
Juliana Lopes, 
Consultora de  
Beleza Bronze
Porto Alegre (RS)

22 de setembro

Região Sul e São Paulo

Uma edição 
especial para 
celebrar essa data 
tão importante 
para todos nós.

Fique por dentro 
das novidades de 
Luna, Chronos e 
Una para arrasar 
nas vendas.

Aproveite os 
benefícios do 
Movimento  
Natura para se 
desenvolver.

O guia digital para sua 
Consultoria de Beleza 
de sucesso

ciclo 15 | 2022



Olá, querida 
Consultora e querido 
Consultor de Beleza!

Com o início do ciclo 15 chega uma 
data que adoramos comemorar!  
É 22 de setembro, o Dia da Consultora  
e do Consultor de Beleza Natura. 
Para festejar, temos um ciclo 
recheado de oportunidades: 
lançamento de Luna Coragem e 
novidades em Una e em Chronos.
Também trouxemos Consultoras 
e Consultores de Beleza para 
representar vocês na Minha Natura 
Digital. Fique de olho e deixe sua  
Consultoria ainda mais afiada! 
Tenha um feliz Dia da Consultora  
e do Consultor de Beleza!

“

22 de setembro

Cida Franco
Diretora de Vendas

CICLO 15 2022 MENSAGEM DO CICLO



CICLO 15 2022

REGIÃO SUL E SP

São quase 2 milhões de Consultoras e 
Consultores de Beleza Natura em uma  
rede de afeto que espalha bem-estar. 

Neste ciclo, convidamos três deles 
para representar toda a nossa rede  
de Consultoria de Beleza! 

O mundo é mais 
bonito quando você 
cuida, se importa, 
transforma, sente. 

Continue a ver  
os depoimentos. 

Clique e veja o recado 
da Juliana Lopes,  

Consultora de Beleza Bronze 
em Porto Alegre (RS)

CONSULTORIA DE BELEZA



CICLO 15 2022

REGIÃO SUL E SP

Fique de olho!  
Ao longo deste ciclo, 

tem dicas dos 
Consultores de Beleza.

Lizi Caldas 
Consultora de Beleza  
Diamante em Salvador (BA)

  Me realizo na  
Consultoria de Beleza e sou 
grata por isso. A Natura abriu 
várias portas para mim!”

Flávio Ferreira 
Consultor de Beleza Diamante  
em Tucuruí (PA)

  Viajei o mundo com  
o que conquistei na 
Consultoria de Beleza.  
Acredite nos seus sonhos!”

Confira mais recados abaixo e inspire-se! 

Protagonistas da 
própria história

CONSULTORIA DE BELEZA



Formas de Pagamento

Este ciclo tem 
3 semanas.

O ciclo 15 tem novidades 
imperdíveis para você
Clique nos itens para ver o conteúdo. 

Clique aqui e veja como navegar 
no conteúdo da Minha Natura.

O conteúdo pode ser atualizado 
sempre que necessário.
Atualização mais recente: 4/8   /2022.

Amostras, revistas 
e sacolas

Oportunidades

Formas de pagamento

Plano de 
Crescimento

Treinamentos Pronta 
para ação

Benefícios para você

Lançamento 
de Luna 

Coragem

Novo Chronos  
Sérum  

Intensivo  
Lifting & Firmeza

Novidade nas  
máscaras de Una

IMBATÍVEIS E MAIS

MATERIAL DE APOIO

NOVIDADES

CONSULTORIA

Presentes Natura

CICLO 15 2022

REGIÃO SUL E SP



novidades+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

Chegou a hora de conhecer  
todos os detalhes que o  

ciclo 15 reserva para você!



Descubra o caminho  
olfativo desta fragrância 
inspirada na protea.

VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

PERFUMARIA

Tem dicas da Consultora  
de Beleza na próxima tela.

Luna é a marca de 
perfumaria feminina que 
mais cresce, além de ser 
líder na região Nordeste e  
na Grande Rio de Janeiro.* 

* Fonte: Sell-Out (Kantar Worldpanel) FY2021 |  
Equity (Kantar Insights) FY2021.

Inspire suas clientes 
com Luna Coragem
Sucesso de vendas em perfumaria, 
Luna está com novidades que vão alavancar 
sua Consultoria de Beleza. Aproveite!

LANÇAMENTOS

Lançamento com economia para 
seus clientes na Espaço Natura. 

Tem Imbatível Exclusiva 
para você lucrar muito.

Apresente Luna Coragem!

QUEM VAI GOSTAR?  
Clientes que gostam de fragrâncias  
marcantes, envolventes e florais.

