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Naturalmente sua,
A equipa NIVEA.

Hoje, mais do que nunca, sentimos que estamos real-
mente ligados ao mundo. Sabemos que temos um peso 
no seu delicado equilíbrio e compreendemos a influên-
cia que este tem na nossa vida. Não vivemos dele, vive-
mos com ele.

Esta consciência fez com que procurássemos que tudo 
na nossa vida fosse mais orgânico, mais natural, mais 
saudável para nós e para o ambiente, transparente na 
sua composição. A nova geração de produtos NIVEA é 
o espelho destas suas preocupações e assim nasceu a 
gama NATURALLY GOOD que nesta edição lhe vamos 
apresentar.

A sua revista NIVEA foi impressa em papel reciclado, e 
este é só mais um exemplo de tudo o que estamos a 
fazer por si e pelo planeta. Descubra a entrevista com 
a Carolina Loureiro, embaixadora desta nova gama, e 
saiba tudo sobre a sua ligação à sustentabilidade, cui-
dados diários de beleza e viagens.

Mantenha-se ligada a nós, no Facebook, Instagram e 
Youtube e tenha sempre as melhores dicas, novidades 
e cuidados que a sua pele merece.

FAZER PARTE DO

 MUNDO
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CREME DE NOITE
REGENERADOR

Óleo de Argão Biológico

CREME DE DIA
SENSITIVE

Camomila Biológica

NATURALLY
GOOD

O novo Creme de Dia para o seu rosto tem 
uma fórmula calmante à base de camomila 
biológica, que vai acalmar e hidratar a sua 
pele, reduzir visivelmente a vermelhidão e 
garantir um alívio instantâneo da sensação 
de tensão. O Creme de Noite, com Óleo de Ar-
gão Biológico, é adequado a todos os tipos 
de pele e ajuda a pele a regenerar-se durante 
a noite para que acorde com a pele macia e 
descansada na manhã seguinte.

CUIDADO
HIDRATANTE

A vida é complexa, vivida a um ritmo rápido e 

preenchido.

É por isso que por vezes precisamos de um momen-

to nosso, simples, natural.

A nova gama NIVEA Naturally Good traduz o equi-

líbrio perfeito entre o cuidado da pele e o com-

promisso de sustentabilidade que procuramos. 

Com 100% de transparência em todos os ingre-

dientes, as fórmulas vegan têm até 99% de in-

gredientes de origem natural e pelo menos 1% 

não-naturais para garantir a estabilidade e se-

gurança da fórmula.
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ROSTO

CREME DE DIA
ANTI-IDADE

Extrato de Fruto de Bardana
Bio & Óleo de Argão Bio

CREME DE NOITE
ANTI-IDADE

Extrato de Fruto de Bardana
Bio & Óleo de Argão Bio

NATURALLY
GOOD

SUSTENTABILIDADE
As embalagens PET e as 
garrafas feitas de PP são re-
cicláveis e no seu fabrico é 
utilizado plástico reciclado. 
Os materiais das caixas, são 
provenientes de florestas geri-
das de forma sustentável.

INFORMAÇÕES
DE PRODUTO

100% de transparência 
asseguramos que sabe 
o que é melhor para a 
sua pele

FÓRMULA VEGAN 
Sem ingredientes de 

origem animal ou  
derivados de animais.

O cuidado anti-idade é uma questão de 
confiança, afinal o tempo não volta para 
trás. Por isso, desenvolvemos um Creme de 
Dia e um Creme de Noite, que reduz visivel-
mente as rugas em 2 semanas, ao mesmo 
tempo que refirma a pele do rosto. Para 
isso combinamos as propriedades do Ex-
trato de Fruto de Bardana e Óleo de Argão, 
ambos com origem biológica.

NIVEA Naturally Good garante que recebe tudo o que 
a natureza tem de melhor para lhe oferecer, cuidan-
do da sua pele e do planeta. O resultado? Uma pele 
nutrida, regenerada, naturalmente bonita e saudá-
vel, com produtos mais sustentáveis.

