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lançamos a linha Lixo Zero, cosméticos sólidos
embalados com caixa de papel semente. Zero
Plástico. Zero Resíduo. Plante essa ideia.
PLANTE ESSA IDEIA!!

BHAVA

BIOCOSMÉTICOS LIVRES

Cosméticos naturais, orgânicos, feitos a base
de plantas e livre de químicas nocivas.

PIQUE E MOLHE

Adotamos um processo constante de busca
pela excelência da qualidade, desde a escolha
das nossas matérias-primas e sua extração,
passando pelo processo de produção, o
cuidado e apoio aos pontos de venda, até o
recebimento dos nossos produtos por você.
A Bhava vem se reinventando e se
descobrindo a cada dia, sempre valorizando as
pessoas por trás de cada produto.
Com uma base de valores bem definidos,
buscamos ser mais do que uma marca de
cosméticos naturais. Queremos ser parte da
transformação que esperamos ver no mundo.
Queremos ser mais do que frases motivadoras
em embalagens, queremos que essas frases
tenham influências nas decisões que
tomamos enquanto empresa.

PLANTE

REGUE

CUIDE!

Deixe o amor crescer, plante essa embalagem! Faça com cuidado e de 20 a 50
..

COMPROMISSOS

BHAVA
A BASE DE

plantas

Produtos integralmente formulados com
ingredientes naturais. Sua composição é
formulada a base de plantas, sem nenhum
componente que tenha origem animal,
valorizando a riqueza vegetal e o poder
fitoterápico que a flora nos oferecem.

Livre de elementos químicos nocivos para a
nossa saúde e para a saúde do planeta.
Optamos por elementos como:
óleos vegetais, óleos essenciais e manteigas
vegetais para base de nossa linha.

Livre

DE QUÍMICAS

NOCIVAS

Que a mudança comece em nós!

Livre

DE CRUELDADE

ANIMAL

Sempre que ver este símbolo ao
lado de um produto neste catalogo,
saiba que ele também esta
disponível na versão refil.
Assim estimulamos a reutilização do
frasco que já foi adquirido.

É possível fazer cosméticos de qualidade,
seguros e eficientes sem testar em animais.
Tecnologias e simulações em laboratório
conferem e asseguram matérias primas
eficientes e sem riscos à saúde. Testar em
animais é cruel e desnecessário.

Fazemos a compensação ambiental do
impacto das nossas suas embalagens com a
Eu Reciclo, que conecta marcas de bens de
consumo com recicladores, promovendo
reciclagem com responsabilidade social.

LINHA LIXO ZERO
papel semente
Protetor Solar

Shampoo Sólido

Protetor físico, resistente a água.
Não agride os corais.
Protege e hidrata a pele durante o
dia, sem bloquear a absorção de
vitamina D. Contém óleo de coco,
café verde, buriti e óxido de zinco
um eficiente filtro para raios UVA
UVB.

murumuru e lavanda
Ideal para cabelos normais e secos.
Limpa e hidrata os fios e couro
cabeludo. Elaborado a partir do
processo de saponificação natural ,
com óleos de coco e amêndoa,
manteiga de cacau e murumuru.

lançamento

PROTEÇÃO

50
FPS

100%

INGREDIENTES
NATURAIS

ALTA
PROTEÇÃO

Shampoo Sólido

Sabonete
para o rosto

CARVÃO DETOX
Ideal para cabelos oleosos. Limpa
profundamente, equilibrando a
oleosidade natural. Elaborado a partir do
processo de saponificação natural , com
óleos de copaíba e neem, carvão vegetal e
óleos essenciais de hortelã, alecrim e
melaleuca.

coco e melaleuca
Sabonete natural facial, elaborado a partir do
processo de saponificação natural do óleo de
coco e óleo essencial de tea tree. Limpeza
profunda com suavidade.
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Desodorante
Sólido
Condicionador
Sólido
cupuaçu
e alecrim
Desembaraça e hidrata os
fios. Composto com óleo de
coco, cupuaçu, extrato de
camomila, D pantenol,
vitamina E e óleos
essenciais de alecrim e
lavanda.

tea tree
Patchouli e melaleuca
Elimina o odor
desagradavel sem
agredir a sua pele e o
seu corpo. Axilas
hidratadas e sem
manchas.

Manteiga Corporal
cupuaçu e lavanda
Hidratação profunda e
curativa. Formulado com
nobres manteigas de
cacau e cupuaçu e óleo
essencial de lavanda.

