A Raizar é uma empresa de Macaé-RJ que trabalha com
cosmé�cos naturais, óleos essenciais e vegetais de marca própria.
Nossa marca tem o compromisso de entregar para os
consumidores produtos de qualidade com ingredientes 100% naturais.
A Raizar Natural é vegana e livre de crueldade animal, e além disso ainda tem
compromisso com o meio ambiente.
Esperamos que goste dos nossos produtos!

@raizar_natural
www.raizar.com.br
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SABONETES RAIZAR 100% NATURAIS E VEGANOS
SABONETE FACIAL DE ARGILA BRANCA

SABONETE NEUTRO DE COPAÍBA

-Para todo os tipos de pele.
-Controla a oleosidade da pele sem
desidratar.
-Promove hidratação necessária.
-Suaviza manchas, ação
regeneradora, devido aos óleos
essenciais de lavanda e laranja doce.
- Ação antisséptica e antiparasitária
promovida pelo óleo de melaleuca.

- Possui base vegetal neutra, que
beneficia todos os tipos de pele
inclusive as mais delicadas.
-Espuma e aroma suaves.
-Propriedades umectantes,
regeneradoras, cicatrizantes e
anti-inflamatórias, provenientes do
óleo vegetal de palmiste e do óleo de
copaíba.

SHAMPOO SÓLIDO CAPIM LIMÃO
SABONETE FACIAL DE ARGILA VERDE
-Possui ação de detox na pele.
-Útil para casos de peles
oleosas e acneicas.
-Possui óleos essenciais de tea
tree, hortelã pimenta e may
chang.

-Aroma incrível de capim limão.
- Promove brilho, umectação, tem
ação antifrizz.
- Possui óleos essenciais como
cipreste e limão que promovem
purificação do couro cabeludo e auxilia
no crescimento do cabelo.
-Com óleo de lavanda que acalma e
nutre, além de promover o controle da
oleosidade junto com o óleo essencial
de menta.

Óleo essencial de Hortelã Pimenta
(Mentha Piperita)

Óleo essencial de Laranja Doce
(Citrus aurantium dulcis)

Ação Física: Ele é analgésico potente,
expectorante. Atua no alívio da dor de cabeça
e enxaqueca, cólicas. Recomendado para rinite
e sinusite. Refresca a pele e alivia coceiras.
Ação psíquica / emocional: Es�mula a
atenção, concentração.
*Não recomendado para gestantes,
lactantes, crianças menores de 7 anos.

Ação Física: Elimina toxinas da pele,
auxilia no clareamento de machas,
rejuvenesce, é ú�l para celulite, retenção de
líquidos, ajuda na digestão.
Ação psíquica / emocional: Alivia no estresse,
ansiedade, nervosismo, equilibra o
ambiente, melhora a qualidade do sono.
*Fotossensível - não se expor ao sol após o uso
na pele.

Óleo essencial de Lavanda
(Lavandula oﬃcinalis)

Óleo essencial de Limão Siciliano
(Citrus limon)

Ação Física: Indicado para auxiliar em
questões de pele como derma�tes, queimaduras, acne, alergias, tem poder analgésico,
sendo ú�l em dores no geral.
Ação psíquica / emocional: É eﬁciente para a
depressão, auxilia em caso de insônia,
proporcionando um sono tranquilo e
restaurador, promove equilíbrio emocional,
possui ação tranquilizante e calmante.

Ação Física: Auxilia na eliminação de gorduras
corporais. Ação clareadora, ajuda a reduzir
inchaços e rugas. É es�mulante do sistema
imunológico, melhorando a defesa contra as
infecções virais. É an�ssép�co, an�fúngico.
Ação psíquica / emocional: Es�mulante
mental e da concentração, limpa e acalma a
mente, promove ânimo.
*Fotossensível - não se expor ao sol após o uso
na pele.

Óleo essencial de Tea Tree
(Melaleuca auternifolia)

Óleo essencial de Begamota
(Citrus aurantium bergamia)

Ação Física: É um excelente bactericida,
fungicida. Indicado para tratar acnes, herpes,
micoses de pele e unhas, caspas, psoríase,
cândida, alivia infecções ginecológicas e
urinárias.
Ação psíquica / emocional: Promove clareza
mental, puriﬁca as emoções, alivia angús�a, é
revigorante.

