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2021! 
Ano em que
completaremos 
30 anos!

Quantas histórias, ciclos e 
emoções, desde aquele 21 de 
novembro de 1991, quando 
viramos a noite, tendo cuidado 
dos últimos detalhes e em um 
momento de pausa contemplamos 
um final e um começo, com tudo 
em seus lugares e ao mesmo 
tempo com toda a história a ser 
construída.



Tudo pronto. Pronto para nascer.

A admiração e gratidão à Homeopatia, 
recebidas de meu pai José e de minha irmã Nívia, 
médicos homeopatas, através do entusiasmo em 
infindáveis e maravilhosos relatos de caminhos 
para o reequilíbrio. O valor da ação no ideal, 
inspirada na ação cotidiana de minha mãe, 
Diva. Esses são os fundamentos.

Iniciamos então, minha irmã Cláudia e eu, este, 
que mais que um trabalho, é um servir. Com 
uma funcionária, nós duas revezamos e nos 
completamos nas funções, buscando atender 
as demandas e desafios. Desde então, no fluxo 
saudável da vida, tivemos partidas e chegadas 
de pessoas queridas e preciosas.. E assim, como 
uma árvore que amplia seus ramos a partir 
de suas raízes, a Magna Mater continua sua 
trajetória, na busca do aprimoramento e do 
servir, a cada dia.

Hoje a farmácia conta com um Conselho, 
uma equipe de 12 funcionários e um grupo 
de maravilhosos colaboradores e parceiros, 
buscando na sabedoria da Natureza a fonte de 
seus produtos.



Neste espírito e inaugurando as comemorações 
dos 30 anos, lançamos hoje nosso Boletim.  
Serão publicações periódicas, acompanhando 
as estações.  Iniciamos com esta edição de 
inverno - 2021 para que, em meio à necessidade 
do distanciamento, possamos nos aproximar e 
nos aquecer animicamente. 

Assim como as estações que só fazem sentido, 
quando relacionadas umas com as outras, a 
Magna Mater compreende nas relações o 
motivo de sua existência.  Que possamos sempre 
honrar sua presença, através do Acolhimento e 
Cuidado Conscientes.  

E assim estaremos sempre prontos. Prontos 
para sempre um novo nascer.

Juntos.

Vitória Schembri





E chega então 
o inverno.

A mais fria das estações, ocorre  
no hemisfério sul entre os dias  
20 e 22 de junho a 22 de setembro 
e é chamada de inverno austral. 
No hemisfério norte começa entre 
os dias 20 e 23 de dezembro e vai 
até 21 de março e é chamado de 
inverno boreal. Ele começa no 
solstício de inverno, dia que marca 
o início das noites mais longas que 
os dias e se estende até o equinócio 
da primavera.



No Brasil, por sua proximidade com a Linha 
do Equador, a temperatura cai, mas raramente 
chega a ficar negativa o que pode ocorrer 
eventualmente em alguns pontos. Mas, ainda 
sim, por aqui o vento esfria, a noite chega mais 
cedo e o dia demora a raiar.

As árvores perdem suas folhas e se recolhem. 
Suas seivas concentram a atividade nas raízes, 
embaixo da terra, e suas sementes se fecham 
guardando forças enquanto aguardam o retorno 
do calor para germinar. 

Os animais também entram em um ritmo mais 
lento. No hemisfério norte, alguns entram em 
estado de hibernação, uma espécie de sono 
profundo, uma quase morte, onde o corpo 
funciona com o mínimo de energia. Mesmo 
aqui no hemisfério sul, podemos observar que os 
pássaros saem mais tarde e se recolhem em seus 
ninhos mais cedo, uma espécie de “preguiça” se 
apropria de nossos cães e gatos, que se encolhem 
embolados nos cantos em longos cochilos.

