®

“ Somos todos uma criação da
Natureza, única e inseparável,
ainda que cada um seja
individual e único.”
- Aubrey Hampton

Produtos de beleza totalmente naturais
e manufacturados, desde 1967

Caros amigos,
Bem-vindos ao mundo dos cuidados da pele totalmente naturais!
Se ainda não conhece a Aubrey®, está prestes a descobrir o que é que
ingredientes vegetais, naturais e/ou biológicos podem fazer pela saúde do seu cabelo e da sua
pele. Se já é cliente habitual dos produtos Aubrey®, então já conhece o nosso profundo
compromisso em criar produtos puramente saudáveis e sem petroquímicos.
Neste catálogo, temos o orgulho de apresentar as nossas linhas de cuidado do cabelo e rosto
totalmente renovadas. Embora nada tenha mudado em termos da qualidade e pureza nos
nossos produtos para o cabelo e rosto, foram adicionados alguns novos e excitantes
ingredientes, nas formulas tradicionais, de forma a melhorar a eficácia do produto e a
experiência do cliente.
Continuará a encontrar todos aqueles ingredientes excepcionais a que está habituada, como
Rosa Mosqueta®, manteiga de karité, jojoba e aloé vera biológicos, hipofaé, proteína de aveia,
CoQ10 e muitos outros. Mas as novas linhas contam também com novos ingredientes naturais,
com efeitos comprovados através de ensaios clínicos: extracto de semente de centeio,
carnosina, figueira-da-índia, quinoa biológica, extracto de raiz de beterraba, malmequer-dapraia, ácido salicílico da casca do salgueiro, queratina, óleo de argan, e muitos mais.
Desenvolvemos também algumas fórmulas novas de forma a preencher algumas lacunas e
proporcionar-lhe os produtos realmente precisa.
Na Aubrey® estamos muito animados com estas mudanças. Acreditamos que estas alterações
nos nossos produtos vão melhorar o seu desempenho, mantendo o padrão de qualidade e
pureza a que a Aubrey® nos habituou, sem comprometer o que é realmente importante.
Agradecemos a sua preferência e convidamos a conhecer a experiência de Evolução Natural
que só Aubrey® pode proporcionar.
Cumprimentos,
a equipa Rita C

O líder Natural
Na Aubrey® acreditamos que bons ingredientes proporcionam produtos excelentes. Esta é a
filosofia simples que está na base da empresa, pioneira em cuidados pessoais, que Aubrey
Hampton fundou há mais de 45 anos. Desde o início os altos padrões de qualidade, definidos
para a empresa, não foram alterados. Só são utilizados os melhores ingredientes vegetais,
extractos de plantas e vitaminas naturais em todas as fórmulas de cuidados capilares e de pele.
De facto, não encontrará nada que não provenha da natureza em todos os nossos produtos - sem
parabenos conservantes, sem petroquímicos, sem corantes ou fragrâncias artificiais de qualquer
tipo.
Em 1994, a nossa fábrica, localizada em Tampa, na Flórida, foi certificada como processadora de
ingredientes biológicos pelo “Quality Assurance International” of San Diego, Califórnia, fazendo
de nós o primeiro produtor de cosméticos nos E.U.A. a ser ecologicamente certificado.
Hoje, a Aubrey Organics® mantém o compromisso de produzir produtos 100% naturais e
saudáveis, baseados em tradições milenares. Afinal, tudo o que sabemos acerca de cuidados
capilares e de pele tem-nos vindo a ser ensinado, em primeiro lugar, pela natureza.

Frescura garantida
Os nossos produtos são feitos diariamente, à mão, em pequenos lotes de 200 litros ou menos.
Isso permite garantir que chegarão sempre até si os produtos mais frescos, de alta qualidade,
feitos com ingredientes naturais, no pico da potência e eficácia das suas propriedades.
info@rita-c.com

www.rita-c.com

tel. 925 212 013

Porquê escolher Aubrey

®

1

Uma tradição Natural há mais de 45 anos
Todos os produtos Aubrey® são totalmente naturais, sem qualquer tipo de
petroquímicos.

2

Fabricante ecologicamente certificado QAI
A Aubrey® foi o primeiro fabricante de produtos cosméticos a ser ecologicamente
certificado, em Outubro de 1994, pelo “Quality Assurance International”.
Sempre que possível são utilizados ingredientes ecologicamente certificados, nas
fórmulas dos nossos produtos.

3

A natureza é o melhor para o seu cabelo e a sua pele
Os efeitos a longo prazo de petroquímicos agressivos, no corpo e no ambiente, são
ainda desconhecidos. Comprometemo-nos a usar ingredientes totalmente naturais
que tenham provado ser seguros e eficazes.

