
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 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, além de dois produtos luxuosos para o seu corpo:  
Body Oil e Body Moisturizer. 

QUAIS SÃO AS RECENTES ADIÇÕES À LINHA?
Com uma alta demanda de produtos para cuidados com 
o corpo, a Jeunesse criou dois produtos hidratantes feitos 
para uma pele mais macia e hidratada: Body Oil e Body 
Moisturizer.

O QUE TORNA O BODY OIL ÚNICO? 
O Body Oil contém o nutritivo óleo de semente de girassol, 
que é rico em ômega 6 e ômega 9. A fórmula hipoalergênica, 
testada por dermatologista, é livre de parabenos, álcool, 
sulfatos, corantes e formaldeído.

O QUE TORNA O BODY MOISTURIZER ÚNICO?
O Body Moisturizer contém ácido hialurônico, que é 
produzido naturalmente pelo corpo. Todos os dias, um 
terço do seu suprimento de ácido hialurônico se degrada 
e é sintetizado, e a aplicação do Body Moisturizer pode 
ajudar em sua reposição. A fórmula hipoalergênica, testada 
por dermatologista, é livre de parabenos, álcool, sulfatos, 
corantes e formaldeído.

COMO USO O BODY OIL E BODY MOISTURIZER?
Para uma pele radiante, aplique o Body Oil sobre a pele 
molhada ou úmida após o banho. Seque, em seguida aplique 
o Body Moisturizer para uma pele extremamente macia. Use 
de manhã ou à noite.

O QUE HÁ DE ÚNICO NOS INGREDIENTES DA 
LINHA DE CUIDADOS COM A PELE JEUNESSE SPA 
BOTANICALS? 
• Argila vermelha brasileira: Há 850 milhões de anos em 

produção, a argila vermelha extraída exclusivamente 
dos depósitos de Kimberlito no Brasil tem propriedades 
poderosas de rejuvenescimento da pele.

• Semente de Pracaxi: Encontrada apenas na floresta 
amazônica, a semente de Pracaxi é naturalmente rica em 

ácido beénico, um ácido graxo conhecido por hidratar a 
pele e regular a umidade. O óleo da semente de Pracaxi 
tem sido estudado por seu apoio na cicatrização da 
pele, enquanto ajuda a fornecer uma barreira contra 
os elementos. Com a compra desse óleo extraído de 
forma eticamente correta, a Jeunesse está apoiando a 
comunidade amazônica. 

• Extrato de flor de calêndula: A flor de calêndula é 
considerada um hidratante suave, com aminoácidos que 
acalmam a pele e lipídeos e ácidos graxos que ajudam a 
fornecer uma barreira contra os poluentes.

• MeiYanol®: Esse extrato exclusivo da flor de sabugueiro 
ajuda a diminuir a aparência de bolsas sob os olhos e 
olheiras. 

• Superox-C™ (extrato de ameixa de Kakadu): De acordo 
com uma pesquisa do governo australiano, a ameixa de 
Kakadu nativa do país tem o maior teor de vitamina C do 
que qualquer planta do mundo - 100 vezes mais do que as 
laranjas.

• Semente de girassol: Usada por gerações e rica em 
ômega 6 e ômega 9, o óleo da semente de girassol foi 
clinicamente comprovado por ajudar a reter a umidade e 
reduzir a descamação em duas semanas quando aplicado 
todos os dias.

• Cristais de quartzo: As esferas perfeitamente redondas 
de cristais de quartzo esfoliam a pele delicadamente 
e promovem máxima absorção da linha Jeunesse Spa 
Botanicals. 

• HYDRA 360°M: Uma mistura proprietária de extratos - 
incluindo extrato da semente de Tara, extrato das raízes 
de ruibarbo e alga marinha - que hidratam e ajudam a 
rejuvenescer a pele.

• Ácido hialurônico: Produzido naturalmente pelo corpo, 
um terço do ácido hialurônico é degradado e sintetizado 
diariamente. Fazer a sua reposição pode aumentar a 
retenção da umidade.

O QUE HÁ DE ÚNICO NOS PRODUTOS DE 
CUIDADOS COM O ROSTO JEUNESSE SPA 
BOTANICALS?
• Produtos multiuso: Cleanser 5-in-1; hidratante 3-in-1
• Ajuda a uniformizar o tom da pele
• Revela uma aparência mais radiante e jovem
• Livre de parabenos, álcool, sulfatos, corantes e 

formaldeído  
• Hipoalergênico, testado por dermatologista

BOTANICALS



POSSO USAR JEUNESSE SPA BOTANICALS TODOS 
OS DIAS?
Claro! Essa linha de cuidados com a pele é formulada para 
uso diário. Entretanto, recomendamos o uso do Esfoliante 
Facial apenas uma vez por semana.

QUAIS MATERIAIS SÃO UTILIZADOS NA 
EMBALAGEM?
A Jeunesse Spa Botanicals é feita com embalagens 
inovadoras e ecologicamente corretas com materiais 
renováveis e é 100% reciclável.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE JEUNESSE SPA E 
JEUNESSE SPA BOTANICALS?
A nossa linha Jeunesse Spa foi desenvolvida para os cabelos, 
enquanto a linha Jeunesse Spa Botanicals é formulada para 
a pele.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE JEUNESSE SPA 
BOTANICALS E LUMINESCE™?
Exclusiva do Brasil, a linha Jeunesse Spa Botanicals 
transforma a sua rotina de cuidados diários com a pele 
em uma experiência de spa e ajuda a manter a pele linda, 
enquanto a linha de cuidados com a pele Luminesce ajuda 
a melhorar os sinais já aparentes de envelhecimento. As 
duas linhas podem ser usadas em conjunto para alcançar o 
resultado desejado.  

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

POSSO USAR JEUNESSE SPA BOTANICALS EM 
CASO DE GRAVIDEZ?
Sim, todos os produtos são seguros para uso durante a 
gravidez. 

A LINHA JEUNESSE SPA BOTANICALS REMOVE O 
AUTOBRONZEADOR?
Alguns dos produtos na linha de cuidados com a pele 
podem remover o autobronzeador, uma vez que eles foram 
desenvolvidos para esfoliar e limpar a pele.  

AS FÓRMULAS CONTÊM CORANTES ARTIFICIAIS? 
Não.

A LINHA JEUNESSE SPA BOTANICALS É VEGANA E 
CRUELTY-FREE (NÃO TESTADA EM ANIMAIS)?
Sim. 

POSSO UTILIZAR OS PRODUTOS JEUNESSE 
SPA BOTANICALS NO MEU ROSTO ANTES DE 
APLICAR O INSTANTLY AGELESS™, NV™ E OUTRA 
MAQUIAGEM? 
Sim, o uso de Jeunesse Spa Botanicals antes dos cosméticos 
melhora a umidade e a umidade é essencial para ajudar o 
Instantly Ageless a diminuir a aparência de linhas finas e e 
proporcionar à NV e outras maquiagens uma base hidratada 
e impecável.
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