Até em nós percebemos uma vontade de 
ficarmos mais quietos, de chegar em casa mais 
cedo, de ficar recolhido estendendo o tempo na 
cama pela manhã…

O inverno é isso: um tempo de interiorização, de 
voltar para si mesmo. É a estação da meditação, 



da reflexão. Propícia ao auto educação e ao 
autoconhecimento. Respirar e encarar sua 
própria imagem, com coragem e ponderação. 
Reunir forças para que, com a chegada do calor, 
deixar brotar as sementes guardadas.

Para a Antroposofia, durante a primavera e 
verão, a Terra estaria em um estado de sono no 
ser humano, fora de seu corpo físico, e no inverno 
estaria no estado acordado do ser humano. Em 
um ritmo de respiração, de inspirar e expirar, 
dentro e fora.

Assim, também, acontece no ser humano, que 
no verão sente toda sua força se exteriorizar, 
seu corpo etérico e vital estão expandidos, por 
isso sentimos uma euforia e entusiasmo, uma 
vontade de ir para fora, passear, viajar, estar em 
grupo. Enquanto no inverno nossos corpos 
estão contidos em nosso corpo físico, voltados 
para o desenvolvimento e atividade interna.

É uma estação que convoca o fogo, a necessidade 
de se aquecer e de iluminar a escuridão invernal. 
É a época das festas juninas, com comidas e 
bebidas quentes, além das brincadeiras em volta 
da fogueira. Ainda pela a Antroposofia, a festa 
de São João nos fala do fogo do espírito que 
penetra na vontade humana com o objetivo de 
ter a coragem criativa necessária para se tomar o 
caminho de uma futura ressurreição e ascensão.





Alimentação

Já vimos que a Terra tem um 
ciclo natural que se transforma 
durante o ano, através das estações, 
e que nós devemos seguir este 
movimento em harmonia com  
o meio em que estamos inseridos, 
respeitando cada momento e 
sentimento que ele traz. Assim 
como nosso ânimo e disposição 
mudam com a chegada da estação 
fria, também nosso organismo  
e os cuidados com nossa saúde 
devem se adaptar à época.



No Inverno, com a chegada do frio, nosso 
corpo gasta mais calorias para estabilizar 
nossa temperatura interna. Por isso é comum 
que tenhamos mais fome neste período. 
Consequentemente, é importante estar atento 
à qualidade e quantidade do que se come.

Naturalmente, sentimos menos vontade de 
ingerir alimentos frios e crus, como frutas e 
saladas e corremos o risco de acabar ingerindo 
uma quantidade desequilibrada de carboidratos 
e açúcares. Uma boa maneira de evitar isso é 
adicionando ensopados, assados e cozidos de 
legumes e buscar ingerir frutas durante o dia.

Uma boa opção são as raízes coloridas como a 
batata baroa, beterraba e cenoura que podem ser  
assadas com ervas e azeite. Ficam uma delícia 
e são muito ricas em vitaminas, além de trazer 
aquecimento interno, muito importante nesta 
época. 

As frutas também podem ser cozidas ou 
assadas. Maçãs e pêras combinam bem com 
uma pitada de canela e um fio de mel. Uma 
dica bem gostosa é enrolar uma banana da terra 
ou nanica com um pouco de manteiga e suco de 
laranja,enroladas em papel alumínio e levadas 
ao forno médio por 15 minutos, depois sirva 
com raspas de chocolate 70% cacau em cima. 



Fica uma delícia!  As frutas secas e castanhas 
podem acompanhar um mingau ou servir como 
belisquete durante o dia.

Quase uma unanimidade, as sopas são uma 
boa pedida para os dias mais frios!. Além de 
gostosas, elas aquecem nosso organismo e tem 
fácil digestão sendo bem indicadas para refeições 
noturnas. Assim como as sopas, os caldos de 
legumes também não podem faltar nas noites 
mais frias e você pode complementá-los com 
cogumelos ou queijos.

