Linha Mais Pura
MAIS PURA foi desenvolvida para trazer pureza para toda família. Através de produtos que proporcionam higiene básica com praticidade e comodidade. Toda a linha é composta por produtos suaves e
ideais para uso diário. Inclua na rotina da sua família hábitos de carinho e higiene. Um delicioso banho de
espuma, hidratação perfumada e proteção.  
MAIS PURA é a nova linha de produtos RACCO feita para fazer parte do dia a dia da sua família.

1340 – Shampoo Suave – 300 ml

1341 – Condicionador – 300 ml

Desenvolvido para a limpeza diária de todos os tipos
de cabelos, atua sobre os fios, propiciando melhora
significativa no aspecto geral do cabelo e devolvendo
sua aparência saudável com toque sedoso. Sua fragrância
foi especialmente desenvolvida com uma tecnologia exclusiva de perfumação de longa duração, mais intensa e
duradoura, deixa os cabelos perfumados por muito mais
tempo após o banho.

Condicionador suave indicado para o uso diário de todos
os tipos de cabelo. Altamente condicionante e hidratante,
deixa os cabelos macios, soltos e com mais vida. Conta
ainda com uma tecnologia exclusiva de perfumação que
proporciona cabelos perfumados com mais intensidade
e por muito mais tempo.

Modo de Usar

Modo de Usar

Aplicar sobre os cabelos molhados, distribuindo
uniformemente e massageando até a formação de
espuma. Enxaguar completamente e repetir a operação.

Aplicar sobre os cabelos molhados, distribuindo uniformemente por todos os fios ou somente nas pontas.
Enxaguar com água abundante.

Linha Mais Pura
1342 – Sabonete Líquido – 300 ml

1343 – Hidratante – 300 ml

Sabonete líquido para o corpo e para o rosto de uso diário.
Ideal para você que gosta de fazer do seu banho um momento íntimo e perfeito para relaxar e ao mesmo tempo
limpar e hidratar a sua pele. Contém em sua formulação
ativos que deixam a pele macia e mais sedosa ao toque.
Uma mistura deliciosa que deixa sua pele ainda mais
nutrida e perfumada.

Depois de um banho relaxante e revigorante com os
produtos da linha MAIS PURA, nada melhor do que dar
aquele toque de maciez tão gostoso que a pele precisa.  
O Hidratante MAIS PURA é leve, fácil de espalhar e tem
rápida absorção. Deixa a sua pele aveludada, macia, além
de proporcionar uma hidratação prolongada. Contém
Manteiga de Karité, que além de formar um filme protetor
sobre a pele, auxilia na retenção da umidade e previne
irritações. Para completar, traz a deliciosa essência de
Baunilha.

Modo de Usar

Modo de Usar

Aplicar diretamente sobre e pele úmida ou com auxílio
de esponja, massageando até a formação de espuma.
Enxaguar com água.

Aplicar sobre a pele limpa e seca, massageando até a
completa absorção.

Linha Mais Pura
1344 – Desodorante roll-on
antitranspirante – 55 ml

Para fechar a linha MAIS PURA, trazemos mais um
produto essencial no seu dia a dia. O Desodorante Roll-on
Antitranspirante MAIS PURA tem todos os benefícios
que você precisa: proteção por tempo prolongado, evita
odores e excesso de transpiração, agentes suavizantes
que previnem irritações, além de promover um frescor
suave .  
Modo de Usar
Aplicar o desodorante nas axilas secas, com suaves movimentos, deixando secar naturalmente.