OFEREÇA O HIDRATANTE 
Lembre-as de que a pele hidratada 
mantém a perfumação por mais tempo.

É PRESENTEÁVEL! 
Mais da metade das mulheres que  
usam Luna ganharam de presente.

Desodorante hidratante 
corporal perfumado luna 
coragem
300 ml
(115658) 08 pts

Desodorante 
colônia luna 
coragem feminino
75 ml
(115463) 17 pts



Tem amostras de Luna Coragem para você. Aproveite!

VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

PERFUMARIA

5 dicas para mandar  
bem em perfumaria
A Consultora de Beleza Joana D’arc brilha quando 
o assunto é perfume! Ela foi uma das vencedoras 
da campanha Viagem Perfumada e viajou com a 
Natura para conhecer Lisboa, em Portugal.

“Luna é uma das fragrâncias 
que mais vendo! Aproveito 
e ofereço outros itens da 
linha para os clientes.” 

“Vou oferecer Luna 
Coragem para quem gosta 
de fragrâncias florais 
moderadas e contar sobre 
o caminho olfativo.”

“Estou sempre estudando e fazendo 
treinamentos para ter argumentos e
passar confiança na hora da venda.”

“Gosto de dar amostras e tenho frascos  
abertos para os clientes experimentarem.”

“A Viagem Perfumada foi um estímulo para 
vender mais! Quando venci, eu me senti 
valorizada por tanta dedicação.”

Ofereça produtos  
da linha  

Conheça seus clientes

Foque nos treinamentos

Use as amostras

Participe das campanhas

1

4

2

3

5

Joana D’arc é Consultora de 
Beleza Diamante em Caicó (RN)

Acesse aqui os detalhes  
da Campanha Perfumada. 



Tem efeito lifting imediato,  
que traz sensação de pele firme 
e esticada logo após a aplicação.
Também estimula o colágeno, que 
garante firmeza e sustentação da pele.

Para mulheres com mais de 18 
anos que tenham flacidez, perda 
de elasticidade e contorno facial.

Textura sérum, fácil de ser absorvida 
sem deixar a pele oleosa. A anterior 
tinha textura em gel.

3X mais firmeza que a outra versão.

Estimula a produção de 3 tipos  
de colágeno. A anterior estimulava 
apenas 1.

Chronos sérum intensivo 
lifting & firmeza 30 ml*
(108636) 18 pts

O Chronos Sérum de firmeza 
agora está ainda melhor
A marca apresenta um novo produto, que chega 
para substituir o tratamento anterior, com muito 
mais benefícios. Entenda!

NATUREZA  
Jatobá

CIÊNCIA  
Triplo peptídeo

Confira uma  
Imbatível Exclusiva  
de lançamento.

Saiba mais.

Tem treinamento 
para você brilhar 
nas vendas.

Clique e confira a regra referente ao asterisco.

Dica do 
Consultor.

COMO ERA COMO FICOU

TIPOS I, III E IV
PARA SUA PELE

X

VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

ROSTO

LANÇAMENTO



LANÇAMENTOS

Quer arrasar nas vendas?  
Conheça os benefícios!

Cada máscara tem  
efeito diferente. Para acertar na 
hora de indicar, clique e conheça 

mais sobre os lançamentos.

Fórmulas veganas  
e ultrapigmentadas,  
que destacam o olhar.

Indicadas para quem  
usa lente de contato.

Fórmulas ultraleves que 
não pesam nos olhos.

Testadas oftalmológica 
e dermatologicamente.

Fórmulas enriquecidas com 
óleo de romã, que auxilia 
na hidratação dos cílios.

Tratamento para lábios perfeitos? Una também tem!
Com grãos orgânicos, o Esfoliante Labial remove células mortas 
e promove textura uniforme. Para complementar, ofereça ainda o 
Sérum Labial. Quer saber mais? Confira na revista Espaço Natura!

Novas Máscaras para 
Cílios Natura Una!
Com alta tecnologia e fórmulas 100% veganas, 
são cinco opções para encantar quem ama 
maquiagem. Confira!

Agora, só os lançamentos estarão 
disponíveis. Conte já para sua cliente!

E mais:

VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

MAQUIAGEM



VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

PRESENTES

Conheça os 
presentes deste ciclo

para celebrar datas 
importantes e 
surpreender em 
todos os momentos

Clique e veja os detalhes.

