resultado eficaz, recomendamos a sua 

utilização de manhã e antes de deitar.

SABONETE DE ROSTO



 

A manteiga de murumuru é um emoliente que 

ajuda a restaurar a primeira camada de proteção 

da pele (filme hidrolipídico), permitindo que a 

pele absorva e mantenha a humidade natural, e 

reforçando a sua defesa contra agressões externas.

Manteiga de murumuru



A glicerina utilizada na coleção 

Neutro é um subproduto  do 

processo de saponificação. É um 

humectante: tem a capacidade de 

atrair humidade permitindo uma 

hidratação natural da pele. Os 

sabonetes com glicerina possuem 

ainda propriedades amaciantes.

Glicerina

Embalagens de 100 g e de 2 x 100 g 

Os sabonetes da coleção Neutro têm 

como principais matérias-primas, 

produtos derivados de óleo de palma 

com certificação RSPO. Esta certificação 

garante que a produção de óleo de 

palma cumpre as normas legais e adota 

boas práticas sociais e ambientais 

definidas para a sustentabilidade 

do processo produtivo. Com a 

certificação RSPO, a Real Saboaria 

espelha o cuidado na seleção das suas 

matérias-primas e compromete-se 

a apoiar a produção sustentável 

de óleo de palma a nível mundial.

Não viramos as costas 
àquilo que importa!

www.rspo.org

OS OITO PRINCÍPIOS RSPO (ROUNDTABLE ON 

SUSTAINABLE PALM OIL) PARA A CERTIFICAÇÃO 
DOS PRODUTORES DE ÓLEO DE PALMA

1. Compromisso com a transparência.

2. Cumprimento das leis, regras ou regulações 
aplicáveis.

3. Compromisso com a viabilidade económica e 
financeira a longo prazo.

4. Uso das melhores práticas pelas plantações e pelos 
produtores.

5. Responsabilidade ambiental e preservação dos 
recursos naturais e da biodiversidade.

6. Consideração responsável dos trabalhadores, 
indivíduos e comunidades afetadas pelas 
plantações e pelos produtores.

7. Desenvolvimento responsável de novas 
plantações.

8. Compromisso com a melhoria contínua em áreas 
chave da atividade.



A coleção de sabonetes Neutro é adequada para vegans. 

Nenhum ingrediente usado tem proveniência animal. 

Garantimos também que nenhum teste de produto ou de 

qualquer um dos seus ingredientes é feito em animais.

VEGAN
FILOSOFIA

A nossa filosofia de transparência leva-nos 
a partilhar consigo, em detalhe, o processo 
produtivo e os ingredientes usados.

SODIUM PALMATE (PALMATO DE SÓDIO)*
O palmato de sódio é um ingrediente base na produção do sabonete.

SODIUM PALM KERNELATE (PALMISTE DE SÓDIO)*
O palmiste de sódio é um produto da saponificação do óleo de 
palmiste com hidróxido de sódio.

*Proveniente de plantações de palma certificadas como sustentáveis 
pela RSPO.

GLYCERINE (GLICERINA)
A glicerina é um subproduto do processo de saponificação. É um 
humectante, um hidratante natural da pele que capta a humidade 
para evitar que esta fique seca. Os sabonetes com glicerina possuem 
ainda propriedades amaciantes.

FRAGRANCE (PERFUME)
As fragrâncias hipoalergénicas selecionadas são completamente 
isentas de alergénios, o que garante uma maior compatibilidade 
com todos os tipos de pele.

SODIUM ASTROCARYUM MURUMURUATE (MANTEIGA DE 
MURUMURU)
A manteiga de murumuru é um emoliente que ajuda a restaurar a 
primeira camada de proteção da pele (filme hidrolipídico), permitindo 
que a pele absorva e mantenha a humidade natural, e reforçando 
a sua defesa contra agressões externas.

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE (TETRASÓDIO 
GLUTAMATO DIACETATO)
Agente quelante que proporciona estabilidade na formulação, 
impedindo a precipitação de iões metálicos.

CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT (EXTRATO DA 
FLOR DE CAMOMILA)
O extrato de camomila (chamomilla recutita) possui propriedades 
calmantes e anti-inflamatórias.

SODIUM CITRATE (CITRATO DE SÓDIO)
Atenua a variação dos valores de pH.

CITRIC ACID (ÁCIDO CÍTRICO)
O ácido cítrico é um conservante natural e regulador de pH.

SODIUM CHLORIDE (CLORETO DE SÓDIO)
O cloreto de sódio é sal e atua como agente espessante.

POTASSIUM SORBATE (SORBATO DE POTÁSSIO)
O sal de potássio é um conservante e composto antimicrobiano natural 
presente no extrato de camomila, aceite pelo standard de agricultura 
biológica da COSMOS.

SODIUM BENZOATE (BENZOATO DE SÓDIO)
É um conservante do extrato de camomila, muito usado em produtos 
alimentares e em cosmética, aceite pelo standard de agricultura 
biológica da COSMOS.

AQUA (ÁGUA)  😅



Vamos manter o contacto!

Groupe GM Cosmética Portugal, S.A.
Z.I. de Bouro - Lote L4
4740-010 Esposende
Portugal

info@realsaboaria.com
+351 253 967 615/6
www.realsaboaria.com
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