Ação Física: Indicado para problemas gástricos,
ou diges�vos, regula o ape�te, alivia
ﬂatulências, ú�l em casos de infecção urinária.
Auxilia em casos de acnes e distúrbios de pele
Ação psíquica / emocional: Promove equilíbrio
emocional, o�mismo e ânimo. Ameniza a
ansiedade e depressão. Melhora autoes�ma,
Auxilia na concentração e conﬁança.

Óleo essencial de Alecrim
(Rosmarinus Oﬃcinalis)
Ação Física: Ele es�mula a circulação, é
an�oxidante, an�-inﬂamatório, cicatrizante,
analgésico/refrescante, expectorante, ú�l para
caspa e seborréia. Tônico muscular, pois ajuda
em dores musculares e ajuda a elevar pressão
sanguínea.
Ação psíquica / emocional: É um es�mulante
do sistema nervoso central, ú�l em problemas
de concentração, alivia a exaustão mental,
ajuda na clareza da mente e es�mula a
memória.

Difusor elétrico de cerâmica

Hidrolato de Tea Trea
(Melaleuca auternifolia)

Possui ação tônica, bactericida,
fungicida e cicatrizante na pele. É ó�mo
para controlar a oleosidade da pele é
indicado para acnes, derma�tes
seborréica, erupções cutâneas, picadas
de inseto, cândida, furúnculo, caspa,
herpes, queimaduras, cortes e feridas.
Atua contra gripes, sinusites resfriados,
febre e infecções. Tem ação es�mulante
muito poderoso do sistema
imunológico, ajudando a aumentar as
defesas do corpo contra organismos
invasores.
Pode ser usado em crianças e idosos.

É um aparelho feito de cerâmica.
Para uso de óleos essenciais com
pra�cidade, economia e segurança.
Cer�ﬁcado pelo Inmetro, o aparelho é
seguro e não apresenta riscos em sua
permanência na tomada.
Possui sistema que mantém a
temperatura constante. É bivolt e o plug
se adapta a orientação da tomada.
Com ajuda do difusor elétrico, os óleos
essenciais são capazes de aroma�zar o
ambiente, higienizar, puriﬁcar e ainda
trazer muitos bene�cios a níveis,
emocional, mental e �sico.

Óleo vegetal de Amêndoas Doce

Argila verde em pó facial e corporal

Possui alta permeabilidade na pele, é
nutri�vo e hidratante da pele,
especialmente quem tem pele seca e
desidratada. Pode ser usado para hidratar
a pele do bebê e evitar estrias na gravidez.
Devido a presença de vitamina E, possui
uma ação an�-inﬂamatória que acalma a
pele quando irritada, desinﬂamando-a.
Pode ser u�lizado como demaquilante,
promove alívio em queimaduras pós sol.

Excelente para peles oleosas e acneicas,
pois possui ação an�-inﬂamatória,
indicada também para furúnculos e
abscessos. Promove detox na pele
devido sua ação puriﬁcantes. Rica em
silício, ferro e alumínio e com pH
neutro. Indicada também em
tratamentos corporais para auxiliar a
redução de medidas e celulite. Possui
ação absorvente de oleosidade, além de
promover efeito seca�vo e
desintoxicante na pele.

(Prunus amygdalus dulcis oil)

(Para peles oleosas e acneicas)

Óleo vegetal de Rosa Mosqueta

Argila branca em pó facial e corporal

É ú�l em casos de clareamento de
manchas, previne e ameniza linhas de
expressão, ú�l para acelerar o processo
de cicatrização e evitar marcas. Atua na
recuperação de pele e cabelos
daniﬁcados.
Propriedades cicatrizantes,
rejuvenecedoras, an�oxidantes,
clareadora de manchas, reduz marcas
de estrias, e previne celulites e estrias
durante a gravidez.

Rica em alumínio e diversos outros
minerais. Indicada para todos os �pos
de pele, especialmente as sensíveis e
delicadas.
Absorve a oleosidade sem desidratar,
ajuda no clareamento de manchas e
possui propriedades cicatrizantes,
sendo eﬁciente para eczemas,
derma�tes, rachaduras de pele.

(Rosa rubiginosa)

(Restauradora e clareadora)
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