Bebidas quentes também são bem vindas. 
Existem muitas opções de chás disponíveis e é 
possível até cultivar algumas ervas em vasos nas 
janelas de casa. Muitas receitas com chocolate e 
café são deliciosas e bem indicadas para se iniciar 
o dia com ânimo e energia, mas cuidado com 
o excesso de cafeína, principalmente no final 
do dia, o que pode atrapalhar o sono. Também 
devemos ter cuidado, pois essas bebidas podem 
conter muitas gorduras e calorias. Uma ideia é 
substituir o chocolate pelo cacau ou alfarroba 
e o leite de vaca por leites vegetais como o 
de amêndoas ou arroz, obtendo uma bebida 
saudável e rica em nutrientes.



Os chás são usados há muitos séculos. Reza a 
lenda que o Imperador chinês Shen Nung, em 
2737 a.C, esquentava água para beber quando 
algumas folhinhas de uma árvore voaram e 
caíram dentro da água, fazendo o primeiro 
chá. Verdade ou não, o certo é que hoje o chá 
é usado por todo o mundo para diferentes fins. 
Abaixo daremos algumas sugestões de ervas 
especialmente indicadas para esta época.

Alguns nutrientes são especialmente indicados 
para o inverno, como é o caso da Vitamina C, 
encontrada nas  frutas cítricas, que auxiliam no 
fortalecimento dos anticorpos evitando gripes 
e resfriados. Os cereais integrais são ricos em 
vitaminas do complexo B e também em minerais 
como o zinco e o selênio que também atuam 
no fortalecimento do sistema imunológico. 
Gorduras boas, presentes nas castanhas, no 
abacate e no azeite, ajudam a saciar a vontade de 
gordura que nosso organismo pode apresentar, 
além de alimentar por mais tempo e prevenir 
doenças.

Um cuidado muito importante, às vezes 
esquecido nos períodos mais frios, é a hidratação. 
Em muitos locais o inverno é marcado pela época 
de seca, com grande diminuição da umidade 
do ar. Por isso, uma hidratação farta auxilia em 
manter nosso corpo equilibrado hidricamente 
e evita o ressecamento das mucosas.



Alimentos 
da estação

frutas

Banana, carambola, morango, uva, mexerica, 
caqui, caju, laranja e maçã.

legumes

Abóbora, abobrinha, pimentão, cenoura, ervilha, 
cará, mandioquinha e mandioca.

verduras

Brócolis, couve, rúcula, agrião e alho poró.



Sugestões 
de chás

gengibre

É um ótimo digestivo, alivia enjoos e má 
digestão, é expectorante e combate a rouquidão. 
Não deve ser usado por gestantes sem indicação 
médica.

casca de limão

Tem sabor ácido e revitalizador, quando 
tomada pela manhã ajuda a dar ânimo e energia 
para enfrentar o frio, reforça nosso sistema 
imunológico ajudando a combater vírus e 
bactérias. 

canela

Rico em cinamaldeido, um composto que 
acelera o metabolismo e possui antioxidantes, 
tem ação anti-inflamatória e ajuda o organismo 
a combater infecções.



hibisco

Com sabor azedinho e coloração vermelha, é um 
chá muito aromático. Possui grande quantidade 
de vitamina c, sendo um ótimo estimulante do 
sistema imunológico e auxiliando na prevenção 
de gripes e resfriados.

abacaxi

Tanto casca quanto fruto – Rico em Bromelina, 
uma enzima poderosa que auxilia na digestão 
e tem propriedade anti-inflamatória. É rico, 
também, em vitamina C, dando forças aos nossos 
anticorpos para combater micro-organismos e 
ajuda a proteger os pulmões.

hortelã

Chá muito conhecido e usado devido ao seu 
sabor agradável, possui muitos benefícios para 
a saúde. Contém antioxidantes poderosos, 
vitaminas A, B6, C, E, K, ácido fólico e a 
riboflavina. É um eficiente descongestionante e 
expectorante, ajuda a expelir muco e a diminuir 
a tosse. Pode ser ingerido ou inalado, o que 
auxilia a abrir as vias respiratórias.



