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#LiveLagom #BeautifullyBallanced #BarnangenBeauty
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Mais informaç ões em anexo.

Download das imagens aqui.

Os produtos da marca Barnängen estã o disponíveis
 a partir de setembro de 2017 em Portugal. 

- Gel de Banho Sauna Relax
- Gel de Banho Glacier Blow
- Gel de Banho Midsommar Glow
- Óleo Corporal Midsommar Glow

- Creme Corporal All Over Rescue
- Loção Corporal e Gel de Duche Caring
- Loção Corporal e Gel de Duche Nutritive
- Loção Corporal e Gel de Duche Sensitive

A linha de cuidado de beleza Barnängen 
baseia-se em fórmulas de beleza ancestrais 
cientificamente testadas e especialmente 
desenvolvidas para proteger
a pele e garantir uma hidratação plena.

UmUm cuidado equilibrado para uma vida 
equilibrada com a utilização de ingredientes 
nutritivos como as amoras do ártico, a flor 
de sabugueiro ou a bétula, nos quais os
suecos depositaram a sua confiança
durante séculos.

O estilo de vida que viaja da Suécia para o 
mundo inteiro chega agora a Portugal.

Barnängen traz consigo esta forma de vida 
única dos suecos, implementando

oo equilíbrio perfeito através de uma vida 
plena e equilibrada e introduzindo em 

Portugal o cuidado para a pele inspirado nos 
cuidados e rituais nórdicos.

“Lagom” é a maneira sueca de encarar a 
vida, uma filosofia que se baseia no 
"equilibrio perfeito", na quantidade certa – 
nem muito, nem pouco, apenas o ideal.

Not too late. Not too early. 
Not too busy. Not too lazy. 
Not too serious. Not too silly.
JustJust right. Lagom

Lagom é uma palavra que, apesar de 
parecer simples, tem a poderosa capacidade 

de descrever todo um estilo de vida.

Lagom define o estilo de vida sueco!
Lagom é a definição do bem-estar pleno!

Not too much.
Not too little.

JustJust right. Lagom.

Barnänagen apresenta em Portugal uma 
gama de produtos autênticos e naturais para 
uma pele cuidada e hidratada inspirada nos 
cuidados e rituais nórdicos.

FundadaFundada em 1868, em Estocolmo,  
Barnägen é uma das marcas suecas mais 
icónicas, tendo chegado mesmo a ser 
fornecedor oficial da corte real em 1876. 
Desde então  a marca é reconhecida pelos 
seus produtos genuínos, naturais, puros e 
suaves.

O segredo sueco dos cuidados
de corpo chega a Portugal