PRESENTES  
PARA O DIA  
DAS CRIANÇAS

5
PRESENTES  
PARA OUTRAS 
OCASIÕES

8
PRESENTES  
PARA O DIA DOS 
PROFESSORES

8

Saiba quais as datas importantes 
para seu cliente e ofereça as opções 
de presentes disponíveis o ano todo.

Presentes Natura  
Em cada presente, 
um mundo de afeto

#FicaADica

OPÇÕES
21



imbatíveis+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

Confira as Imbatíveis 
Exclusivas que preparamos 

para você lucrar muito!



VOLTAR AO MENU IMBATÍVEISCICLO 15 2022

CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

Aqui tem vantagens que foram pensadas especialmente 
para sua Consultoria de Beleza. Veja como e onde acessar!

Imbatíveis Exclusivas 

Saiba mais!Neste ciclo, são 
5 oportunidades! 

Nas próximas telas, 
você conta com 
argumentos de 

venda para  
sua Consultoria de 

Beleza.

A Minha Natura chega 
com antecedência para 

você! Assim, fica mais 
fácil saber quais são as 
Imbatíveis do próximo  
ciclo para se planejar.

Entenda como  
as Imbatíveis 

Exclusivas foram 
selecionadas  

para você!

!

#FicaADica
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CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

ou

Receba
amostras**

Receba
amostras***

Imbatíveis
Exclusivas

Deo parfum  
essencial masculino  
100 ml*
(76420) 25 pts

Desodorante colônia  
kaiak urbe masculino 
100 ml*
(108401) 16 pts

Deo parfum 
essencial feminino 
100 ml*
(76421) 25 pts

Apresente 
para clientes 
que gostam 

de fragrâncias  
sofisticadas.

Você paga:

R$ 57,72

Você paga:

R$ 57,72

Uma fragrância 
refrescante e 

fácil de indicar. 
Aproveite pois está 

com economia 
na revista Espaço 

Natura!

Dica de 
venda

Dica de 
venda

Confira as outras Imbatíveis Exclusivas.

LANÇAMENTO

!

!

Clique e confira a regra referente aos asteriscos.



VOLTAR AO MENU IMBATÍVEISCICLO 15 2022

CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

Imbatíveis
Exclusivas

Desodorante colônia  
luna coragem feminino 
75 ml*
(115463) 17 pts

Confira as outras 
Imbatíveis Exclusivas.

Você paga:

R$ 57,72

A novidade de Luna vai agradar 
mulheres que gostam de fragrâncias 
florais moderadas.  
Tem um conteúdo exclusivo para 
você na seção Novidades! 

LANÇAMENTO

! Dica de 
venda

Receba
amostras**

Clique e confira a regra referente aos asteriscos.



VOLTAR AO MENU IMBATÍVEISCICLO 15 2022

CONSULTORIAIMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES

Imbatíveis
Exclusivas

Para quem 
deseja pele 
mais firme, 
hidratata e 

com contorno. 
Ofereça!

Você paga:

R$ 57,72

Você paga:

R$ 57,72

Clientes que querem 
itens de cuidados 
diários gostam de 

levar na hora. Por isso 
tenha em  

pronta-entrega.

LANÇAMENTO

Sabonete em barra puro vegetal algodão 
Caixa com 5 unidades de 90 g cada* 
(02830) 02 pts

Sérum intensivo  
lifting & firmeza 30 ml*
(108636) 18 pts

No site de  
captação de pedidos:

Vá ao botão Promoções  
do ciclo > Imbatíveis

No Aplicativo  
Consultoria Natura:

Clique no botão  
Promoções > Imbatíveis

Na abertura do 
ciclo, conheça 
todas as 
oportunidades 
e seus ganhos!

Dica de 
venda

!

Dica de 
venda

!

+60% DE 
COLÁGENO**

Clique e confira a regra referente aos asteriscos.



VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 15 2022

IMPORTANTE: As condições de parcelamento no cartão de crédito são válidas para todas as 
Consultoras e todos os Consultores de Beleza Natura. No boleto, as condições de parcelamento 
são válidas para Consultoras e Consultores de Beleza Natura acima de três meses de atividade 
e sem histórico de atrasos. Condições sujeitas à análise de crédito. * Taxa de juros: 3%.

