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A FADA DOS BEIJOS - DESCUBRA OS FAMOSOS CREMESA FADA DOS BEIJOS - DESCUBRA OS FAMOSOS CREMES
DE LÁBIOS DA BENAMÔRDE LÁBIOS DA BENAMÔR

O segredo para lábios irresistivelmente suaves o ano inteiro? Descubra os Cremes de Lábios daO segredo para lábios irresistivelmente suaves o ano inteiro? Descubra os Cremes de Lábios da

Benamôr, perfeitos para o Dia dos Namorados que se aproxima. Uma fórmula única em creme comBenamôr, perfeitos para o Dia dos Namorados que se aproxima. Uma fórmula única em creme com

99% de ingredientes de origem natural, desenvolvida para nutrir e proteger até os lábios mais secos99% de ingredientes de origem natural, desenvolvida para nutrir e proteger até os lábios mais secos

e gretados. A sua textura aveludada funde-se nos lábios, deixando-os instantaneamente maise gretados. A sua textura aveludada funde-se nos lábios, deixando-os instantaneamente mais

suaves, hidratados e deliciosamente perfumados.suaves, hidratados e deliciosamente perfumados.

A FADA DOS BEIJOS...A FADA DOS BEIJOS...

Disponível em 6 sabores e aromas diferentes para colecionar, estes Cremes de Lábios sãoDisponível em 6 sabores e aromas diferentes para colecionar, estes Cremes de Lábios são

enriquecidos com manteiga de Karité para proteger, nutrir e suavizar; e uma combinação rica deenriquecidos com manteiga de Karité para proteger, nutrir e suavizar; e uma combinação rica de

óleos vegetais que conferem aos lábios uma sensação de suavidade e conforto irresistíveis.  óleos vegetais que conferem aos lábios uma sensação de suavidade e conforto irresistíveis.  

Apesar de hidratarem em profundidade os lábios mais secos e gretados, os Cremes de LábiosApesar de hidratarem em profundidade os lábios mais secos e gretados, os Cremes de Lábios

conferem um acabamento mate, sem aspeto gorduroso. O Dia dos Namorados está quase a chegarconferem um acabamento mate, sem aspeto gorduroso. O Dia dos Namorados está quase a chegar

e este vai ser o presente ideal para lábios e beijos irresistíveis! e este vai ser o presente ideal para lábios e beijos irresistíveis! 
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