Receita de 
Sopa de Legumes
Para se fazer uma boa sopa, algumas dicas 
podem fazer toda a diferença!

ingredientes:

• Azeite
• 5 dentes de alho amassados
• 1 cebola média picada
• 1 tomate grande cortado
• Legumes variados (quanto maior variedade 
de cor, melhor! Exemplos: cenoura, inhame, 
batata doce, abóbora ou batata inglesa, ervilha, 
cenourinha amarela, chuchu, experimente 
colocar legumes que não são habituais nas sopas, 
como couve-flor, brócolis, vagem, abobrinha, 
grão de bico, mandioca...
• Se quiser pode acrescentar alguma carne como 
frango desfiado ou tirinhas de carne de boi ou 
porco.
• Shoyu
• Temperos variados de acordo com o gosto, 
sugestões: o alecrim tem um gosto forte e 
combina com legumes e carne de porco, tomilho 
é suave e combina com todos os legumes, salvia 
tem um gosto bem característico e combina 
com sopas de tomate e com frango. 



modo de fazer:

1 - Em uma panela grande coloque um fio 
de azeite e refogue a cebola, quando estiver 
transparente acrescente o alho e mexa até 
dourar. (se for colocar alguma carne, coloque 
junto com o alho).

2 - Acrescente o tomate picado e mexa devagar 
até desmanchar, coloque os legumes, pingue 
um pouquinho de água e continue mexendo 
até que seque o caldo. Coloque uma colher de 
sopa de shoyu e continue mexendo até secar 
novamente. Assim os legumes absorvem os 
sabores!

3 - Cubra os legumes com água até uns dois 
dedos acima, tampe e deixe ferver.

4 - Quando levantar fervura, coloque sal 
(lembre-se que o shoyo já contém sal), pimenta 
do reino e os demais temperos que escolher. 
Deixe destampado mexendo de vez em quando 
até que reduza o volume da água e os legumes 
estejam macios. 

5 - Desligue a panea e sirva a seguir.



dicas para servir:

Rale queijo parmesão ou minas e coloque no 
fundo da vasilha e jogue a sopa quente por cima.

Regue com um fio de azeite.

Enquanto faz a sopa, corte fatias de pão 
adormecido e passe azeite e orégano e leve ao 
forno, sirva junto com a sopa.

dicas para incrementar a sopa 
e deixa-la ainda mais nutritiva:

Quando a água da sopa começar a ferver, 
acrescente 2 colheres de sopa de aveia em flocos, 
ela ajuda a engrossar o caldo e deixa a sopa 
rica em nutrientes e vitaminas. (serve também 
quinoa, amaranto ou germe de trigo).

Experimente colocar grão como grão de bico, 
lentilha, feijão ou ervilha.

Cogumelos ficam uma delícia picadinhos nas 
sopas ou caldos.

Para quem não come carne, o tofu é uma ótima 
opção de proteína na sopa.







Estações 
e Ayurveda

Cada estação tem sua própria 
Prakruti (natureza), assim como 
todos nós seres humanos. Partindo 
do princípio de que estamos na 
Busca e já conhecemos um pouco 
da nossa própria natureza, estudar 
as características de cada estação 
nos ajudará a equilibrar os ritmos 
internos com os movimentos 
cíclicos ambientais, favorecendo 
nossa adaptação às mudanças que 
se fazem presentes.



Cada estação é um convite para fazermos 
diferente, nos reinventando e readaptando a 
essas mudanças. Uma oportunidade para o 
novo! Mas é importante termos consciência 
do que vem a ser esse “novo” para não sermos 
atropelados(as). A palavra é consciência. O que 
te faz bem? O que te equilibra ou desequilibra? 
Observe as características de temperatura e 
umidade do entorno onde você vive.Como seu 
corpo reage ao frio? E à secura? E ao calor? 
Através do Ritucharya (rotinas das estações), 
podemos entender melhor todos esses fluxos, 
aproveitando as potencialidades de cada tempo 
e nos protegendo das adversidades. A cada 
mudança de estação, o Ayurveda nos convida a 
fazer rotinas de limpeza para liberar o que foi 
acumulado na estação anterior e começar novos 
tempos.



