
O que há de único nas Fragrâncias E·VŌK e o que as torna 
diferentes das outras fragrâncias do mercado?

As Fragrâncias E·VŌK buscam simular os benefícios emocionais e 
mentais de estar rodeado pela natureza.

Estudos científicos correlacionaram a imersão na natureza com 
benefícios ao nosso bem-estar. Isso inspirou o termo japonês 
“Shinrin-Yoku”, ou Banho de Floresta, um conceito que representa 
este eco antídoto para a exaustão emocional.

Com isso em mente, a Jeunesse desenvolveu as Fragrâncias E·VŌK 
para despertar o poder da natureza. Fragâncias funcionais* que 
trazem benefícios comprovados de bem-estar. 

O segredo está nos phytoncides (fitoncidas), substâncias orgânicas 
protetoras emitidas por plantas e árvores, cujo poder também traz 
benefícios cientificamente comprovados aos seres humanos. 

Experimente a sensação de bem-estar do “Banho de Floresta” com 
as Fragrâncias E·VŌK, compostas por óleos essenciais e o inovador 
acorde Phytogaia®, que imita a composição dos phytoncides  
da natureza.

Quais são as fragrâncias da linha E·VŌK?

A linha E·VŌK possui duas fragrâncias: E·VŌK Aqua Serene e E·VŌK 
Emerald Bliss.

Qual o cheiro das Fragrâncias E·VŌK?

E·VŌK Aqua Serene é uma fragrância floral com óleo essencial de 
lavanda francesa combinada com as notas reconfortantes de musk, 
âmbar e cedro.

E·VŌK Emerald Bliss é uma fragrância cítrica que revigora seus 
sentidos com o frescor dos óleos essenciais de bergamota, tangerina 
e laranja, um corpo floral delicado e um fundo musk amadeirado.

Para quem são as Fragrâncias E·VŌK? 

As Fragrâncias E·VŌK foram desenvolvidas para consumidoras 
autênticas que valorizam a liberdade, a autoconfiança e o otimismo. 
As Fragrâncias E·VŌK são a resposta para quem busca energia e 
equilíbrio em sua vida cotidiana.

Quais são as características e benefícios das  
Fragrâncias E·VŌK?

As Fragrâncias E·VŌK são veganas, não testadas em animais e 
feitas com óleos essenciais e Phytogaia®, que imita phytoncides na 
natureza que protegem as plantas.

E·VŌK Aqua Serene traz sensação de calma, tranquilidade  
e aconchego.*

E·VŌK Emerald Bliss ajuda a revitalizar a energia, traz positividade  
e felicidade.*

B R A S I L
P E R G U N T A S  F R E Q U E N T E S

F R A G R Â N C I A S

*Fonte dos estudos: Evoke Pesquisas - Estudo sensorial realizado com 200 
participantes, 100 para cada fragrância, todas do sexo feminino e com idades 
entre 20-45 anos.



1 Tomo Abe et. al. “Antioxidant effects and 
antimicrobial activities of phytoncide,” Biocontrol 
Science 13, no. 1 (2008): 23-27, doi: https://doi.
org/10.4265/bio.13.23.

2 Q. Li et. al. “Effect of phytoncide from trees on 
human natural killer cell function,” International 
Journal of Immunopathology and Pharmacology 
22, no. 4 (2009): 951-959, doi: https://doi.
org/10.1177/039463200902200410.

3 Eun-Sook Nam, et. al. “Effects of phytoncides 
inhalation on serum cortisol level and life stress 
of college students,” Korean Journal of Adult 
Nursing 20 (2008): 697-706, doi: http://ocean.
kisti.re.kr/downfile/volume/ana/SOKHBY/2008/
v20n5/SOKHBY_2008_v20n5_697.pdf

4 la S Leshchinskaia et. al. “Effect of phytoncides 
on the dynamics of the cerebral circulation 
in flight controllers during their occupational 
activity,” Kosm Biol Avia Kosm Med. 17, no. 
2 (1983): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/6133981/

Qual é a pirâmide olfativa de cada Fragrância E·VŌK?