CUIDADO
ANTI-IDADE

100% DE
TRANSPARÊNCIA 

PARA 100%
DE CONFIANÇA

+
Ingredientes
de origem
Natural

99%

Ingredientes
não naturais mas 
essenciais para a 
proteção da pele

1%
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FÓRMULA
VEGAN

ROSTO

*

UMA LIMPEZA
NATURALMENTE

EFICAZ
Os produtos de limpeza NIVEA limpam a pele de forma  
eficaz e, ao mesmo tempo, não são agressivos e cuidam 
da sua pele. A gama NIVEA Naturally Good continua a 
construir nessa filosofia com fórmulas mais naturais e em-
balagens mais sustentáveis, cuidando ao mesmo tempo 
da sua pele e do planeta.

O novo Gel Micelar e a nova Água Micelar Naturally Good 
com fórmula vegan, ingredientes de origem natural e 
Aloe Vera biológico  são a solução ideal para uma limpeza  
eficaz com o melhor que a natureza tem para oferecer.

*com exceção da Água Micelar Naturally Good
(contém 98% de ingredientes de origem natural)4 EDIÇÃO ESPECIAL SUSTENTÁVEL
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ECOLOGIA APLICADA 
À VIDA AGITADA

O QUE SÃO AS MICELAS?

PORQUÊ ALOE VERA?

NIVEA não se esquece que a sua vida precisa de solu-
ções práticas e rápidas, mas sabemos que não quer 
comprometer, em situação alguma, a sua respon-
sabilidade para com o meio ambiente. As Toalhitas 
de Limpeza Biodegradáveis são a resposta certa. O 
tecido das toalhitas é feito 100% a partir de fibras de 
plantas e com uma fórmula delicada, natural e alta-
mente eficaz, será a sua melhor companhia dentro 
e fora de casa.

As micelas são moléculas congregadas microscopi-
camente, que ‘adoram’ água (hidrofílicas) e gorduras 
(lipofílicas). Esta combinação permite que removam 
sujidade solúvel em água e gordura, envolvendo 
as partículas no seu centro lipofílico. O resultado?  
Remoção da maquilhagem e impurezas sem esfor-
ço, sem necessidade de esfregar ou causar irrita-
ção. Bem suaves para a sua pele e pestanas.

Porque é um ingrediente natural, com vantagens 
reconhecidas no mundo inteiro. Com propriedades 
calmantes, cicatrizantes e anti-inflamatórias, é um 
must-have na cosmética moderna. Mas, como não 
podia deixar de ser, na gama Naturally Good usa-
mos Aloe Vera Biológico para garantir que a sua pele 
vai receber a melhor qualidade e o planeta só vai 
dar aquilo que consegue disponibilizar.
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O FUTURO
COMEÇA TODOS

OS DIAS
Ter esta consciência é fundamental para nós, porquê? 
Porque as nossas ações têm um impacto global. 
Assumimos 4 compromissos ambiciosos que estão a 
revolucionar os nossos produtos e embalagens, tor-
nando-os cada vez mais ecologicamente responsáveis 
e naturalmente saudáveis.

SUSTENTABILIDADE

Recursos 
Completamente
Circulares

50%
de redução de
plástico virgem
à base de fósseis
até 2025

100%
de embalagens 
reabastecíveis, 
reutilizáveis ou 
recicláveis até 2025

30%
redução de desperdício 
nas nossas linhas de 
produção até 2025
(vs. 2018)

30%
de material reciclado 
nas nossas embalagens 
de plástico até 2025

Uso
Sustentável
do Planeta

Todos os nossos 
ingredientes renováveis 
devem vir de fontes 
sustentáveis até 2025

Matérias primas 
com origem livre de 
desflorestação até 2025

100%
do nosso óleo
de palma de origem 
sustentável até 2020

100%
papel certificado 
pelo FSC
até 2020
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DESDE 2017