Estamos entrando no Inverno.  Observe 
quais são as características do inverno na 
sua cidade. Com o frio e a umidade, é usual 
ocorrer um agravamento de Kapha (água 
e terra), aumentando o muco e causando 
comprometimentos respiratórios. O frio ainda 
nos dá vontade de comer alimentos mais pesados.  
Pelo aumento do Agni (fogo), consumimos 
mais massas e lácteos,aumentando ainda mais 
o peso, o muco e a letargia. Mas os invernos 
mais secos podem agravar o Vata (ar e espaço), 
levando a pele também a ficar seca, a ansiedade 
pode aumentar e os  processos alérgicos se 
intensificarem.

É preciso estarmos atentas(os) aos acúmulos 
dessa estação, para chegarmos na primavera 
mais leve e respirando bem!



Dicas gerais para 
um inverno sem 
agravamento:

Acorde com o sol e exercite-se, aproveite toda a 
luz para o seu dia.

Faça em si mesma uma massagem com ervas 
ou óleo para Kapha (em caso de letargia e pele 
oleosa) ou Vata (no caso de pele seca, excesso 
de ansiedade e falta de chão).

Se nutra com alimentos reconfortantes, 
quentes, úmidos e de fácil digestibilidade. Evite 
alimentos crus e muito pesados.

Não durma depois do almoço!

Proteja-se do frio e tome chás levemente 
digestivos.

Para aprofundar e entender melhor a adaptação 
de sua individualidade às mudanças de tempo, 
consulte um terapeuta Ayurvédico.







Atividades 
para as crianças

Trabalhar com as crianças sobre as 
estações é muito importante, elas 
sentem em seus anímicos muito 
mais do que nós, adultos, as sutis 
mudanças que elas trazem. 

Por isso propomos ações e 
atividades coerentes com as 
qualidades que a estação inspira. 



Nos adultos costuma haver uma tendência à 
cristalização “endurecimento” do anímico e 
isso, somado a rotina que, nem sempre,  pode 
acompanhar as mudanças cíclicas e psíquicas de 
cada estação, muitas vezes não percebemos estas 
influências, mas nas crianças elas reverberam e 
auxiliam na construção saudável de um ritmo 
interno em comunhão com o externo, com 
respeito às sensações e forças provindas dos 
ciclos naturais da Terra, criando uma conexão.
 
No caso do inverno, é a época que nos convida 
a um recolhimento, mas também pede 
aquecimento e  luminosidade. Tudo isso pode 
estar refletido no ambiente que cerca a criança, 
assim como vestimos de acordo com o tempo, 
também podemos vestir e decorar o ambiente 
de acordo. Tapetes e mantas trazem calor, 
colchas e cobertores aquecem. Imagens de 
velas e fogueiras ou referências que remetem ao 
interior de casas ou tocas, por exemplo, podem 
trazer calma e quietude às crianças e, quanto 
menor a criança, mais devemos usar imagens
. 
Podemos criar, em casa, um cantinho decorado 
bem bonito, uma mesinha de contemplação 
àquela época (abaixo damos algumas dicas para 
te inspirar nesta época!)



Atividades que envolvam luz e calor são bem 
vindas, brincadeiras com lã (pode ser atividades 
manuais como croche e tricô ou apenas 
desembolar novelos, fazer pompons…), fazer 
cabaninhas com cobertores, criando pequenas 
tocas que acolhem e protegem. Com os maiores 
podemos envolver atividades com o fogo, como 
brincadeiras com as sombras das velas e/ou 
fogueira que podem, também, incluir comidas 
da época como assar espigas de milho. Brincar 
com a luz no escuro, usando velas ou lanternas, 
podem até ser estas normais, a pilha mesmo, 
mas construir sua própria lanterna pode ser 
maravilhoso! Abaixo damos uma sugestão de 
como criar uma bonita lanterna que pode ser 
usada com velas.