Pague em até 5X sem juros
Aproveite as incríveis condições de pagamento e garanta 
todas as oportunidades do ciclo. Veja abaixo:

Pedido Cartão Boleto

Qualquer  
pedido

A partir de  
80 pontos

A partir de 
150 pontos 

ou 5 itens de 
Perfumaria

TODOS  
OS NÍVEIS

Semente  
e Bronze

Prata, Ouro  
e Diamante

5X sem 
juros

Em até 

4X sem 
juros

Em até 

3X sem 
juros

Em até 
1X sem 

juros
(21 dias)

1X sem 
juros

(30 dias)

2X com 
juros*

(21 e 42 dias)

Em até

2X com 
juros*

(30 e 60 dias)

Em até

2X sem 
juros

(21 e 42 dias)

Em até

3X sem 
juros

(21, 42 e 63 dias)

Em até

3X sem 
juros

(30, 60 e 90 dias)

Em até

2X sem 
juros

(30 e 60 dias)

Em até

FORMAS DE PAGAMENTO



material de apoio+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

Fique de olho!  
Aqui tem o que você 

precisa para complementar 
sua Consultoria de Beleza.



VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

MATERIAL DE APOIOVOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

IMBATÍVEIS CONSULTORIAMATERIAL DE APOIONOVIDADES

MATERIAL DE APOIO

Último ciclo para economizar!

Faça uma Consultoria 
de Beleza de sucesso
Da demonstração à entrega ao cliente, tudo o que 
você precisa para complementar suas vendas.

Clique e acesse 
a lista completa 

de amostras.

Sacolas Revistas

Amostras

Para sua entrega 
ficar ainda  

mais especial.

Quer outros 
exemplares?  

Veja os códigos.

Destaques  
deste e do 

próximo ciclo!

Bolsa*
L 70 x A 35,5 x P 3,4 cm 
Alça 70 cm. Suporta 5,3 kg 
(80837) 11 pts

DE R$ 70,00  
POR R$ 38,50

Caderno de clientes*
Formato fechado: 
L 13 x A 19 cm 
(80838) 03 pts

DE R$ 19,50  
POR R$ 11,51

* Enquanto
durarem os

estoques.Bolsa transversal*
C 18,5 x L 1 x A 11 cm 106 g 
(74467) 02 pts

DE R$ 12,00  
POR R$ 6,00

Quer saber mais?
Veja todos os materiais e produtos que estão em último ciclo de vendas:

Aplicativo 
Consultoria Natura

Site 
Consultoria

Vá em Menu > Produtos  
do Ciclo > Material de Apoio. 

Dica da 
Consultora.



consultoria+ 
VOLTAR AO MENU CICLO 15 2022

Quer arrasar na sua  
Consultoria de Beleza?  

Venha conferir as 
oportunidades do ciclo!



VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 15 2022 PLANO DE CRESCIMENTO

Sempre é tempo de crescer
O ciclo 15 chega com Luna Coragem e muitas outras oportunidades incríveis
para você somar pontos e evoluir na Consultoria de Beleza. Confira!

ACUMULE 
NO PERÍODO

semente
CONSULTORIA 

DE BELEZA 
DIGITAL E 

PRESENCIAL

bronze prata
ouro

5.500
PONTOS OU MAIS  

diamante

ATÉ

35%(a)

DE GANHO

ATÉ

20%(a)

DE GANHO

ATÉ

30%(a) 
DE GANHO

ATÉ

30%(a)

DE GANHO

ATÉ

32%(a)

DE GANHO

50
299

a a
300
899

a
900

2.199
a

2.200
5.499

PONTOS PONTOS PONTOS PONTOS 

LEMBRE-SE: A quantidade de pontos necessários 
para mudar de nível voltou ao usual desde o ciclo 11. 
Consulte a tabela de pontos acima para saber mais.

Acompanhe seu desempenho do ciclo 11 ao ciclo 15!  
Caso tenha superado o resultado do mesmo período  
do ano anterior, você pode levar um bônus. 

Destaques Natura 2022

E não é só isso!
Que tal celebrar o Dia da Consultora de Beleza Natura  
com o jogo especial que criamos? Acesse e participe!

O segundo período  
do Plano de Crescimento  
vai do ciclo 11 ao 20/2022.

Confira detalhes sobre o pedido mínimo.

www.naturareconhece.com.br/destaques2022

Clique e veja a regra 
referente à letra.



VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 15 2022 BENEFÍCIOS

Para participar, você precisa:

O que você conquista:

Clique para 
acessar. 

ciclo 14 | 2022

Brasil

Cristiane Pamplona, Consultora  de Beleza  beneficiada pelo  Movimento Natura
Belém (PA)

Tem muitas 
oportunidades para você se aproximar do público jovem!

Ekos está com economia para seu cliente.  
Aproveite para vender muito.

Movimento 
Natura: conheça os benefícios pensados para apoiar você.

Últimos ciclos de Você na Capa
Aproveite até o ciclo 16/2022 para aumentar suas  
chances de estampar a capa da Minha Natura Digital!