Carbono 
Positivo
no Futuro

30%
de redução absoluta
na emissão de gases
de efeito estufa até 2025
(vs. Emissões 2018)

Operações
climaticamente 
neutras até 2030

Ambientes 
Aquáticos 
Regenerativos 

Uso de polímeros 
exclusivamente biodegradáveis 
nas nossas fórmulas europeias 
até 2025

NIVEA
100% livre de 
microplásticos
até 2021

25%
de redução no consumo de 
água na produção de cada 
produto até 2025 (vs. 2018)

Honestidade e transparência, em tudo o que faze-
mos chegar a si e em tudo o que fazemos no nosso 
dia a dia. O nosso Código de Conduta é claro nos 
compromissos ambientais e sociais e isso sente-se 
na paixão com que a nossa equipa vive os nossos 
valores. Como uma das marcas mais antigas no cui-
dado da pele, queremos ser o exemplo de como o 
futuro deve ser e trabalhamos para reduzir a nossa 
pegada ecológica. Este é o nosso compromisso, da 
nossa equipa, dos nossos clientes e dos nossos for-
necedores. Juntos, seremos o exemplo que o mundo 
precisa de seguir. 

O EXEMPLO
PARTE DE NÓS



8 EDIÇÃO ESPECIAL SUSTENTÁVEL

CAMOMILA

Bem sabemos como o ambiente afeta a nossa pele, mas 

NIVEA também se preocupa como o cuidado da nossa pele 

afeta o planeta. Uma relação simbiótica importante para o 

desenvolvimento dos nossos produtos que lhe assegura as fór-

mulas mais inovadoras e eficazes, diretamente da natureza. 

Sustentabilidade é a palavra chave, do princípio ao fim, op-

tando sempre por ingredientes que se autorregeneram e não 

condicionam os habitats em que se inserem. 

TUDO O QUE A
NATUREZA NOS DÁ

Um ingrediente que faz parte da nossa cultura, am-

plamente conhecido pelo seu chá com propriedades 

relaxantes e revitalizantes. Mas os seus benefícios para 

a pele são milenares, fazendo mesmo parte da mito-

logia germânica como uma das 8 plantas sagradas 

que Odin, Deus do Céu, oferecia aos homens como 

cura. Em Inglaterra é usado na coroação dos reis e no 

antigo Egito era um precioso ingrediente reconhecido 

pelos próprios faraós. 

Reconhecida pelas propriedades anti-inflamatórias, 
antissépticas e antibacterianas. 
Um ingrediente chave na cosmética moderna.
Uma estrela da Fitoterapia – o estudo das plantas 
medicinais e da sua aplicação na cura de doenças.
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É um dos óleos mais raros do mundo que pode ape-

nas ser encontrado no sudoeste de Marrocos. É extraí-

do dos frutos caídos da árvore de Argão, que depois 

são deixados a secar para podermos remover as suas 

sementes – moídas até que seja possível extrair o pre-

ciso extrato. É um processo demorado, muitas vezes 

feito manualmente, mas que vale a pena.

Há mais de 600 anos que o mundo despertou para o 

seu potencial enquanto elixir natural de saúde e bele-

za. Usado no seu estado puro ou como um dos prin-

cipais componentes de produtos cosméticos, os seus 

benefícios vão desde a hidratação da pele e cabelo 

às propriedades calmantes, cicatrizantes e anti-infla-

matórias. Daí a sua recorrente utilização em másca-

ras, esfoliantes e tratamentos capilares.

ÓLEO DE ARGÃO

ALOE VERA

A sua formidável ação restauradora atua na elasticidade, conforto e 

hidratação da pele. Ativa a regeneração celular, permite que a pele se 

defenda melhor de agressões externas como poluição, temperatura e 

mesmo raios solares, graças à sua barreira hidrolipídica. Ajuda na re-

gulação da produção de sebo e, por exemplo, bastam algumas gotas 

à volta dos olhos para reduzir as olheiras e retardar o aparecimento 

de linhas finas de desidratação.  