No final do dia é uma boa hora para compartilhar 
um chá quentinho, comer uma sopa ou caldo. 
Aproveite para deitar um pouco mais cedo 
com as crianças, embaixo da coberta, e contar 
histórias que aquecem a alma.



Sugestões 

músicas:

Para falar das estações:

Vai e Vem das Estações (Palavra Cantada)

O Balão vai subindo (Alberto Ribeiro)
O balão vai subindo
Vai caindo a garoa
O céu é tão lindo
A noite é tão boa
São João
São João
Acende a fogueira
do meu coração

versos:

Mês de junho (Ruth Salles)
Mês de junho, mês de frio.
Quanta folha pelo chão.
Cada uma tem um fio
Que me aperta o coração.



Mês de junho, São João...
Quem me dera ser pequeno!
Que saudades do clarão
Da fogueira no sereno!

histórias para esta época:

A menina da lanterna
A Rainha da Neve
O Reino de Luz dos Passáros
A formiguinha e a neve

Estas são apenas algumas sugestões, muitas 
outras histórias podem ser adequadas para a 
época.

mesa de época:

Um pano azul pode ser colocado na parede 
com lindas estrelas bordadas, sobre a mesa 
coloque galhos secos, formando uma fogueira, 
a chama pode ser representada por um retalhos 
emboladinhos das cores do fogo. Pequenos 
potes ou cestos podem conter grãos de milho. 
Bandeirinhas ou a capelinha de são joão, velas 
e lanternas também ficam bonitas.



como fazer lanterna: 

Encha um balão, pode ser o oval ou o redondo, 
não pode ser muito pequeno, pois tem que ter 
espaço para a vela não ficar muito próximo das 
paredes.

Misture cola e água na proporção de 2:1.

Rasgue com as mãos papel de seda branco e 
cole os pedaços sobre o balão. Pode ser papel 
vegetal ou outro papel translúcido. Faça várias 
camadas. Deixe a parte da ponta do balão sem 
papel, como na forma de um cesto.

Após perceber que está com camadas suficientes, 
enfeite sua lanterna. Pode usar retalhos de papel 
de seda coloridos ou folhas e flores secas. Deixe 
secar bem.

Após pelo menos 24 horas, estoure o balão e 
retire os pedaços de dentro da lanterna. 

Com uma tesoura apare as bordas, se for 
necessário. Você pode dar acabamento com fios 
de lã ou tranças coladas nas bordas, se desejar.

Com a ponta de uma tesoura ou arame, faço 
dois furos, um de cada lado na borda da lanterna. 
Passe arame ou barbante pelo buraquinho para 
fazer uma alça. 



Corte um círculo de papelão que caiba no fundo 
de sua lanterna, use cola instantânea para o fixar 
no fundo da lanterna. Use um arame para fixar 
a vela ou faça uma borda com papelão para que 
a vela não fique dançando dentro da lanterna.

Use aquelas velas baixinhas, usadas em difusor.

Agora é só acender a vela e usar a lanterna com 
as crianças!

*Lembre-se que, mesmo crianças maiores, não 
devem mexer com fogo 

Pode conferir outras ideias: 
https://br.pinterest.com/search/
pins/?rs=ac&len=2&q=lanterna%20
waldorf%20diy&eq=lanterna%20
waldorf&etslf=136185&term_





Produtos
para o inverno

O calor nos estimula a beber 
mais água e durante a estação 
mais fria as vezes descuidamos da 
hidratação, no entanto, no inverno, 
nossa pele tende a ficar mais 
ressecada, assim como as mucosas 
da boca e do nariz. Beber bastante 
água é fundamental, mantendo a 
hidratação de dentro para fora. O 
uso de soro fisiológico para limpeza 
das narinas e dos olhos também 
pode ajudar muito.