CABELO
Leave-in

Condicionador
Natural
Desembaraça e condiciona os fios
sem danificar. Formulado a partir
de matérias primas nobres como
manteiga de murumuru, óleo
vegetal de argan e óleos essenciais
de junípero e litsea cubeba.

Fnalização pós enxague.
Brilho e hidratação sem
pesar os fios. Formulado a
partir de matérias primas
nobres como manteiga de
murumuru, óleo vegetal de
argan e óleos essenciais de
junípero e patchouli.

AROMATERAPIA
Colar Difusor
Pessoal
O Colar Difusor Pessoal é
uma forma simples de
praticar aromaterapia e sentir
seus benefícios terapêuticos.
Eles possuem comprimento
ajustável. Jóias artesanais
feitas em cerâmica.

AROMATIZADORES
Turmalina Negra
Com óleos essenciais de:
Alecrim, hortelã
e limão siciliano.

PRINCÍPIO ATIVO:
revigora ,estimula,
ameniza a angústia, traz
clareza, ânimo e
organização.

Hidratante para
Aromaterapia
Hidratante natural sem
aroma, formulado com
óleos de cártamo e linhaça
dourada. Perfeito para
utilizar como base para os
óleos essenciais de sua
preferência.

DE AMBIENTE
Quartzo Rosa
Com óleo essencial de:
lavanda francesa.

Princípio Ativo:
acalma, relaxa e alivia
tensão, stress e insônia.

*

ÓLEOS ESSENCIAIS

orgânicos e naturais
:

Laranja Doce

Óleo essencial das crianças. Aroma
cítrico e muito agradável. Traz leveza
ao ambiente, estimulando alegria de
viver e a autoconfiança.

Hortelã
Aroma fresco e intenso, desanuvia a
mente e estimula o pensamento
positivo e a criatividade. Ajuda a
manter o estado de alerta da mente.

Tea Tree
Renova, refresca e protege a
energia do ambiente. Defesa contra
infecções. Bactericida, fungicida e
cicatrizante, bom para herpes, aftas,
micoses, frieiras e acne.

Alecrim
Da energia e estimula o
Alecrim
sistema nervoso.

Estimula a alegria, ajuda a
memória, é revigorante e
estimulante

Lemongrass
Diminui a dispersão e o
esgotamento mental. Possui grande
potencial de renovação para o
coração ferido e magoado.

Limão Siciliano
Delicioso aroma, tem propriedades
energizantes, ameniza a angústia,
traz clareza, ânimo e organização.
Estimula as defesas naturais do
organismo.

Gerânio

De aroma intenso, trabalha o
medo da entrega e de amar.
Regulador Hormonal, indicado
para TPM e menopausa.
Equilibra, anima, tonifica,
revigora e desperta.

Lavanda
Agradável aroma floral que ajuda a
relaxar, tranquilizar e acalmar. Cria
uma atmosfera pacífica, segura e
conciliadora, incentivando a
ternura e amorosidade.

Patchouli
Possui um perfume forte e amadeirado.
Considerado o óleo essencial da ousadia.
É afrodisíaco, descongestionante,
antibiótico, antidepressivo, antisséptico,
tônico, cicatrizante e repelente.

Citronela
Aroma inconfundível de limpeza,
combate fadiga e cansaço além
de ser um dos principais
repelente contra inseto e traças.

Ylang Ylang
Aroma doce e delicado, desperta a
sensualidade, a libido, a sedução e o
romance. Considerando o Óleo
essencial da sedução.

CUIDADOS PESSOAIS
Proteção Natural
Formulado com ingredientes
naturais. Uma combinação perfeita
de extratos naturais (andiroba e
cravo), óleo vegetal (neem) e
essencial (citronela), que afastam
pernilongos e insetos. Proteção
contra picadas sem se expor às
toxinas nocivas dos repelentes
químicos.

*

Alívio

*

Natural

Formulado com ingredientes
naturais proporciona alívio
rápido da congestão nasal,
tosse e dores musculares.
Elaborado com mentol, óleo
vegetal de copaíba e coco,
manteiga de cupuaçu e óleos
essenciais de eucalipto,
hortelã pimenta, alecrim e
cedro.

Tônico Facial e Capilar
Este tônico auxilia na ativação da
microcirculação dos tecidos. Com água
floral de gerânio e melaleuca e óleos
essenciais de alecrim, cedro, junípero e
ylang ylang.