Tem propriedades calmantes, cicatrizantes  
e é anti-inflamatória.
O gel é composto por 98.5% de água.
A sua planta consegue aguentar meses sem chuva.
Originária da Arábia, foi introduzida mais tarde  
no Mediterrâneo, México e Índia.

Um dos ingredientes naturais mais ricos em vitamina E
Ajuda em problemas como eczema, psoríase, acne 
ou escaras.
Recomendado para reduzir estrias e aliviar dores  
nas articulações.
Em 1999 a floresta Marroquina de Argão foi designada 
pela UNESCO como Património da Humanidade.

INGREDIENTES
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FÓRMULA
VEGAN

ingrediente
biológico1

para cada
produto

CORPO

Cada tipo de pele tem necessidades específi-

cas, daí termos escolhido o ingrediente certo 

que se adequa às suas características, para 

garantir que fica hidratada até 48h. Sempre 

de origem natural, sempre responsável e 

acima de tudo transparente nos conteúdos 

para sua segurança e informação.

O INGREDIENTE
SECRETO

A nova gama de cuidados corporais Naturally Good tra-

duz o equilíbrio perfeito entre o cuidado do corpo e o 

compromisso de sustentabilidade que procuramos. Só 

assim se consegue uma pele livre de stress, nutrida e pre-

parada para mostrar a sua beleza natural, sempre em 

harmonia com o planeta. A sua fórmula, com 98% de 

ingredientes de origem natural, pedia uma embalagem 

que também respeitasse o planeta e uma não podia exis-

tir sem a outra. Cada embalagem tem 50% menos plásti-

co e o seu design único permite que seja pressionada e 

enrolada, como uma pasta de dentes, evitando o desper-

dício e ajudando no processo de reciclagem.

DE CORPO
E MENTE

ALOE VERA NATURAL
& HIDRATANTE

PELE NORMAL A SECA
Fragrância fresca
com notas florais

AVEIA NATURAL
& NUTRITIVA

PELE SECA A MUITO SECA
Reconfortante  

e deliciosamente fresco
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98%
Ingredientes de
origem natural

2%
Ingredientes
não naturais,
mas essenciais 
para a proteção 
da pele

50%
menos plástico

DESIGN
ÚNICO

Pressionar
e enrolar

CACAU NATURAL
& ENVOLVENTE

PELE SECA
Com um toque  

de flores brancas

ABACATE NATURAL
& SUAVIZANTE

PELE SECA
Cremoso, frescura

suave e tom delicado
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DESPERTAR OS
SENTIDOS

+
Ingredientes
de origem
Natural

95%

Ingredientes
não naturais mas 
essenciais para  

a proteção da pele

5%

Sais de
Alumínio

0%

Com apenas 7 ingredientes na sua fórmula, 24h de 

eficácia e uma duradoura sensação de frescura os 

novos desodorizantes Naturally Good vão ser um  

must-have para a sua pele e para a sua rotina. 

Aloe Vera ou Chá Verde? Saiba que, qualquer que seja 

a sua preferência, encontrará sempre ingredientes 

biológicos, perfeitos para tirar o máximo partido das 

suas propriedades naturais.

fragrâncias
frescas2

Aloe Vera
Muito hidratante
Efeito de frescura instantâneo 
Nutre, regenera e acalma a pele

FÓRMULA
VEGAN



Ligue a água a uma temperatura amena para não secar a pele e envolva-

-se no toque delicado da natureza. A gama Naturally Good traz novidades 

para o seu banho ou duche com duas fragrâncias irresistíveis, perfeitas 

para pele seca a sensível, graças à sua fórmula Vegan, delicada, mas efi-

caz a lavar a sua pele, com 1 óleo essencial na sua composição e sem 

sulfatos.  A embalagem é produzida de plástico 100% reciclado PET e no in-

terior vai encontrar 98% de ingredientes de origem natural. Simples, eficaz 

e sublime, como só a natureza sabe fazer. A sua pele vai adorar!

