
BODY SCRUBBING BAR 
E BODY NOURISHING BAR

P E R G U N TA S  
F R E Q U E N T E S

O QUE É JEUNESSE SPA  
BOTANICALS? Jeunesse Spa Botanicals 
é uma linha de cuidados com a pele ecologicamente 
correta para todo o corpo com fórmulas eficazes que 
cuidam de todos os tipos de pele, diariamente. A linha 
traz como assinatura ingredientes brasileiros: o óleo de 
semente de pracaxi da Amazônia e a argila vermelha 
do Cerrado, poderosos ativos que ajudam na firmeza, 
hidratação, uniformidade e rejuvenescimento da pele.

A linha inclui seis produtos para o rosto: Loção de Limpeza 
Micelar, Esfoliante Facial, Hidratante para o Dia, Sérum para 
o Dia, Tratamento para os Olhos e Tratamento Hidratante 
Noturno. Dois produtos luxuosos para o seu corpo: óleo pós-
banho (Body Oil) e um creme hidratante (Body Moisturizer). 
E para o momento de SPA no chuveiro, duas barras de 
banho vegetais, uma esfoliante (Body Scrubbing Bar) e uma 
hidratante (Body Nourishing Bar). 

QUAIS SÃO AS RECENTES ADIÇÕES À LINHA?
O segmento de produtos para banho tem alta taxa de 
crescimento no Brasil e quando se fala em produtos 
sustentáveis e veganos para o momento no chuveiro muitos 
brasileiros optam por estes benefícios. Por isso a Jeunesse 
lançou na linha Jeunesse Spa Botanicals duas barras de 
banho vegetais, projetadas para proporcionar uma pele mais 
macia e radiante, ainda no chuveiro com a fragrância suave e 
exclusiva da linha.

Jeunesse Spa® Botanicals Body Scrubbing Bar - Sabonete 
esfoliante vegetal com partículas naturais de semente de 
maracujá que limpam sem agredir a pele, removendo células 
mortas e preparando-a para hidratação.

Jeunesse Spa® Botanicals Body Nourishing Bar - Sabonete 
hidratante vegetal com espuma cremosa e nutritiva para uma 
sensação de pele macia, hidratada e levemente perfumada. 

QUAIS OS BENEFÍCIOS DO BODY SCRUBBING BAR?  
O Body Scrubbing Bar é formulado com óleo de Pracaxi 
e Argila vermelha, assinaturas da linha e com partículas 
naturais de semente de maracujá que promovem a remoção 
das células mortas e impurezas para uma pele mais radiante 
e saudável. A esfoliação ajuda a estimular a renovação da 
pele, deixando-a pronta para hidratação. O óleo de semente  

            de Pracaxi auxilia na macie e firmeza  
                     da pele e a argila vermelha auxilia  
                     na melhora da textura da pele,  
          deixando-a mais suave e uniforme.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DO BODY 
NOURISHING BAR? O Body Nourishing Bar é formulado 
com óleo de Pracaxi e Argila vermelha, assinaturas da linha 
que promovem uma limpeza suave sem agredir à barreira de 
proteção natural da pele, deixando uma sensação de pele 
macia e hidratada. O óleo de semente de Pracaxi auxilia 
na maciez e firmeza da pele e a argila vermelha auxilia na 
melhora da textura da pele, deixando-a mais suave  
e uniforme.

COMO USO O BODY SCRUBBING BAR E BODY 
NOURISHING BAR? Para uma experiência completa de 
SPA, massageie o sabonete esfoliante gentilmente sobre 
a pele molhada para remover as impurezas. Em seguida 
enxágue bem com água. Utilize o produto uma vez por 
semana. Após a esfoliação, massageie o sabonete hidratante 
sobre a pele molhada até formar uma espuma cremosa. 
Em seguida enxágue bem com água. Pronto, sua pele está 
preparada para absorver ainda mais os cuidados nutritivos  
da linha Jeunesse SPA Botanicals Body.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA ESFOLIAÇÃO PARA 
A PELE? Todos os dias estamos expostos aos ataques dos 
raios solares, vento, poluição e resíduos que ficam suspensos 
no ar, e esses agentes acabam prejudicando a saúde e a 
beleza da pele. A esfoliação é um dos passos essenciais para 
garantir a saúde e o equilíbrio da pele. A esfoliação elimina 
as células mortas, limpa os poros e as impurezas, que 
deixam o maior órgão do corpo envelhecido, ressecado e sem 
viço. A esfoliação auxilia na prevenção de pelos encravados 
e ajuda a suavizar áreas ásperas como joelhos, cotovelos e 
solas dos pés. 

