BONITEZAS
E D I Ç Ã O VÂ N I A G OY

good
vibes

1 Natura Ekos Flor da
Manhã, Natura, R$ 90

TEM MUITA MARCA COLABORANDO PARA
DEIXAR SUA SAÚDE E O MUNDO MELHOR

5 Esfoliante
Labial Chocolate,
Lush, R$ 49

4 Delineador em gel,
Baims, R$ 95

Loção Hidratante Corporal
Orgânica Certificada, Souvie,
R$ 112 A linha de cuidados
corporais e faciais da marca expert
em produtos orgânicos conta
com óleo vegetal de açaí e manteigas
de murumuru e cupuaçu.
Mais: parte de seus ingredientes
é cultivada em uma fazenda de
orgânicos em São Paulo.
Garantia total de cuidado do começo
ao fim da produção.

FOTO XICO BUNY

3 Óleo Detox Noturno
VineActiv,
Caudalie, R$ 219

1 Especialista na pesquisa de ativos da biodiversidade brasileira, a Ekos apoia 30 comunidades que
têm práticas sustentáveis na produção de matérias-primas como os óleos essenciais de priprioca e pataqueira, presentes na fragrância. Mais: 20% da
embalagem de vidro é reciclada, o que representa
552 toneladas reutilizadas por ano.
2 Best-seller, a linha da L’Occitane é formulada com
o extrato orgânico da verbena da região da Provence. Mais: fique de olho nas edições limitadas com
renda revertida para a Fundação L’Occitane, que financia, por exemplo, projetos como o que apoia programas de alfabetização e empreendedorismo para
mulheres de Burkina Faso, na África.
3 O lançamento da marca francesa é para mulheres
que vivem em grandes cidades e veem os males da
poluição e o stress na pele. 100% natural, leva apenas óleos essenciais na composição. Mais: 1% do
faturamento anual da marca é revertido para projetos de reflorestamento espalhados pelo mundo.
4 Nova marca brasileira de maquiagem orgânica, a
Baims usa apenas conservantes, solventes e fragrâncias naturais. Mais: as embalagens são feitas
de plástico reciclável e bambu.
5 Famosa por não testar suas fórmulas em animais, a inglesa Lush conta com 83% de sua linha
feita só com ingredientes vegetais e frescos (como
manteigas, ervas e frutas). O esfoliante leva apenas açúcar refinado e óleo de jojoba, além do gostinho de chocolate. Mais: você pode lamber sem
medo de ingerir.

AGRADECIMENTO: ESTÚDIO DE PRODUÇÕES RENATA SALVADEGO (FLORES E PLANTAS)

2 Mousse Hidratante
Corporal Verbena, L’Occitane
en Provence, R$ 132