4

A linha mais completa de cuidados corporais
A Aubrey® proporciona a mais vasta linha de cuidados de pele, corpo e capilares da
indústria de cuidados pessoais naturais.

5

Produtos ecologicamente seguros
Os nossos produtos são totalmente biodegradáveis. Utilizamos, sempre que
possível, embalagens de plástico reciclável (HDPE) e caixas de cartão com o
mínimo de 15% de conteúdo reciclado.

6

Produtos vegetais de todo o mundo
A Aubrey® adquire os ingredientes vegetais, em todo o mundo, pelo valor comercial
justo e utiliza-os nas suas fórmulas totalmente naturais. A utilização mais ética e
sustentável para estes excelentes ingredientes.

7
8
9

Produtos produzidos artesanalmente
Os produtos Aubrey® são produzidos artesanalmente e em pequenas quantidades
para que o produto mantenha as suas melhores qualidades.
Qualidade a preço acessível
A Aubrey® acredita que um produto tem a qualidade dos ingredientes que o
compõem. Por esse motivo, só são utilizados ingredientes naturais e
ecologicamente certificados, da melhor qualidade, para lhe proporcionar os
melhores produtosl ao melhor preço.
Não são testados em animais
A Aubrey® não testa os seus produtos em animais, nem aceita informação
comprovativa da segurança e eficácia, dos ingredientes, que seja baseada em
testes efectuados em animais.
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Desodorizante
À base de extractos vegetais e vitaminas antioxidantes para uma sensação de frescura ao
longo do dia. Sem alumínio, petroquímicos ou parabenos (conservantes).

Deo roll-on E plus high
Para uma protecção completa e duradoura, esta fórmula reduz o odor e
permite-lhe sentir-se fresco durante todo o dia. Com vitamina E natural,
um poderoso antioxidante, aloé de produção biológica e outros
suavizantes da pele.

89ml

Cuidados para homem - men’s stock
Porque os cuidados do cabelo e pele não devem ser só para as senhoras... a Aubrey
Organics® orientou a sua linha men’s stock para ir de encontro às solicitações, cada vez
maiores, de produtos específicos para homem, tendo em atenção as necessidades do
cabelo e pele masculina.

Deo spray de pinho - Men's stock
Extractos vegetais naturais para o manter fresco ao longo do dia. Sem
ingredientes agressivos ou conservantes.
Seca rapidamente graças ao álcool natural de cereais.
Não irritante.
Com calamina para controlo do odor ao longo do dia.
118ml
Creme de barbear - North Woods - Men's stock
Suaviza e protege contra a irritação provocada pela lâmina de barbear.
Permite que a lâmina deslize suavemente graças ao óleo de abacate de
produção biológica e óleo de gérmen de trigo, para um barbear apurado e
confortável.
Refresca e revigora com cânfora, mentol e eucalipto de produção
biológica.
177ml
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After Shave Bálsamo - North Woods - Men's stock
Utilizar após barbear, para acalmar a pele e reduzir a ocorrência de
inchaços provocados pela lâmina de barbear.
Um gel leve e de fácil absorção que amacia e hidrata a pele.

118ml
Loção hidratante facial diária para homem - Men's stock
Este hidratante facial deixa a sua pele confortável. Aplique diariamente
para hidratar a pele e evitar ficar com rugas ou pálido. Contém extracto de
sementes de linho que ajuda a equilibrar a produção de óleo e reduz a
ocorrência de inchaços provocados pela lâmina de barbear. Fórmula
leve, não obstrui os poros e é absorvida rapidamente. Deixa a pele mais
macia e mais jovem.
59ml
Champô de ginseng e biotina - Men's stock
Tonifica e revitaliza o couro cabeludo com he shou wu e ginseng.
Fórmula revigorante, deixa o seu cabelo ultra limpo, brilhante e fácil de
pentear.
Restabelece a plenitude ao cabelo fino, frágil e tonifica o couro cabeludo.

