
O QUE HÁ DE ÚNICO NA LINHA DE CUIDADOS CAPILARES 
JEUNESSE SPA BOTANICALS? 
A linha de cuidados para os cabelos Jeunesse Spa Botanicals 
engloba os poderes dos melhores ingredientes da natureza para 
manter e restaurar a aparência jovem dos seus cabelos. Com o ativo 
cientificamente avançado KERASCALP™, argila vermelha, rica em 
minerais e óleo de semente de Pracaxi da Amazônia, esta linha 
ecologicamente correta rejuvenesce o cabelo e couro cabeludo para 
cultivar uma beleza natural, todos os dias.

O QUE FAZ JEUNESSE SPA BOTANICALS DIFERENTE DE OUTRAS 
LINHAS DE CUIDADOS COM O CABELO? 
Jeunesse Spa Botanicals combina alguns dos melhores ingredientes 
da natureza com ciência avançada para criar um sistema completo 
de produtos de rejuvenescimento capilar ecologicamente corretos. 
Combinados, os produtos Jeunesse Spa Botanicals restauram a 
aparência jovem dos cabelos com fios mais fortes e encorpados.

QUAIS SÃO OS PRODUTOS DA LINHA JEUNESSE SPA BOTANICALS 
HAIR CARE? 
♥  PURIFYING SHAMPOO - Limpe suavemente as impurezas enquanto 
aumenta a resistência e o brilho dos cabelos da raiz às pontas. 
Proporcionando um aspecto mais saudável e jovem. O Purifying 
Shampoo contém KERASCALP™, óleo de semente de Pracaxi da 
Amazônia e argila vermelha da região Sul do Brasil.

♥  MOISTURIZING CONDITIONER - Hidrate profundamente e 
desembarace o cabelo, para fios mais brilhantes, macios e mais fortes. 
O Moisturizing Conditioner contém KERASCALP™, um blend de óleos 
botânicos, óleo de semente de Pracaxi da Amazônia e argila vermelha 
da região Sul do Brasil. 

♥  DEEP REPAIR MASK - Restaure a beleza e juventude dos cabelos 
por meio de uma reconstrução intensa dos fios e uma poderosa dose de 
um blend de óleos hidratantes, nutritivos e antioxidantes. Deep Repair 
Mask contém KERASCALP™, um blend de óleos botânicos, óleo de 
semente de Pracaxi da Amazônia e argila vermelha da região Sul  
do Brasil.

♥  NUTRI PROTECT LEAVE-IN - Nutra e proteja os cabelos do calor 
(secadores e chapinhas/modeladores), do frizz e das pontas duplas, 
enquanto melhora a penteabilidade com um tratamento leave-in leve 
e sedoso. Nutri Protect Leave-in contém KERASCALP™, um blend 
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de óleos botânicos, óleo de semente de Pracaxi da Amazônia e argila 
vermelha da região Sul do Brasil.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS INGREDIENTES LINHA DE  
CUIDADOS CAPILARES JEUNESSE SPA BOTANICALS E QUAIS  
OS SEUS BENEFÍCIOS? 
♥  KERASCALP™ - Um ativo derivado da fruta amla e aprimorado pela 
ciência para prevenir os efeitos visíveis do envelhecimento dos folículos 
capilares, como diminuição do volume e enfraquecimento dos fios. Este 
ingrediente natural adaptógeno fornece um ambiente saudável para a 
renovação das células-tronco do folículo capilar. 

♥  BLEND DE ÓLEOS BOTÂNICOS - Um blend de sete óleos exclusivos 
(abacate, manga, amêndoa, cacau, algodão e soja), com propriedades 
hidratantes que atua sinergicamente para fornecer hidratação profunda 
e resistência ao cabelo.

♥  ARGILA VERMELHA  - De origem única da região sul do Brasil, 
esta argila rica em minerais é conhecida por suas propriedades 
rejuvenescedoras.

♥  ÓLEO DE SEMENTE DE PRACAXI - O óleo de semente de Pracaxi é 
conhecido por promover hidratação e brilho aos cabelos. Suas sementes 
são colhidas de forma ética e sustentável na floresta amazônica, 
ajudando as comunidades locais no processo de extrativismo.

COMO A LINHA JEUNESSE SPA BOTANICALS RESTAURA A 
APARÊNCIA JOVEM DOS CABELOS? 
Seu cabelo envelhece com você. Estudos recentes atribuíram o 
envelhecimento dos folículos capilares à eliminação transepidérmica de 
células-tronco por meio da degradação do colágeno XVII (COL17A1). 
À medida que os folículos capilares encolhem, o cabelo mostra sinais 
visíveis de envelhecimento, como fios mais finos, perda de volume, 
quebradiços e crescimento lento.

Para ajudar a manter seus cabelos mais bonitos, saudáveis e jovens, 
Jeunesse Spa Botanicals oferece uma linha completa de tratamento 
de rejuvenescimento dos cabelos que contém o ingrediente 
cientificamente avançado KERASCALP™.  KERASCALP™ ajuda a 
prevenir a miniaturização dos folículos, colaborando para evitar a 
degradação e aumentar a expressão do colágeno XVII (COL17A1).



A LINHA JEUNESSE SPA BOTANICALS É ECO-FRIENDLY, 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 
consumidores cada vez mais conscientes e exigentes com os produtos 
que consomem.  

OS PRODUTOS JEUNESSE SPA BOTANICALS CONTÊM SAL, 
SILICONES, PARABENOS, SULFATOS OU CORANTES? 
Não, todos os produtos da linha de cuidados capilares Jeunesse Spa 
Botanicals são isentos de sal, silicones, parabenos, sulfatos e corantes.  

