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A Linha de Oral Care
garante uma higiene bucal
de qualidade, sem deixar
de lado os cuidados com os
animais e o meio ambiente.

linha
ORAL CARE

no

ga

natu

ra

l & ve

sem
flúor

creme dental natural
camomila
90 g
Cód.: 12171
EAN: 7908324800357
DUN: 17908324800354
Caixa: 48 unidades
A Camomila possui propriedades
anti-inflamatórias e ajuda na
prevenção das aftas, gengivites
e infecções da mucosa bucal.

sem
flúor

creme dental natural
cúrcuma
90 g
Cód.: 12172
EAN: 7908324800364
DUN: 17908324800361
Caixa: 48 unidades
A Cúrcuma possui propriedades
anti-inflamatórias, antibacterianas
e antioxidantes, sendo uma ótima
aliada na saúde bucal.

gel dental natural
carvão ativado
& melaleuca
90 g
Cód.: 12173
EAN: 7908324800371
DUN: 17908324800378
Caixa: 48 unidades
O Carvão Ativado ajuda na redução
das manchas e no clareamento
dental, aliado à Melaleuca que
possui propriedades antissépticas
e anti-bacterianas.
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gel dental natural
KIDS
tutti-frutti & passiflora
50 g
Cód.: 12175
EAN: 7908324800388
DUN: 17908324800385
Caixa: 48 unidades
Nossos pequenos também
merecem ser cuidados com um
produto natural e sem flúor.
Além disso, seu gostinho de
tutti-frutti ajuda a criançada a
criar uma rotina de escovação.

enxaguante bucal natural
ZERO ÁLCOOL
camomila
& melaleuca
250 mL
Cód.: 12176
EAN: 7908324800401
DUN: 17908324800408
Caixa: 12 unidades
A camomila possui propriedades
anti-inflamatórias e anti-infectante,
e a melaleuca (Tea Tree) é age como
antisséptico, combate bactérias,
vírus e fungos, previne e trata aftas,
gengivites e infecções na boca.

LINHA ORAL CARE | p. 04

sem
flúor

A Linha de Body Care é
feita com ingredientes
naturais, veganos e que
não fazem mal para a
sua pele.

linha
BODY CARE

no

ga

l & ve

shampoo
SEM SAL
semente de chia
& leite de aveia
250 mL

condicionador
SEM SAL
semente de chia
& leite de aveia
250 mL

Cód.: 10253
EAN: 7896183313104
DUN: 17896183313101
Caixa: 12 unidades

Cód.: 10254
EAN: 7896183313111
DUN: 17896183313118
Caixa: 12 unidades

sabonete
LÍQUIDO
semente de chia
& leite de aveia
350 mL

hidratante
CORPORAL
semente de chia
& leite de aveia
250 mL

Cód.: 10252
EAN: 7896183313098
DUN: 17896183313095
Caixa: 6 unidades

Cód.: 10255
EAN: 7896183313128
DUN: 17896183313125
Caixa: 12 unidades
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A Linha de Home Care é
feita com ingredientes
naturais e veganos,
protegendo a sua pele, os
animais e o meio ambiente.

linha
HOME CARE

no

ga

l & ve

multiuso
limpa e perfuma
bamboo & chá branco
500 mL

lava-louças
detergente
bamboo & chá branco
500 mL

Cód.: 10250
EAN: 7896183313074
DUN: 17896183313071
Caixa: 6 unidades

Cód.: 10251
EAN: 7896183313081
DUN: 17896183313088
Caixa: 6 unidades

lava roupas
algodão & aloe vera
1,5 L

amaciante
concentrado
algodão & aloe vera
1,5 L

Cód.: 3089
EAN: 7896183313050
DUN: 17896183313057
Caixa: 8 unidades

Cód.: 3099
EAN: 7896183313067
DUN: 17896183313064
Caixa: 8 unidades
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Total Planet - higiene sustentável
___________________
produtos com responsabilidade ambiental

+55 (11) 4785.1800
@totalplanetbr
www.totalplanet.com.br