A pirâmide olfativa é uma ferramenta que ajuda a entender a estrutura da 
fragrância, pois representa a evolução das características de um perfume 
durante o tempo de uso. Cada fragrância possui uma pirâmide olfativa própria/
exclusiva, com a lista dos principais ingredientes da composição e sua ordem 
de evolução olfativa, que descrevemos como Notas de Topo/ Saída / Cabeça,  
Notas de Corpo / Coração e Notas de Base / Fundo.

A  P I R Â M I D E  O L F A T I VA  D E 

E · V Ō K  A Q U A  S E R E N E :

Notas de Topo: bergamota, lavanda, menta 

O floral do óleo essencial de lavanda francesa combinada com notas aromáticas de 
bergamota e menta criam a atmosfera de serenidade, enquanto a menta convida para um 
momento de reflexão.

Notas de corpo: magnólia, pêssego, gerânio

O corpo tem uma fragrância floral rosada sutil da magnólia e do gerânio que se conectam 
perfeitamente com as notas aromáticas. Nesta fase da fragrância, o pêssego traz textura e 
uma sensação indulgente.

Notas de fundo: âmbar, musk, cedro

O cedro nas notas de fundo traz o amadeirado e garante a durabilidade da criação da 
fragrância e o musk (ou almíscar) conforta, trazendo uma sensação de limpeza pós banho.

A  P I R Â M I D E  O L F A T I VA  D E 

E · V Ō K  E M E R A L D  B L I S S :

Notas de Topo: bergamota, limão, laranja

Óleos cítricos vibrantes combinados para refrescar e inspirar uma sensação de vitalidade.

Notas de corpo: gerânio, jasmim, violeta

Um buquê floral de delicadas flores harmonizadas com o brilho das notas de topo, trazendo 
uma combinação floral que sustenta a sensação de frescor.

Notas de fundo: cedro, musk, sândalo

Um fundo suave amadeirado, onde o cedro confere a durabilidade da fragrância, enquanto 
o sândalo promove sua cremosidade.

Quais óleos essenciais estão 
presentes nas fragrâncias?

E·VŌK Aqua Serene apresenta óleo essencial de 
lavanda francesa (Lavandula angustifolia oil).

E·VŌK Emerald Bliss apresenta seis óleos 
essenciais: bergamota italiana (Citrus aurantium 
bergamia oil), tangerina italiana (Citrus reticulata 
peel oil), laranja brasileira (Citrus sinensis peel 
extract), limão italiano (Citrus limon peel oil), 
lima peruana (Citrus aurantifolia oil) e o cipreste 
francês (Cupressus sempervirens l. oil). 

Quais são os benefícios dos 
phytoncides (f itoncidas) 
comprovados cientificamente para 
os seres humanos? 

Na década de 1990, cientistas japoneses 
descobriram que as pessoas que passavam 40 
minutos nas florestas tinham uma frequência 
cardíaca melhor e estavam menos sujeitas à 
depressão ou ansiedade. Este estudo foi seguido 
por outros que declararam o benefício do banho 
de floresta.

Um dos principais responsáveis por esses 
benefícios é uma substância emitida por plantas, 
chamada Phytoncides (“phyton” significa “planta” 
em latim e “cide” significa exterminar), que as 
protegem de germes e têm benefícios de bem-
estar cientificamente comprovados para seres 
humanos como:

• Atividades antimicrobianas e antioxidantes1

• Ajuda a função do sistema imunológico, 
aumentando as células NK2

• Alivia o estresse, reduzindo a concentração 
de cortisol3

• Melhora o humor, reduzindo a sensação  
de fadiga4

E S T R U T U R A  D A S

F R A G R Â N C I A S

 



Quem é o perfumista da linha e qual foi sua 
inspiração para criar estas fragrâncias únicas?

O perfumista da Fragrâncias E·VŌK é o Leandro Petit, 
experiente perfumista de fragrâncias finas de uma das 
maiores casas de fragrância do mundo, a Givaudan. 

Para Leandro, perfumaria é a criação de sonhos, memórias e 
paixão. Ele adora transformar o abstrato em algo concreto, 
alegria que não é maior do que transformar suas visões em 
fragrâncias exclusivas.