* Disponível a partir de novembro

MERGULHE
NA NATUREZA

Perfume de Flor de Argão
& Óleo de Semente  

de Uva Bio

Perfume de Gerânio
& Óleo de Semente  

de Arando Bio

Óleo de Semente 
de Uva
Rico em antioxidantes
Adequado para o cuidado 
da pele seca e propensa 
a impurezas
Rápida absorção sem deixar
uma sensação oleosa
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O NOSSO PAPEL 
NO PLANETA
Carolina Loureiro
O que nos mostra o feed da Carolina? Que há um pa-

pel, longe dos ecrãs, que nasceu para interpretar: o de  

uma mulher profundamente ligada ao planeta, que  

se inspira nas suas energias positivas e que procura o  

equilíbrio com o mundo que a rodeia. Naturalmente  

bonita e talentosa, hoje ficamos a conhecê-la um bo-

cadinho melhor.

Olá, Carolina! Será que podemos dizer “mun-
do são, Carolina sã”?
Sim (risos). Sou muito pacífica, não gosto de confu-

sões por isso se tudo à minha volta estiver em harmo-

nia eu também vou estar. Aliás é uma mais valia, prin-

cipalmente na área que trabalho conseguir focar-me 

e isolar-me do que está à minha volta.

As viagens fazem parte da sua vida. Quais são 
os destinos que visitou com uma beleza natural 
verdadeiramente surpreendente?
Brasil, Cabo Verde e Peru, não sei escolher são o meu 

Top 1. Pela natureza, pelas pessoas e as energias positi-

vas que existem nestes lugares. Sinto que estou em casa. 

Quando regressa é fácil manter uma vida equili-
brada entre a correria das gravações?
Com paixão tudo se consegue. O pós-férias é ótimo, 

volto descansada e cheia de energia para os horários 

intensos. Mas como dizem, quem corre por gosto não 

cansa e eu corro com muito gosto.

Há espaço para ainda assim ser ecologicamen-
te responsável? De que forma?
Há sempre espaço para sermos conscientes da nossa 

pegada ecológica. O mais pequeno exemplo de reduzir 

o uso do plástico, de fazer reciclagem, entre muitos ou-

tros que deveriam ser rotina e não obrigação. 
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A maquilhagem constante deve ser um proble-
ma, alguns cuidados especiais?

Eu só uso maquilhagem para as 

novelas e programas, tento ao má-

ximo não usar diariamente. Quan-

do estou de férias aproveito para 

deixar a pele respirar e são esses 

time off que ajudam a manter a 

minha pele hidratada com ajuda 

dos meus cremes de eleição.

A gama Naturally Good parece perfeita para si.
É a minha cara (risos)! Porque é uma gama 100% trans-

parente, que traduz o equilíbrio perfeito entre o cui-

dado da pele e o compromisso de cuidar do planeta. 

Com 100% de transparência em todos os ingredientes, 

as fórmulas vegan têm até 99% de ingredientes de ori-

gem natural e pelo menos 1% não-naturais para garan-

tir a estabilidade e segurança da fórmula.

E também as embalagens foram pensadas para res-

peitar o ambiente. Por exemplo, as embalagens dos 

cremes de corpo têm menos plástico na sua compo-

sição e o seu design permite que a pressione e enrole, 

como uma pasta de dentes, evitando o desperdício e 

ajudando no processo de reciclagem.

Qual é o produto que mais gosta?
Não consigo escolher o meu preferido, mas não con-

seguiria viver sem o Creme de Dia para o rosto com Ca-

momila bio, é espetacular. Esta gama é sensacional!

Voltando aos seus dias de infância/adolescên-
cia, quando começou esta sua caminhada pe- 
ssoal com a sustentabilidade?
Sempre fui educada a respeitar 

a natureza, obviamente que há 

muitos anos não tínhamos o co-

nhecimento das consequências 

dos nossos atos como temos 

hoje. Mas sou desde cedo uma 

amiga fiel do ambiente.