A EMBALAGEM É RECICLÁVEL E BIODEGRADÁVEL? 
Sim, as embalagens de todos os produtos da linha foram desenvolvidas 
com materiais recicláveis e biodegradáveis. As embalagens possuem 
um ativo chamado Go Green P-Life que acelera sua decomposição no 
meio ambiente.

QUEM PODE USAR OS PRODUTOS DE CUIDADOS CAPILARES 
JEUNESSE SPA BOTANICALS? 
A linha Jeunesse Spa Botanicals foi criada para homens e mulheres 
de todas as idades e tipos de cabelo. É segura para usar em cabelos 
naturais e tingidos.

CRIANÇAS PODEM USAR JEUNESSE SPA BOTANICALS? 
Este produto não é indicado para crianças ou bebês. Os cabelos e 
couro cabeludo das crianças são mais delicados e exigem cuidados 
específicos, portanto, é necessário usar produtos voltados para a sua 
faixa etária. Procure o seu pediatra e peça orientação.

GESTANTES OU LACTANTES PODEM USAR JEUNESSE  
SPA BOTANICALS? 
Gestantes e lactantes devem consultar seus médicos e pedir orientação.

COMO DEVO UTILIZAR OS PRODUTOS CABELOS DA JEUNESSE  
SPA BOTANICALS? 
1. Massageie o Purifying Shampoo nos cabelos molhados. Enxágue 
bem. Repita se necessário.

2. Aplique o Moisturizing Conditioner nos cabelos molhados, 
espalhando uniformemente em todo o comprimento dos fios, exceto na 
raiz. Deixe por 1 minuto. Enxágue bem. 

3. Remova o excesso de água e aplique a Deep Repair Mask no cabelo 
úmido em todo o comprimento dos fios, exceto na raiz, seção por 
seção, até que o produto seja aplicado uniformemente. Deixe em 5-10 
minutos. Enxague bem. Use 1 a 2 vezes por semana. 

4. Nos cabelos úmidos ou secos, aplique uma pequena quantidade de 
Nutri Protect Leave-in do comprimento até as pontas. Finalize como 
preferir. Não enxágue. Use diariamente. Para melhores resultados, 
utilize a linha completa Jeunesse Spa Botanicals de cuidados capilares. 

POSSO UTILIZAR JEUNESSE SPA BOTANICALS TODOS OS DIAS? 
Sim, os produtos são formulados para fazer parte do seu dia a dia; use 
de acordo com as necessidades do seu cabelo. No caso da Deep Repair 
Mask, recomendamos o uso apenas uma a duas vezes por semana. 

QUANTO TEMPO OS PRODUTOS RENDEM? 
A duração do produto depende da quantidade usada, comprimento/
volume dos cabelos e frequência de uso de cada pessoa. O shampoo 
e o condicionador podem durar em média de 29 a 58 aplicações, a 
máscara pode durar em média 25 a 50 aplicações e o leave-in em 
média 20 aplicações. Os valores foram calculados com a utilização 
do Shampoo, Condicionador e Máscara de 5ml a 10ml de produto por 
aplicação e Leave-in com 5ml por aplicação. 

QUAL A DIFERENÇA DA LINHA JEUNESSE SPA BOTANICALS E DA 
ANTIGA LINHA JEUNESSE SPA? 
A antiga linha Jeunesse SPA trazia a proposta de antienvelhecimento 
por meio de nutrientes que ajudavam na reparação dos danos capilares. 
A Linha continha Shampoo feminino (limpeza profunda), Shampoo 
masculino (limpeza de cabelos, barba e corpo), máscara (restauração) e 
tônico capilar de crescimento. 

A Jeunesse decidiu descontinuar a linha SPA e renovar sua atuação 
na categoria com o uma nova linha mais atualizada e conectada com 
as necessidades do consumidor. A linha Jeunesse Spa Botanicals 
de cuidados capilares foi desenvolvida para continuar cuidando da 
juventude dos cabelos com uma linha completa de uso diário, nova 
formulação e as características que todos amam em Jeunesse Spa 
Botanicals – vegano, sustentável e ecologicamente correto.

A linha traz todos os passos necessários para cuidar da juventude dos 
seus cabelos. Começando pela lavagem com shampoo, Condicionador e 
Máscara e finalizando com um Leave In sem enxágue.

Com os melhores ingredientes da natureza agregados à tecnologia 
avançada, Jeunesse Spa Botanicals possui preços mais competitivos no 
mercado e resultados cientificamente comprovados, através de testes 
certificados por Institutos credenciados pela Anvisa.

A JEUNESSE SPA BOTANICALS TEM CERTIFICAÇÃO HALAL OU 
KOSHER? 
Não. O Jeunesse Spa Botanicals não possui certificados  
halal ou kosher.

POSSO UTILIZAR JEUNESSE SPA BOTANICALS COM OUTROS 
PRODUTOS JEUNESSE?  
Sim, a coleção de cuidados capilares Jeunesse Spa Botanicals  
foi desenvolvida para funcionar em sinergia com todos os produtos 
Jeunesse.  

ONDE POSSO COMPRAR OS PRODUTOS JEUNESSE SPA 
BOTANICALS DE CUIDADOS CAPILARES? 
A linha de tratamento capilar Jeunesse Spa Botanicals está  
disponível apenas no Brasil e pode ser adquirida em seu distribuidor 
local Jeunesse.