Desafiado pela proposta da Jeunesse de criar uma sensação 
de bem-estar através da fragrância e também inspirado nos 
blends de Óleos Essenciais E·VŌK Balance e Energize, Petit 
criou duas fragrâncias únicas com identidades próprias.

Ele começou combinando óleos essenciais premium 
selecionados e notas finas para conectar emoção por 
meio do perfume. Ele então intensificou estas fragrâncias 
adicionando o acorde Phytogaia®, que imita a composição 
dos phytoncides da natureza, para uma sensação de bem-
estar de “Banho de Floresta”. 

Qual é a diferença entre eau de parfum (EDP), eau 
de toilette (EDT), eau de cologne (EDC) e body mist?

Estas nomenclaturas mostram qual a concentração de cada 
fragrância dentro do frasco de perfume, permitindo que 
você saiba o quão leve ou pesado o perfume será.

• EAU DE PARFUM: Normalmente tem uma concentração 
de 16-18% de fragrância e um perfil intenso, marcante e 
textura densa, que é ideal para a noite.

• EAU DE TOILETTE: Geralmente tem uma concentração 
de 9-15% de fragrância e pode ser tanto fresca para o 
uso diário ou ter um perfil mais intenso.

• BODY MIST: Normalmente tem uma concentração de 
4-8% de fragrância e um perfil leve, ideal para aplicação 
pós-banho.

• EAU DE COLOGNE: Geralmente tem concentração de 
2% de fragrância e perfil suave.

As Fragrâncias E·VŌK são testadas 
dermatologicamente?

Sim, as Fragrâncias E·VŌK são testadas 
dermatologicamente. Suas fórmulas foram rigorosamente 
testadas para garantir que os produtos são seguros para uso 
tópico.

Gestantes ou lactantes podem usar as  
Fragrâncias E·VŌK?

Grávidas e lactantes devem consultar seus médicos e pedir 
orientação ante de usar as Fragrâncias E·VŌK.

Crianças podem usar as Fragrâncias E·VŌK?

As fragrâncias E·VŌK não foram desenvolvidas para crianças 
ou bebês. Os produtos infantis precisam ser testados para 
suas necessidades específicas. Consulte o seu pediatra e 
peça orientação.

As Fragrâncias E·VŌK possuem certificados halal 
ou kosher?

Não. As fragrâncias E · VŌK não têm certificados halal  
ou kosher. 

Quais são as melhores áreas do corpo para aplicar 
as Fragrâncias E·VŌK e como?

Aplique nos pulsos, na dobra interna dos cotovelos e nas 
laterais do pescoço são as formas mais tradicionais e por 
um bom motivo: são pontos onde a circulação sanguínea 
está à flor da pele, o que ajuda a exalar mais a sua  
fragrância E·VŌK. 

Aqui estão algumas dicas do mestre perfumista das 
Fragrâncias E·VŌK, Leandro Petit:

1. Não esfregue o perfume: A fricção que você cria ao 
esfregar um pulso no outro aumenta a interação entre 
a oleosidade da pele e o perfume. Isso pode alterar 
drasticamente o cheiro. Borrife em ambos os pulsos  
e deixe secar naturalmente.

2. Espere um pouco após o banho: para melhores 
resultados, borrife seu perfume alguns minutos depois 
de sair do banho. Isto é melhor pois assim que saímos 
do banho, nosso corpo costuma estar quente, o que faz 
com que a fragrância evapore mais rapidamente. 

3. Mais próximo é melhor: O número de borrifadas e 
distância de aplicação dependente do gosto pessoal, 
mas normalmente, quanto mais próximo da pele a 
aplicação mais fragrância é depositada na mesma 
área, aumentando a duração. Para durar mais, é melhor 
depositar mais em uma pequena área do que  
espalhar muito.

4. Tente usar um desodorante mais neutro para não 
atrapalhar o cheiro de sua fragrância.

Quanto tempo dura um frasco de  
Fragrância E·VŌK?  