Três gestos eco-friendly que quer imple-
mentar na sua vida no futuro  

Substituir todos os produtos de 

cosmética por reutilizáveis (p.e. es-

covas de dentes, discos desmaqui-

lhantes, etc); Reduzir ao máximo a 

utilização de plástico; E fazer sem-

pre reciclagem.

E agora o que todas queremos 
saber. Qual é o segredo para a 

sua rotina de cuidado de pele? Os 
resultados são fantásticos!

Não é segredo, é foco, rotina e com a 

ajuda dos produtos NIVEA que uso des-

de cedo consigo ter uma pele macia, hi-

dratada e natural. Acho que é importante 

termos os mais básicos passos de cuidado 

de pele instaurados no nosso dia a dia, desde 

a lavagem da cara de manhã e ao fim do dia,  

fazer esfoliações, colocar o creme diário sempre 

e estes são só alguns exemplos.

Sempre
fui educada
a respeitar
a natureza

Esta gama é

— Carolina Loureiro

EDIÇÃO ESPECIAL SUSTENTÁVEL 15



16 EDIÇÃO ESPECIAL SUSTENTÁVEL

NIVEA PREOCUPA-SE
Preocupa-se genuinamente com os valores da honestidade e 

transparência. Faz parte da nossa responsabilidade para com 

milhares de pessoas que todos os dias, no mundo inteiro, uti-

lizam os nossos produtos e só assim podem confiar em nós.

Queremos que saiba sempre que tudo o que fazemos corres-

ponde aos mais altos padrões de rigor, saúde e segurança. Que 

cuidamos da sua pele e do seu bem-estar com a mesma dedi-

cação com que cuidamos do planeta. Que vivemos pelos nos-

sos valores. Acreditamos que isto se sente na paixão que po-

mos em tudo o que fazemos e na relação que temos consigo.

O nome diz tudo, em 1909 a missão de Labello já era garantir que 

todos tivessem Labium Bellus, latim para Lábios belos. Com o foco 

na inovação e no cuidado, foi a primeira marca a apresentar o con-

ceito de batom na embalagem que hoje é incontornável, mostran-

do estar muito à frente do seu tempo. De novidade em novidade 

acompanhou gerações de famílias até aos dias de hoje, e tornou-se 

um ícone de coleção para homens e mulheres de todo o mundo. 

Labello preocupa-se também que o planeta possa sorrir, com os 

seus compromissos de sustentabilidade, com um cuidado redobra-

do na escolha dos ingredientes e nos processos de produção. Sabe-

mos que só assim, todos teremos motivos para sorrir naturalmente 

de uma forma bonita, cuidada e saudável. Parabéns, Labello!

111 anos de sorrisos

MANTENHA-SE
INFORMADA, DESCUBRA
O NOSSO GLOSSÁRIO
DE INGREDIENTES.

Naturalmente bonitos



Veja no verso
      desta página,
como fazer!

Como sabe, esta revista foi impressa em papel reciclado, 

que deu uma nova vida a papel que já foi usado, respei-

tando a natureza. Mas agora é altura de lhe dar vida. 

Como? Criando uma bonita flor através de um Origami. 

Não se assuste, é bem simples e divertido de fazer, e a 

melhor parte? Vai ganhar uma nova flor aí para casa... 

que nem precisa de ser regada! 

De volta à
 natureza



18 EDIÇÃO ESPECIAL SUSTENTÁVEL

Recorte os dois quadrados, seguindo 

a linha demarcada. Depois só tem 

que seguir as instruções!

Boa colheita!

1. Dobre ao meio 2. Agora, para a frente 
na linha pontilhada

3. Repita, do outro lado

5. Fácil, não foi?

4. Dobre para trás na 
linha pontilhada

1. Dobre para a frente
nas linhas pontilhadas

2. Dobre ao meio

3. Dobre para a frente
na linha pontilhada

4. Cole a flor ao caule


