
Ingrédients : Óleo de coco, Manteiga de karité, 
Água, Hidróxido de sódio, Óleo de oliva, Óleo de 
abacate, Esqualeno, Minerais da argila. 100g

Ingrédients : Óleo de coco, Manteiga de karité, 
Água, Hidróxido de sódio,  Óleo de oliva,  
Minerais da argila. 100g

Sabonete tonificante  
Premium

Os minerais removem as impurezas da pele

Sabonete hidratante  
Premium

Para uma pele luminosa e macia

100g
Ingrédients : 
Óleo de palma, 
Óleo de oliva, Água, 
Hidróxido de sódio, 
Manteiga de cacau, 
Minerais da argila, 
Fragrância 
(Lavanda, Cipreste, 
Árvore de chá)

Baseada no aroma floral aromático da lavanda e no 
refrescante perfume florestal de Hinoki, a árvore de chá 
é um sabonete de aroma que escorre um aroma suave e 
amadeirado com uma sensação refrescante. Refrescar e 
relaxar, hidratar e hidratar a pele com minerais para 
mantê-lo saudável e.

Sabonete  fragrância

Sabonete KOSHIBA

Tenho pele sensível, e fico muito 
tempo em contato com a água devido às 
tarefas domésticas, o que danifica muito a 
minha pele. Mas este sabonete é tão suave que 
posso usar diariamente, sem receio algum.

Eu sofro com a acne. Agora, com o uso 
contínuo do sabonete, tenho uma pele muito lisa.

Usei esse sabonete para lavar o cabelo, 
no lugar do shampoo. Fiquei impressionada 
com o volume do cabelo na manhã do dia 
seguinte. Fiquei muito feliz com o resultado.

465-1 Hirotani, Yabu-shi, Hyogo - Japan, 667-0101
Tel  :  (+81) 079 664 0082     Fax : (+81) 079 664 2218

Nature & Clay S.A.
Diretor Executivo : Yasuhiro Koshiba

natureclay.info@gmail.com
https://www.nature-clay.com/

A KOSHIBA CLAY é rica                                    em minerais

Sabonete KOSHIBA

“Shiroyama” na cidade de Yabu Conforto natural para sua pele

NATURE     CLAY
KOSHIBA YASUHIRO

&

* A água utilizada no sabonete é uma água mineral filtrada nos minerais da argila «Koshiba Clay».

Hidratação que refresca
100 g
Ingrédients : Óleo de coco, Manteiga de 
cacau, Água, Hidróxito de sódio, Óleo de oliva, 
Óleo de abacate, Minerais da argila

Brilho e maciez
100 g
Ingrédients : Óleo de coco, Manteiga de 
cacau, Água, Hidróxito de sódio, Óleo de oliva, 
Óleo de abacate, Esqualeno, Minerais da argila

Minerais que purificam
100 g
Ingrédients : Óleo de coco, Manteiga de 
cacau, Água, Hidróxito de sódio, Óleo de oliva, 
Minerais da argila

Sabonete Refrescante

Sabonete Suave

Sabonete Purificante

Sem adição de estabilizantes, conservantes e aromatizantes artificiais

3 tipos de hidratação

Comentários dos usuários

Produzido 
na cidade 
de Yabu

O uso contínuo do sabonete KOSHIBA faz com que a 
argila refinada adsorva bem as impurezas, limpando 
profundamente os poros, melhorando a textura da pele 
e resultando em uma pele firme e luminosa.

Utiliza
argila

nacional

Gift set

Sabonete Premium

Contém 
manteiga 
de karité

Sem 
aditivos


