
Luna Essência

A essência da beleza

Produtos naturais feitos sem parabenos, silicones,
ftalatos, formaldeído, tolueno, triclosan e nenhum
produto que seja testado em animal ou de origem
animal. Nossa proposta é trazer produtos naturais
que irão cuidar da sua beleza, tratando ao mesmo
tempo. Produtos feitos com matérias primas de
origem vegetal e mineral, óleos vegetais,
manteigas e com o uso da aromaterapia. Os óleos
essenciais fazem toda a diferença no cosmético
com seus benefícios físicos, emocionais e
vibracionais.



Meu nome é Fernanda Fernandes Soares, sou natural
de Santa Catarina e idealizadora da LunaEssência.
Desde muito cedo sou apaixonada por produtos
naturais e acredito que o contato com tudo que está
próximo da natureza nos conecta mais facilmente com
a nossa essência. A LunaEssência possui uma linha de
cosméticos à base de ingredientes naturais e tem o
intuito de incentivar o uso de tais produtos, que são
livres de ingredientes nocivos à saúde e que não são
testados em animais.



Sobre a composição dos produtos

Os produtos LunaEssência são feitos à base de óleos
vegetais, manteigas, ceras e pigmentos minerais.

Óleo vegetal de Argan: extraído por prensagem à
frio das amêndoas da árvore Argania Spinosa do sul
de Marrocos. Responsável pelo fortalecimento e
hidratação profunda da pele. Age como hidratante e
tem efeito antienvelhecimento e antioxidante. Possui
Vitamina E, tocoferol (ação antioxidante), ácido
fenólico, carotenos e ácidos graxos essenciais;

Óleo de Jojoba: Os ácidos graxos presentes, quase
em sua totalidade, estão presentes na forma química
de ceramidas, isso quer dizer que o óleo de jojoba é
basicamente uma cera vegetal líquida e com
composição similar a pele humana. Regula a produção
sebácea e é facilmente absorvido pela pele. Ótima
opção natural para tratar doenças como psoríase e
eczemas. Proporciona a pele elasticidade e firmeza.

Óleo de Rícino (Castor Oil): extraído da planta de
mamona, possui ácido ricinoleico, ácido oleico, ácido
palmítico, sais minerais e Vitamina, com inúmeros
benefícios para o cuidado com os cabelos, pele e
unha. Hidrata as cutículas e fortalece as unhas;



Manteiga de Karité: possui grande quantidade de
tocoferol (ação antioxidante), rica em substâncias
insaponificáveis como álcoois triterpênicos e esteróis
(alto grau de emoliência). Protege, amacia e regenera
a pele;

Manteiga Shorea: extraída dos frutos da árvore
Shorea Robusta proveniente da Índia. Possui um
toque maravilhoso para a formulação de batom.
Contém vitaminas E,F e K, ômega 6 e 9, ácido
esteárico e álcoois de terpeno, que auxiliam na
elasticidade e hidratação dos lábios.

Manteiga de Manga: é umectante e protetora,
restaura a flexibilidade da pele. Repleta de vitaminas,
minerais e antioxidantes;

Cera de carnaúba: proveniente das folhas da
palmeira brasileira Copernícia Prunífera, é utilizada
para conferir rigidez às formulações;



Mica: pigmento mineral, um grupo de minerais cuja
composição química faz com que sejam muito
brilhantes. São cristais encontrados na natureza em
forma de folhas bem finas, que são trituradas para o
uso como pigmentos;

Óxido de zinco: é um composto químico branco,
resultado natural da oxidação do zinco metálico pelo
oxigênio. É usado em cremes para recém nascidos
devido a sua poderosa ação contra a irritação da pele.
Age como protetor solar físico (bloqueia raios UV).

Óxido de ferro: extraído de minério bruto,
purificado, sofre tratamentos como moagem e
peneiramento.

Goma de tapioca: proveniente do amido da
mandioca, promove toque suave e macio.



Pó Mineral 9g, 4g

Composição:
Goma de tapioca;
Pigmento mineral (óxido ou mica).

Modo de uso: coloque um pouco de produto na
tampa para usar com o pincel ou dê umas batidinhas
para o produto sair pelos orifícios.

Maquiagem Ecoessencial



Blush : Bronze / Rosa / Malva

Composição:
Goma de tapioca;
Pigmento mineral (óxido ou mica).

Modo de uso: dê umas batidinhas no primeiro uso
para o pó ultrapassar a esponja. No uso cotidiano
passe a esponja no rosto e use um pincel para
espalhar.

Maquiagem Ecoessencial



* (verificar disponibilidade 

de cores: vermelho, rosa, 
nude rosé, telha escuro, 
roxo, vinho,marrom..)

Batom bastão

Composição:  
Óleo vegetal
Manteiga de Karité;
Manteiga Shorea;
Pigmento mineral (óxido 
de ferro / mica);
Cera de carnaúba / Éster;
Vitamina E; 
Optiphen.



Balm Labial:

Composição:  
Óleo Vegetal de coco;
Manteiga de Cacau;
Manteiga Shorea;
Cera de carnaúba ;
Vitamina E; 
Optiphen.

