Perguntas frequentes

Em que é que a nova Juni difere da antiga Juni?
Em primeiro lugar, a promessa fundamental da Juni de produtos limpos e seguros permanece a mesma—mas na nossa nova
Juni refinámos as fórmulas para satisfazer padrões de qualidade spa. Criámos misturas originais de óleos essenciais 100%
puros concebidas para estimular, fortalecer e relaxar o seu corpo e a sua mente. Além disso, oferecemos agora 2 tipos de
champô e amaciador tendo como objetivo diferentes tipos de cabelo e preferências pessoais.

Existe o mangostão na Juni?

Sim, claro! A Juni foi formulada com o óleo de pericarpo do mangostão, com o pó de pericarpo de mangostão e os
aminoácidos de mangostão.

O que torna os produtos Juni diferentes de outros produtos de cuidados para os cabelos
e corpo?
Desde o primeiro lançamento de produtos de cuidados pessoais da XANGO, comprometemo-nos a fornecer produtos seguros
e isentos de toxinas. Permanecendo fiéis à filosofia fundamental da nossa empresa, os nossos produtos são autênticos e
rigorosamente seguros—isentos de químicos tóxicos e perigosos para o consumidor e para o ambiente. A nova linha Juni
fornece produtos que limpam, refrescam e nutrem com fórmulas limpas e seguras que incluem o nutritivo mangostão da
Tailândia, assim como uma experiência de aromaterapia com base em misturas de óleos essenciais 100% puros para relaxar,
fortalecer e despertar os sentidos.

São os produtos Juni certificados pela NPA (Natural Products Association)?
Atualmente, os produtos Juni estão a ser inspecionados para a certificação NPA. Nós elaborámos os nossos produtos Juni sob
as directrizes restritas da NPA usando 95% de ingredientes de origem natural nas fórmulas.

Os produtos Juni cheiram tão bem. Usam os produtos Juni fragância sintética?
Não, os produtos Juni apenas usam óleos essenciais 100% puros.

O que significa óleo essencial 100% puro?
Os óleos essenciais usados na Juni estão isentos de pesticidas, fertilizantes, e materiais sintéticos. São verdadeiramente óleos
essenciais 100% puros.

Quais os melhores produtos Juni para crianças?
Conquanto que todos os produtos Juni sejam seguros para as crianças, recomendamos o uso exclusivo de Óleo para
tratamento dos Cabelo e Couro Cabeludo, Champô Clarificante e Amaciador Clarificante sob a supervisão dos pais.
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Quais são os benefícios do Óleo para tratamento dos cabelo e couro cabeludo Juni?
A mistura de óleos essenciais usada no Óleo para tratamento dos cabelo e couro cabeludo Juni é baseada num estudo
clínico para promover o crescimento de cabelos saudáveis e cuidados com o couro cabeludo (www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/9828867)

Com que frequência posso usar o Óleo para tratamento dos cabelo e couro cabeludo
Juni?
O Óleo para tratamento dos cabelo e couro cabeludo Juni é seguro para um uso diário.

Qual a diferença entre Champô/Amaciador Clarificante e Champô/Amaciador Nutritivo?
O Champô/Amaciador Clarificante proporciona volume e plenitude a um cabelo sem vida com o nutritivo mangostão e
botânicos equilibrados. Ideal para cabelo normal a fino e cabelo oleoso.
O Champô/Amaciador Nutritivo deixa os cabelos macios e leves para a saúde geral de cabelos com brilho, com uma mistura
hidratante rica de mangostão e outros botânicos. Ideal para cabelo normal a seco e cabelo áspero.

Pinto o meu cabelo. Posso usar os produtos de cuidados para o cabelo Juni?
Sim Os cuidados para cabelo da Juni não têm sulfato. Os sulfatos são detergentes que podem retirar dos cabelos os óleos
naturais de que precisam para manter saúde, volume, brilho e, sim, a cor.

Tenho um cabelo muito fino. Qual o champô Juni que devo usar?
O champô clarificante é ótimo para cabelos finos por que não deixa que o seu cabelo fique caído e proporciona um volume
instantâneo.

A Barra para Mãos e Corpo e o Gel para Mãos e Corpo Juni têm propriedades esfoliantes
e, se for o caso, são seguros para serem usados todos os dias?
Pode usar quer a Barra para Mãos e Corpo quer o Gel para Mãos e Corpo Juni diariamente. A Barra para Mãos e Corpo Juni
possui um pó de pericarpo ultra fino para ajudar a exfoliar, mas é tão suave que o pode usar diariamente.

Em estações demasiado secas como é que posso aumentar a hidratação da minha
pele?
Para mais hidratação recomendamos adicionar 2–3 bombadas de Glimpse Luminescence Repair (Óleo de Pericarpo do
Mangostão) à sua Loção para mãos e corpo Juni. Este tratamento também funciona bem em calcanhares e cotovelos rugosos.

Os produtos Juni não têm glúten?
Não. Não têm glúten.

São os produtos Juni Vegan (sem produtos animais)?
Sim. São fórmulas Vegan.
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