A duração de um frasco de perfume depende da quantidade 
usada e da frequência de uso. Um frasco de 60 mL da 
fragrância E·VŌK oferece em média 600 sprays/borrifadas, 
dependendo da força e da forma de pressionar a válvula. Se 
você usar quatro sprays por dia, uma garrafa pode durar por 
volta de cinco meses.



Qual a validade das Fragrâncias E·VŌK?

As fragrâncias E·VŌK têm validade de 3 anos a partir da data de 
fabricação. Após aberta esta validade não se altera. 

Quanto tempo dura o cheiro da Fragrância E·VŌK  
na pele?

A duração do perfume pode variar de pele para pele. Sua duração 
pode ser influenciada por alguns fatores como:

• Concentração — Eau De Parfum, Eau De Toilette, etc.

• Estrutura da fragrância — Notas cítricas são mais voláteis

• Diferentes tipos de pele — Uma pele com um bom nível 
de hidratação reflete um sistema saudável e a tendência de 
permanência do perfume na pele é maior

• Transpiração

• Clima — Quanto mais quente, menor a fixação

Ambas as Fragrâncias E·VŌK têm duração média de 5-6 
horas, devido às suas notas críticas e suaves notas florais, que 
representam o perfil de um perfume Eau de Toilette trazendo 
fragrâncias mais leves, frescas e suaves.

Qual a melhor maneira de armazenar as  
Fragrâncias E·VŌK?  

Sempre mantenha sua fragrância bem fechada com a tampa.

A melhor forma de armazenar sua fragrância é em local seco, sem 
interferência de luz, calor e umidade, pois esses fatores podem 
acelerar a degradação do perfume. É importante ressaltar que as 
fragrâncias são inflamáveis e devem ser mantidas fora do alcance 
de crianças e ao abrigo de luz solar e calor excessivo.

O guarda-roupa é o lugar perfeito para guardar, enquanto o 
banheiro deve ser evitado.

Algumas pessoas podem querer armazená-lo na geladeira, 
de modo que a fragrância esfrie e pareça mais fresca quando 
aplicada na pele. Esta forma de armazenagem na geladeira não é 
recomendada, pois alguns óleos de fragrâncias podem precipitar.

As Fragrâncias E·VŌK podem ser aplicadas no cabelo?

Sim, o cabelo também merece ser perfumado: o cabelo tende a 
fazer a fragrância durar mais. Mas use de maneira certa: Apenas 
aplique perfume nos cabelos quanto eles tiverem sido recém-
lavados, caso contrário, os óleos naturais de seus fios poderão 
estragar o aroma do perfume. Além disso, apesar de ter uma 
quantidade baixa de álcool, o perfume pode ressecar o cabelo, 
então, se for pulverizá-lo direto nos fios, mantenha distância de 15 
cm e borrife pouca fragrância. 

Evite usar secador, chapinha ou qualquer fonte de calor após 
aplicar o perfume nos cabelos.

As Fragrâncias E·VŌK podem ser aplicadas a tecidos 
como roupas e roupas de cama?

Apesar das Fragrâncias E·VŌK não possuírem corante, não é 
recomendado aplicá-las em tecidos pois o álcool evapora e o óleo 
que permanece pode manchar ou descolorir o tecido.

Se a fragrância entrar em contato com os meus olhos o 
que devo fazer?

Lave com água corrente em abundância. O olho pode permanecer 
irritado por algumas horas. Caso a irritação persista por um longo 
período, procure orientação médica.

Por que às vezes não sinto o cheiro do meu  
próprio perfume?

Este fenômeno é conhecido como acomodação olfativa, é um 
recurso do corpo em relação a um perfume contínuo, por isso 
deixamos de perceber um perfume ao longo do dia. Mas está aí e 
a prova disso está na percepção que outras pessoas têm do seu 
perfume. Evite a acomodação olfativa alternando as  
Fragrâncias E·VŌK.

Onde posso comprar as Fragrâncias E·VŌK?

A linha de Fragrâncias E·VŌK está disponível apenas no Brasil e 
pode ser adquirida em seu distribuidor local Jeunesse.