Você vai aprender tudo sobre criação de conteúdos 
estratégicos e atrativos para seu negócio, além de 
todos os detalhes sobre as ferramentas da Natura.  

Arrase nas redes  
com o Ciranda Natura!

fazer o cadastro na Comunidade de 
Aprendizagem Natura e postar alguma  
dica de Consultoria de Beleza. Acesse:
www.comunidadenatura.com.br

concluir o maior número de 
treinamentos entre os ciclos 7 e 16;

Um ensaio lindo  
e se torna  

nossa capa!  
E mais: recebe uma 
foto emoldurada. 

O selo de 
ganhadora 
no perfil da 

Comunidade de 
Aprendizagem.

A oportunidade 
de participar 

da gravação de 
treinamentos.

Acesso a 
treinamentos 

avançados 
exclusivos.

Vire uma especialista com o novo  
curso Mundo Digital Avançado. 



VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 15 2022 BENEFÍCIOS

Você merece muito 
O Dia da Consultora e do Consultor de Beleza Natura é um 
momento de celebrar e também cuidar de você e de sua família.

Para você cuidar da sua 
saúde e do seu bem-estar. 
Suporte emocional  
gratuito para você. 
Telemedicina gratuita  
para você e sua família.

Para você estudar  
e ampliar talentos. 
Cursos gratuitos, bolsas 
de estudos e condições 
exclusivas para você ou 
alguém da sua família.

Para você que cultiva  
o sonho de cuidar da  
sua comunidade.  
Programa de formação  
em liderança comunitária  
e mobilização social.

Para você viver relações 
saudáveis. Equipe 
especializada para dar 
suporte e direcionar 
mulheres com questões 
no relacionamento.

Para você ter quem 
procurar em momentos 
difíceis. Assistentes sociais 
preparados para ouvir  
e entender como  
podemos apoiar você.

Para a gente falar de 
gente, liberdade, direito 
à vida digna, respeito 
e amor. Conteúdo para 
aprender, compartilhar 
e transformar.

Site Consultoria.

Venha aproveitar os benefícios  
que o Movimento Natura oferece!

Acesse aqui.

Rosevane Moura, Consultora  
de Beleza Diamante, é uma  
das participantes do Acolher.  
Ela tem um recado especial 
para você!



VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 15 2022 PRONTA PARA AÇÃO

Mês do Cliente:  
é o momento de divulgar 
No Dia do Cliente, 15 de setembro, e durante todo o mês,  
tem economia no seu Espaço Digital. Que tal incentivar seus  
clientes a aproveitar? A dica é arrasar na divulgação. Venha ver como! 

A Revista Interativa Espaço Natura  
também tem oportunidades exclusivas 
para o Mês do Cliente. Compartilhe! 

Chegando perto da data, comece a falar  
do Dia do Cliente e a lembrar seus seguidores  
de todas as ofertas. Há peças exclusivas para 
esse período no Teclado Natura! Acesse Minha 
Divulgação, no Aplicativo Consultoria Natura,  
para começar a usar o Teclado.

É lá que estarão todas as oportunidades  
do Mês do Cliente. Por isso, em todas as 
postagens e mensagens para os clientes, 
lembre-se de colocar o link do seu Espaço Digital.

Fique de olho!

Dica da 
Consultora.

seu Espaço Digital

Use as
rede sociais

Divulgue

Saiba como colocar essas dicas em prática na próxima tela.



VOLTAR AO MENU

IMBATÍVEIS MATERIAL DE APOIONOVIDADES CONSULTORIA

CICLO 15 2022 PRONTA PARA AÇÃO

Ferramentas  
incríveis da Natura
Conte com nossas funcionalidades  
para sua Consultoria de Beleza. 

Acompanhe nas redes sociais:

Consultoria  
Natura Oficial

Grupo Consultoria  
de Beleza Natura_Oficial

Consultoria 
Natura

Fale pelo WhatsApp com a Nat, assistente virtual da Natura.
Tem dúvida?

Todas as 
funcionalidades 
digitais da Natura 
reunidas em um  
só lugar. Baixe já!

Veja o material exclusivo que 
preparamos para você ter conteúdo  
on-line o ciclo todo! É só clicar aqui. 

Atenda todo o Brasil de forma  
100% on-line com o Espaço 
Digital! Se seu cliente precisa de 
ajuda, use o Natura Entrega  
e faça o pedido para ele. 

#VocêNasRedes

Espaço Digital e Natura Entrega Aplicativo Consultoria

Clique aqui.
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