


Fundada em 1986  a GUAM LACOTE é líder 

no segmento de cosméticos naturais para o 

corpo e de produtos emagrecedores de uso 

tópico na Itália. 

 

A marca, que está presente em mais de 30 

países, é um clássico italiano e apresenta um 

índice de fidelização altíssimo. 

 

Os produtos GUAM LACOTE são produzidos 

com algas marinhas, fito extratos e óleos 

essenciais e são reconhecidos pela sua 

eficácia. 





FANGHI D´ALGA GUAM 

Máscara corporal altamente concentrada para oclusão.  

Resultados reais comprovados por testes de eficácia: 

 Redução da celulite e dos nódulos 

 Melhoria da firmeza e da elasticidade da pele 

 Diminuição da circunferência das coxas 

 Melhora a microcirculação 

 Melhoria da compacidade e tom de cor da pele 

100% natural com algas marinhas, fito extratos e óleos essenciais. 

GUAM STRENGHTENING GEL 

Gel tensor para uso diário e/ou  como  finalizados  da máscara corporal . 

 Tonifica  

 Dá maior firmeza aos tecidos 

 Ajuda a pele a reencontrar a sua elasticidade natural 

Fórmula enriquecida com Gengibre, Verbena e Argila Rosa. 

De rápida absorção, não mela e deve ser aplicado nas áreas que 

necessitam de maior tonicidade cutânea.  

LINHA DE PRODUTOS 



FANGOCREMA 

Creme  anti celulite e gordura localizada para uso diário. 

 Combate a celulite 

 Reduz os depósitos de gordura localizada 

 Melhora a circulação 

 Hidrata a pele profundamente 

Contém Cafeína, Fitoextrato de Hera, Centella Asiática, 

Castanha da Índia, Bétula e também Vitamina E e Óleo 

Essencial de Limão. 

LINHA DE PRODUTOS 

ALGA SCRUB 

Esfoliante e tratamento marinho energético de aromaterapia. 

 Esfolia, Elimina as impurezas da pele 

 Promove a renovação celular, diminui o epessamento  

 Revigora a pele 

 Hidrata , Nutre e Tonifica 

 Deixa a pele macia, sedosa e mais elástica 

 Tem efeito energizante proporciona com sensação de bem-estar 

Contém sais marinhos e óleos essenciais de Limão, Menta e Alecrim. 



Guam Lacote guamlacote 
www.guambrasil.com.br 