Clarinho, brilho labial Balm vermelho



Batom líquido

Composição:  
Óleo de Rícino,Manteiga de Karité,Cera

éster,Vitamina E,pigmento,mineral, Optiphen.
. 



Sombras 1g, 2g
Composição:  

Goma de tapioca  em pó;

Pigmentos minerais como mica e óxido de ferro.

* Verificar a disponibilidade de cores



Corretivo Ilumina

Composição:

Óxido de ferro e zinco;
Óleo vegetal;
Manteiga de karité; 
Cera de carnaúba;
Optiphen;
OE: Cipreste, Olíbano

* Hidrata a área dos olhos, 
ilumina

e levanta o olhar.



Base Natural 30g

Composição:

Óleo vegetal;
Manteiga de karité;
Creme vegetal; 
Optiphen;
Cera de carnaúba;
Pigmentos naturais;
Óxido de zinco;
Esqualano vegetal;
Óleo essenciais de acordo 
com a necessidade.



Gel Corporal 60g

(Menopausa)

Composição:

Gel neutro;
Óleo essenciais : Lavanda,
Gerânio e Sálvia Esclarea.

Gel para ser usado na parte
abdominal e interna das 
coxas para auxiliar nas 
questões de insônia e 
fogachos.



Esfoliante Facial / Corporal 

60g

Composição:

Creme neutro com óleo de 

coco e cera de coco, cristais 
de quartzo e óleo essencial 
de bergamota (lfc – livre de 
furanocumarina, você pode 
usar e se expor ao sol).

Creme esfoliante, auxilia na 
remoção de células mortas 
e limpeza da pele. Usar com 
moderação para fazer uma 
leve esfoliação. Pode ser 
usado 2x por semana.



Sérum Regenerador
Composição:

Água deionizada,Gel de Aloe Vera,Goma xantana
OE Melaleuca, Lavanda ,OE Ylang-Ylang, Optiphen.

Sérum Pele Madura
Composição:

Água deionizada,Gel de Aloe Vera,Goma xantana
OE Mirra e Olíbano, Optiphen.

Óleo área dos olhos 
Composição:

Óleo vegetal ;Óleos essenciais de Cipreste e Olíbano,Vit
E.
Use na área dos olhos massageando. O Cipreste auxilia
na diminuição das olheiras. O óleo de Olíbano é um
potente regenerador celular e clareador, segundo a
Aromaterapia.

Sérum Facial , Óleo área olhos



Loção de Limpeza Luna
Composição: Água deionizada; Araruta em pó / Goma de tapioca;

Tintura de Hamamélis (adstringente);Glicerina; Goma xantana ;

Optiphen,Óleo essencial de Lavanda ou  Capim limão. 

Cuidados Faciais: 
Tônico, Espuma de 

Limpeza e Demaquilante

Tônico Facial Alecrim
Composição:Água deionizada, tintura e infusão de Alecrim, Óleo

essencial de Lavanda, Optiphen.

*O Alecrim é um grande reconstrutor da pele auxiliando na produção de

colágeno e elastina.

Demaquilante
Água deionizada,Cera de coco,Óleo de coco, Optiphen.



Loção Hidratante Corporal e 
Mousse áreas ressecadas

Mousse áreas ressecadas: 
Composição: óleos e manteigas vegetais e óleo 
resina de alecrim.

Loção Hidratante: 
Composição:água deionizada, goma xantana, 
glicerina, óleo vegetal, estearato de Glicerila, óleo 
essencial, optiphen.



Desodorante Natural

Composição:

Manteiga de karité,cera de carnaúba, 
cera de coco, água deionizada,  

magnésio PA, óleos essenciais,Vitamina
E.



Bálsamo para  Unhas

Composição:

Óleo de Rícino,Manteiga de karité,Cera
de carnaúba,Óleos essenciais de  

Alecrim e Cravo, Vitamina E.

* Hidrata as cutículas, fortalece e 
auxilia no crescimento das unhas.



Gel / Creme Facial 

60g  - sob encomenda 

Composição:

Gel / Creme neutro base vegana;
Óleos essenciais : indicados
Conservante

Aproveite os inúmeros benefícios dos óleos
essenciais, que são a alma das plantas, juntamente
a uma base de gel neutra vegana. Trate a sua pele
com consciência e com o que tem de mais puro na
natureza e sinta os resultados com o tempo, sim
você precisa ter paciência com a sua pele, ela irá se
desintoxicando aos poucos.



É com muito amor e 
responsabilidade que 

produzimos todos os nossos 
cosméticos.



Seja bem vindo ao mundo 

LunaEssência

A essência da beleza

Contato:

Whatsapp: (13) 99712-1740
E-mai: contato@lunaessencia.com
Instagram: @lunaessenciacosmeticos
Facebook: facebook.com/lunaessenciacosmetic
Site: www.lunaessencia.com.br

Pedidos: enviamos por correio ou em Santos
combinamos a entrega no Espaco MrN;
Pagamento: www.lunaessencia.com.br

Loja Física: Espaço MrN - @espacomrn
Rua Doutor Assis Correa, 55 
Gonzaga – Santos / SP


