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“Laranjinha” é o nome escolhido para a primeira coleção de Natal da Benamôr. A marca portuguesa“Laranjinha” é o nome escolhido para a primeira coleção de Natal da Benamôr. A marca portuguesa

conhecida pela produção artesanal de produtos de beleza aventura-se, este ano, numa gamaconhecida pela produção artesanal de produtos de beleza aventura-se, este ano, numa gama

desenhada a pensar na quadra festiva e não o faz sozinha.desenhada a pensar na quadra festiva e não o faz sozinha.

A Benâmor desa�ou a marca de moda infantil Laranjinha a desenvolver um conjunto de produtos,A Benâmor desa�ou a marca de moda infantil Laranjinha a desenvolver um conjunto de produtos,

nomeadamente sabonete, creme de mãos, óleo seco energizante e, ainda, aquilo que a Benamôrnomeadamente sabonete, creme de mãos, óleo seco energizante e, ainda, aquilo que a Benamôr

apelida de uma grande novidade: uma vela com um aroma que promete ser revigorante.apelida de uma grande novidade: uma vela com um aroma que promete ser revigorante.

Segundo é explicado em comunicado, esta é uma “colaboração que promove o amor transversal aSegundo é explicado em comunicado, esta é uma “colaboração que promove o amor transversal a

todas as gerações”, já que 1% das vendas dos produtos, até 31 de dezembro, reverterá a favor dotodas as gerações”, já que 1% das vendas dos produtos, até 31 de dezembro, reverterá a favor do

projeto a Avó Veio Trabalhar – que promove e apoia o envelhecimento ativo.projeto a Avó Veio Trabalhar – que promove e apoia o envelhecimento ativo.

Todos os artigos são formulados à base de ingredientes naturais, incluindo laranjas portuguesas.Todos os artigos são formulados à base de ingredientes naturais, incluindo laranjas portuguesas.

Quanto ao resultado da sua utilização, estes produtos deverão hidratar e energizar a pele aoQuanto ao resultado da sua utilização, estes produtos deverão hidratar e energizar a pele ao

mesmo tempo que a deixam perfumada.mesmo tempo que a deixam perfumada.
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