Assim como a hidratação interna 
é essencial, a externa também deve 
ser intensificada no inverno.  O 
uso de um bom creme ou óleo 
pode ajudar muito, melhorando a 
aparência ressecada e trazendo tônus. 
De preferência a óleos vegetais e 
loções de boa qualidade evitando 
o excesso de produtos químicos e 
petrolatos que podem trazer alergias 
e irritações.

A Magna Mater em sua linha de 
cosméticos, pensou em cuidados 
especialmente necessários nesta 
época! Confira abaixo alguns de 
nossos produtos que podem auxiliar 
na manutenção de nossa derme.



PARA O CORPO

Loção Hidratante com Manteiga  de Cupuaçu

Hidratante corporal intenso. Indicado 
para peles ressecadas. Auxilia na  
proteção da derme criando uma barreira 
que protege de agentes externos como  
frio ou vento excessivos. 
VEGETAL

Manteiga Esfoliante para Áreas Ressecadas com Ucuuba e Karité 

Mix de manteigas e óleos vegetais 
com esfoliante de caroço de damasco 
que promove uma esfoliação suave ao 
enquanto mantém a pele hidratada, 
retirando impurezas e células mortas e 
nutrindo ao mesmo tempo. 

Creme para Áreas Ressecadas com Manteiga de Ucuuba

Alto poder de hidratação, rico em 
vitaminas e cereais que nutrem. 
Cria uma barreira protetora que retém  
a umidade e combate ressecamentos  
e fissuras. Indicado para pés, cotovelos  
e joelhos. NÃO VEGETAL  
(contécera de abelha)



Creme Hidratante Protetor  para as Mãos com Trigo e Manga

Muito rico em óleos e manteigas vegetais 
que cria camada protetora mantendo a 
hidratação e evitando ressecamentos e 
fissuras. Possui ação de restauração. Tem 
absorção rápida e não deixa resíduos 
indesejáveis na mão. 
NÃO VEGETAL

Creme Hidratante Antisséptico para as Mãos com Melaleuca 

Todos os benefícios do Creme com Trigo 
e Manga somados à ação bactericida  da 
Melaleuca. Possui função complementar 
antisséptica agindo como auxiliar na 
higienização das mãos. NÃO VEGETAL
NÃO SUBSTITUI A LAVAGEM COM ÁGUA E SABÃO 

           OU O USO DE ÁLCOOL 70°C.

PARA O ROSTO

Creme Nutritivo de Rosa Mosqueta

Indicado para peles secas e/ou maduras. 
Possui ação nutritiva e protetora, promove 
maciez e suavidade atenuando rugas e 
linhas faciais. 
NÃO VEGETAL



Sérum Nutritivo de Rosa Mosqueta

Fórmula rica em vitaminas, alantoína, 
flavonóides e sais minerais. Possui base 
suave e não comedogênica. Fornece os 
precursores biológicos para a regeneração 
da pele, nutrição profunda e hidratação 
para peles normais com tendência a 
oleosidade. VEGETAL

 
 
PARA OS BEBES E AS CRIANÇAS

Loção Hidratante de Aveia e Manga

Formulada com carinho a partir de extratos 
e manteigas vegetais, protege e hidrata a 
pele profundamente criando uma película 
que previne irritações e ressecamentos. 
VEGETAL.

Óleo Protetor de Calêndula e Algodão

Fórmula composta de óleos vegetais para 
proteção e cuidado da pele. Pode ser usado 
em caso de erupções e nas irritações ou 
assaduras entre as trocas de fraldas, protege 
as peles delicadas do bebê quando exposto 
a frio intenso. 
VEGETAL





Ficha Técnica

Textos 
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Vitória Schembri
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Gabriela Azevedo e Vitória Schembri

Alimentação
Gabriela Azevedo e Vitória Schembri
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Clarrisa Schembri 
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Gabriela Azevedo

Produtos para inverno
Gabriela Azevedo e Vitória Schembri

Revisão dos Textos
Vitória Leão

Aquarelas
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Projeto Gráfico e Diagramação
Carol Cafiero 

Idealização e Realização
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