237ml
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10 ingredientes sintéticos a evitar
nos produtos cosméticos
Por Aubrey Hampton:
Se pretende produtos naturais, tem que estar disposto a procurá-los. É importante
aprender a ler rótulos e não ficar pelos produtos pseudo naturais, de cuidados de pele e
capilares. Em baixo listei e descrevi os “dez mais procurados” – os dez produtos químicos
que mais quero ver banidos dos rótulos dos produtos, ditos naturais, para tratamento da
pele e cabelo.
1. Parabenos (Metil, Propil, Butil e Etil parabeno)
Utilizados para inibir o crescimento microbiano e para prolongar a durabilidade dos
produtos. Têm causado vários tipos de reacções alérgicas e irritações cutâneas. Estudos
demonstraram que são ligeiramente estrogénicos e podem ser absorvidos pelo corpo
através da pele. São largamente utilizados apesar de serem conhecidos como tóxicos.
2. Dietanolamina (DEA), Trietanolamina (TEA)
Utilizados habitualmente, nos cosméticos, como emulsionantes e/ou agentes produtores
de espuma. Podem causar reacções alérgicas, irritações nos olhos e desidratação do
cabelo e pele. DEA e TEA são "aminas" (compostos a partir da amónia) e podem formar
nitrosaminas causadoras de cancro quando em contacto com nitratos. São tóxicos se
absorvidos pelo corpo prolongadamente.
3. Diazolidinil Ureia, Imidazolidinil Ureia
São amplamente utilizados como conservantes. “The American Academy of Dermatology”
considerou-os a causa n.º 1 das dermatites de contacto. Dois dos nomes registados para
estes químicos são Germall II and Germall 115. Nenhum dos químicos Germall contém um
bom agente fungicida, pelo que têm de ser combinados com outros conservantes. Ambos
libertam formaldeído, que pode ser tóxico.
4. Lauril/Laureth Sulfato de Sódio
Um detergente agressivo e barato utilizado em champôs pelas suas propriedades de
limpeza e de produção de espuma. Normalmente derivado de petróleo, é frequentemente
dissimulado com a frase “provém de côcos”. Causa irritação nos olhos, descamação do
couro cabeludo (similar à caspa), irritações cutâneas e outras reacções alérgicas.
5. Petrolato
Também conhecido como geleia de petróleo, este óleo mineral derivado é utilizado nos
cosméticos pelas suas propriedades emolientes. Não tem qualquer valor nutritivo para a
pele e pode interferir com os mecanismos naturais de hidratação do corpo, levando a pele
à desidratação e a gretar. Habitualmente origina as situações que reivindica aliviar. Os
fabricantes usam petrolato porque é incrivelmente barato.
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6. Propileno Glicol
Idealmente é uma glicerina vegetal combinada com álcool de cereais, sendo ambos
naturais. Habitualmente é uma combinação petroquímicos sintéticos utilizados como
humidificantes. É conhecido como causador de reacções alérgicas, urticária e eczemas.
Quando vir PEG (polietileno glicol) ou PPG (polipropileno glicol) num rótulo, tenha cuidado,
pois são produtos químicos sintéticos idênticos.
7. PVP/VA Copolímero
Um produto químico derivado do petróleo utilizado em sprays de cabelo, produtos para
pentear e outros cosméticos. Pode ser considerado tóxico pelo facto de as partículas
inaladas poderem danificar os pulmões de pessoas com sensibilidade.
8. Cloreto de Benzildimetil (octadecil) amónio – Stearalkonium chloride
Um composto de amónio quaternário utilizado em amaciadores de cabelo e cremes.
Desenvolvido pela indústria dos tecidos como um amaciador de tecidos, sendo muito mais
barato e fácil de usar, em fórmulas de amaciadores de cabelo, do que proteínas e extractos
de ervas os quais são benéficos para o cabelo. Provoca reacções alérgicas. Tóxico.
9. Cores sintéticas
Usadas para fazer os produtos cosméticos parecerem “bonitos”, as cores sintéticas, assim
como colorantes sintéticos para o cabelo, devem ser evitados a todo o custo. Estas são
rotuladas como FD&C ou D&C, seguidas por uma cor e um número. Exemplo: FD&C Red
No. 6 / D&C Green No. 6. Muitas cores sintéticas podem ser cancerígenas. Se um produto
cosmético as contiver, não o use.
10. Fragrâncias Sintéticas
As fragrâncias sintéticas utilizadas em produtos cosméticos podem ter cerca de 200
ingredientes. Não existe forma de saber quais são os produtos químicos que as compõem,
porque nos rótulos só vêm descritas como “fragrâncias”. Entre os problemas provocados
por estes químicos estão dores de cabeça, tonturas, irritações, hiperpigmentação, tosse
forte, vómitos, irritação cutânea – e a lista continua. Conselho: Não compre um produto
cosmético que tenha a palavra “fragrância” no rótulo.
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True to Nature Since 1967

Proteger a Terra… Promover o bem-estar das pessoas…
Nutrir o Espírito
Importado e distribuído por:
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