Bálsamo de mãos
Seu aroma de laranja e
alecrim, inspiram alegria e
energia. Sua formulação com
ingredientes nobres, mantem
suas mãos sempre hidratadas
e com toque suave.

lançamento

Desodorante Roll On
Age naturalmente neutralizando
os odores sem obstruir os poros,
respeitando o equilíbrio natural da
pele. Formulado com óleos
essenciais de lavanda e tea tree e
hidróxido de magnésio.
Dermatologicamente
testado

Lip Balm
Protetor Labial
Preparado exclusivamente com
manteiga de cacau e cupuaçu, óleos
vegetais de amêndoas e copaíba e
óleo essencial de hortelã pimenta.
Hidrata, previne e cuida do
ressecamento dos lábios.

Argila

Sérum Facial

Retiradas cuidadosamente de
partes profundas da Terra,
respeitando a natureza e seus
ciclos. Indicada para máscaras
faciais, capilares e corporais.

Hidratante para tratamento
facial, com toque leve e fluido.
Preparado com óleos nobres de
rosa mosqueta e jojoba e óleos
essenciais de palmarosa e
patchouli.

100gr

120 gr

Verde
Óleo corporal
Sagrado Feminino
Um óleo especialmente
elaborado para mulheres com
óleos vegetais de semente de uva
e jojoba e óleos essenciais de
gerânio e ylang ylang, que atuam
como hormônio reguladores,
aliviando as tensões e possíveis
incômodos do ciclo menstrual.

Branca

Apresenta ação purificante,
adstringente e remineralizante.
Indicada para peles sensíveis.

Cinza

Recomendada para peles oleosas,
maduras e manchadas. Ajuda no
combate a acnes.

Preta

Possui ações detox e antipoluição.
Alta capacidade de absorver
impurezas.

Dourada
Cristal de
Quartzo
Tem o poder de renovar, faz
a esfoliação sem agredir a
pele. Remove células mortas
e toxinas. Ideal para corpo e
rosto.
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Indicada para peles normais e
oleosas. Tem ação adstringente,
tonificante, estimulante, secativa,
bactericida e cicatrizante.

Vermelha

Rosa

Indicada para rejuvenescimento e
tratamento cosmético. Tem ação
hemostática, purificante, adstringente
e remineralizante. Indicado para
todos os tipos de pele.
Trata e evita linhas de expressão.
Previne os efeitos do tempo,
previne o envelhecimento da pele.
Utilizada também no tratamento de
celulite e gordura localizada.
Vitaliza a pele, devolve a
luminosidade e reduz linhas de
expressão. Indicada para peles
cansadas e sem viço. É a mais suave
de todas as argilas.

Eco. Lógico

Produtos ecológicos, sustentáveis e/ou que
facilitam o dia-a-dia

Escova de Bambu
Cabo de bambu 100%
biodegradável e cerdas com carvão
vegetal de bambu. Feita a partir de
bambu sustentável e reciclável
com carvão infundido nas cerdas.

Porta Barras
3 em 1
3 opções de uso:
Bolsa com velcro para viagem, Apoio de
barra no box ou pia e esponja de banho.
Seu tamanho permite guardar qualquer
barra de cosmético natural da Bhava e
também de outras empresas.

BHAVA
BIOCOSMÉTICOS LIVRES

Queremos valorizar e brindar a diversidade, a
liberdade, fazendo o que for possível para dar voz a
causas que acreditamos ser fundamentais nos dias de
hoje. Queremos ser uma comunidade real, com
pessoas reais que se identificam a partir da proposta
de um mundo mais horizontal, diverso e sustentável.
Embarcamos em uma jornada de autoconhecimento
sistêmico. Voltamos a nossa essência para resgatar e
reafirmar valores que queremos manter, deixar ir o
que não faz mais sentido e trazer novos elementos
que colhemos neste caminhar e que queremos levar
para o futuro.

Canudo
Ecológico
kit de canudos ecológicos de
aço inox, contendo: 1 canudo
personalizado de inox reto; 1
canudo personalizado de inox
curvo; 1 escova de limpeza; 1
porta canudos de tecido.

E para marcar essa mudança, buscamos uma nova
identidade, para simbolizar a nossa transformação
interna, expressar o amadurecimento de nossos
valores, traduzindo essa Bhava: ainda mais atenciosa,
ainda mais comprometida e ainda mais humana.
Os últimos acontecimentos globais vieram nos
mostrar que precisamos nos cuidar, cuidar uns dos
outros, respeitar esse momento tão delicado e
buscar a alegria, para enfrentar os dias desafiadores.

BHAVA

BIOCOSMÉTICOS LIVRES

/bhavabio
@bhavabio
bhavabio@gmail.com
+55 (11) 97143 - 6144

www.bhava.com.br