QUANTAS VEZES POR SEMANA POSSO ESFOLIAR 
O CORPO? O processo de esfoliação geralmente é indicado 
uma vez por semana, porém é essencial consultar o seu 
dermatologista para entender as necessidades e cuidados 
específicos para seu tipo de pele, principalmente para peles 
sensíveis e acneicas. A esfoliação excessiva pode causar 
irritação, sensibilidade e acentuada descamação da pele, 



removendo ainda a sua proteção necessária para manter-se 
saudável. Evite a esfoliação em casos de acne moderada a 
grave ou pele irritada ou lesionada. É fundamental realizar 
uma boa hidratação após a esfoliação.

POSSO PASSAR OS ESFOLIANTE BODY SCRUBBING 
BAR NO ROSTO E/OU ÁREAS ÍNTIMAS?
O uso no rosto ou mucosas não é recomendado, o Body 
Scrubbing Bar foi desenvolvido exclusivamente para a pele 
do corpo. A pele do rosto e áreas íntimas são áreas mais 
sensíveis e delicadas, exigindo produtos específicos. O uso 
do sabonete em barra esfoliante pode agredir e lesionar a 
pele destas regiões. 

Para o cuidado com o rosto utilize o esfoliante facial 
Jeunesse Spa® Botanicals Exfoliating Face Wash, premiado 
como melhor esfoliante facial em 2019 pela revista Brasil 
Women’s Health.

POSSO USAR O SABONETE NO CABELO?
Assim como rosto, os cabelos e couro cabeludo também 
possuem necessidades específicas de limpeza e cuidado. 
Não é recomendado o uso nos cabelos.

O USO DO SABONETE HIDRATANTE BODY 
NOURISHING BAR SUBSTITUI O USO DE CREME 
HIDRATANTE APÓS O BANHO?
As propriedades nutritivas do Body Nourishing Bar ajudam 
na hidratação, limpando sem ressecar a pele, mas não 
substitui uma hidratação pós-banho. Durante o banho a 
função principal do sabonete é a limpeza e o produto não 
fica o tempo suficiente em contato com a pele para cumprir 
a função de hidratação profunda. Portanto, para o cuidado 
completo com a pele do corpo utilize a linha Jeunesse Spa® 
Botanicals Body.

QUANTO TEMPO DURA UMA BARRA? 
Isso depende da frequência de uso. Algumas pessoas se 
ensaboam mais que outras. Para a barra de banho durar 
mais, é importante que a barra fique sempre em uma 
saboneteira drenada, que não junte água.

COMO SÃO FEITOS OS SABONETES?
Todos os sabonetes para serem produzidos passam por um 
processo chamado: Saponificação, onde são misturados uma 
gordura de origem vegetal ou animal com algumas bases 
químicas (hidróxido de sódio ou de potássio, ou etc,.) 

Spa Botanicals é feito a partir de ácido graxo vegetal e óleo 
de palma, que é um ingrediente também vegetal.

POR QUE VEGETAL?
Os sabonetes vegetais tem maior aderência para as 
fragrâncias, possuem maior poder de hidratação, maior 
suavidade com a pele. 

O QUE FAÇO EM CASO DE CONTATO DOS 
PRODUTOS COM OS OLHOS? 
Lave os olhos com água em abundância. 

POSSO USAR BODY SCRUBBING BAR E BODY 
NOURISHING BAR EM CASO DE GRAVIDEZ OU 
AMAMENTAÇÃO? Para uso durante a gravidez ou 
amamentação, procure o seu médico e peça orientação.

CRIANÇAS PODEM USAR BODY SCRUBBING BAR 
E BODY NOURISHING BAR? A pele da criança é mais 
delicada e exige cuidados específicos, portanto é necessário 
usar produtos voltados para a sua faixa etária. Procure o seu 
pediatra e peça orientação.

O BODY SCRUBBING BAR REMOVE O 
AUTOBRONZEADOR? O uso Body Scrubbing Bar na pele 
pode remover o autobronzeador, uma vez que o produto foi 
desenvolvido para esfoliar e limpar a pele.  

AS FÓRMULAS DA LINHA CONTÊM CORANTES 
ARTIFICIAIS? Não. As fórmulas não possuem corantes 
artificiais, a coloração se deve à presença argila vermelha.

AS FÓRMULAS DA LINHA CONTÊM PARABENOS E 
SULFATO? Não. As fórmulas não possuem parabenos  
e sulfato.

AS FÓRMULAS DA LINHA CONTÊM AÇÚCAR? 
Não. As fórmulas não possuem açúcar.
 
AS FÓRMULAS DA LINHA CONTÊM GLÚTEN? 
Não. As fórmulas não possuem gúten.
 
A EMBALAGEM É RECICLÁVEL E BIODEGRADÁVEL?
Sim a embalagem foi desenvolvida em embalagem reciclada, 
reciclável e biodegradável.

A LINHA JEUNESSE SPA BOTANICALS É VEGANA E 
CRUELTY-FREE (NÃO TESTADA EM ANIMAIS)?
Sim.  A linha Jeunesse Spa Botanicals foi desenvolvida com 
este cuidado e de forma ecologicamente correta para atender 
à um consumidor cada vez mais consciente e exigente com 
os produtos que consome.  
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