
SABÕES SEM PETROQUÍMICOS

PRETROCHEMICALS FREE

A marca Alléluia oferece uma vasta gama 
de sabões únicos e diferenciados no 
mercado.
Produzidos com matérias- primas 100% 
vegetais e com base de azeite de oliveira.
Sabões ótimos para lavagem das mãos, 
da roupa, loiça e para multi-usos.

A nossa coleção da marca Caravela com 3
sabonetes de 130g com fragrâncias tipicamente 
portuguesas: Citrino Mediterrâneo, Lavanda e 
Jasmim. Caixa expositora com 20 sabonetes.

Our Caravela collection with 3 soaps of 
130g with typically Portuguese fragran-
ces: Citrine Mediterranean, Lavender 
and Jasmine. Display box with 20 
soaps.

Alléluia brand offers a wide range of 
unique and differentiated soaps on the 
market. Produced with 100% vegetable 
raw materials and based on olive oil. 
These soaps are ideal for washing hands, 
clothes, dishes and for multi-purposes.
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Ideal para lavagem manual da roupa (tecidos delicados), loiça,
pavimentos e superfícies. Pode fazer o seu próprio sabão líquido 
para lavagem da roupa ou para lavagem antivírus de pavimentos 
(cerâmica, pedra, etc...).

Ideal for the manual washing of clothes (delicate fabrics), dishes, 
floors and surfaces. You can make your own liquid soap for washing 
clothes or for anti-virus cleaning of floors (ceramic, stone, etc...).

Sabões tradicionais e económicos.
Ideais para remover as nódoas mais difíceis e menos desgaste das 
roupas.

Traditional and economical soap. Ideal for removing the most 
stubborn stains and less wear and tear on your clothes.

SABÃO MULTIUSOS EM FLOCOS MULTI-PURPOSE SOAP FLAKES

SABÃO NATURAL EM BARRA NATURAL BAR SOAP

SABÃO MULTIUSOS EM FLOCOS
WASHING POWDER

Para lavagem das roupas claras à mão ou na 
máquina. Meter no tambor da máquina, puro 
ou misturado 50% com o seu detergente. 
Ideal para fazer uma sabonária de forma 
simples e muito eficaz na limpeza profunda 
das roupas.
Protege a vida das roupas!

O seu melhor amigo na 
remoção de nódoas 
difíceis na sua roupa. 
Graças ao seu cordão pode pendurar em 
locais estratégicos para uma rápida 
utilização.

Your best friend for the removal of 
stubborn stains from your clothes. It 
comes with a piece of string to enable 
you to hang it in a strategic place for 
quick use.

For washing light clothes by hand or in the 
machine. Sprinkle the powder in the drum of 
your machine, on its own or mixed with
detergent at 50%. 
Extend the useful life of your clothes!

INOVADOR
INNOVATIVE

SABÃO PURO EM STICK
PURE STICK SOAP

ALL SOAPS ARE PRODUCED WITH 100% VEGETABLE
RAW MATERIALS AND BASED ON OLIVE OIL.

TODOS OS SABÕES SÃO PRODUZIDOS COM MATÉRIAS-PRIMAS
100% VEGETAIS E COM BASE DE AZEITE DE OLIVEIRA.


