*Soul Power é Free From e livre de todos os componentes descritos nesse e-book.

CABEÇA FEITA TAMBÉM É CABEÇA LIVRE DE
SUBSTâNCIAS “PROIBIDAS”*
A Soul Power foi desenvolvida para a consumidora que é cabeça feita. Essa consumidora se preocupa
com os produtos que usa, sabe o que é bom e o que faz mal para ela e para o mundo a sua volta.
Para atender suas exigências, os laboratórios Soul Power fizeram um levantamento não só de componentes considerados “proibidos”, mas também dos que causam algum dano aos cabelos, à saúde humana
e ao meio ambiente.
Pensando em mostrar para você o resultado desse trabalho, foi criado este e-book sobre cada um
desses componentes proibidos que não foram utilizados nas formulações para nascer um produto 100%
FREE FROM. Um selo que carrega personalidade, consciência ambiental e vontade de proporcionar às
cacheadas, crespas e onduladas uma alternativa para deixar os seus fios poderosos sem deixar de cuidar
também do que está ao redor. Porque é muito mais do que cuidar de cabelos. É força. É poder. É ser cabeça feita.
Além dos 10 segredos de um produto livre de componentes prejudiciais, você também vai encontrar
a lista completa dos elementos eliminados da formulação, a história do FREE FROM e dos produtos Soul
Power. Se não bastasse, você ainda vai ter acesso a detalhes de quem é essa mulher cabeça feita, assim
como uma ajuda para identificar em qualquer produto esses elementos “proibidos”.
*Embora já esteja na nossa linguagem do dia a dia que vários elementos são “proibidos” para o cabelo,
eles não são proibidos por lei. Não há nenhuma regulamentação com esse teor. Por isso, o termo foi posto
em aspas.

SEGREDO #1
O QUE SÃO: elementos derivados do petróleo, que também são conhecidos como vaselina, óleo mineral ou parafina líquida. Estão presentes na maioria dos produtos para o cabelo e costumam ser utilizados
em hidratantes corporais.
COMO AFETAM SEUS CABELOS: por conta de sua composição oleosa, é um componente que
não se dissolve em água. Isso faz com que ele se acumule em seu cabelo, podendo formar uma película
impermeável e impedindo que outras substâncias acessem os fios. O efeito a curto prazo é a retenção da
hidratação já que envolve os fios, mas com o tempo, essa ‘capa’ impede a penetração de outros elementos
importantes para a sobrevivência dos seus cachos e crespos, deixando-os pesados, sem brilho e sem vida.
COMO AFETAM A SUA SAÚDE: de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer
(IARC), os petrolatos são substâncias que podem causar câncer ao serem utilizados com frequência e em
grande quantidade.
COMO AFETAM O MEIO AMBIENTE: os componentes utilizados em produtos como o shampoo e
condicionador não terminam após a lavagem. Eles escorrem pelo ralo, percorrem o esgoto e chegam até os
rios e corpos d’água ocasionando a eutrofização, ou seja, o aumento da matéria orgânica na superfície. Isso
pode criar um bloqueio solar na água, prejudicando o processo natural da fauna e ajudando na destruição da
biodiversidade.

SEGREDO #2
SER FREE FROM É SER LIVRE DE SULFATOS
O QUE SÃO: substâncias químicas que atuam como uma espécie de detergente, ou seja, têm uma
função desengordurante. Além dessa característica, empresas costumam usar os sulfatos para proporcionar
espuma durante a lavagem do cabelo. Por serem de baixo custo, são largamente utilizados nos produtos.
COMO AFETAM SEUS CABELOS: os sulfatos têm a função de ajudar na limpeza do cabelo e
desengordurá-lo. O problema é que, para fazer isso, acaba abrindo em excesso às escamas dos fios. Então,
além de remover a sujeira, também pode retirar a hidratação dos cabelos, causando ressecamento. O efeito
de ressecamento pode ser potencializado ainda mais nos cabelos cacheados, com química e tingidos.
COMO AFETAM A SUA SAÚDE: assim como os petrolatos, os sulfatos são considerados, de acordo
com a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC), substâncias que podem causar câncer ao
serem utilizados com frequência e em grande quantidade.
COMO AFETAM O MEIO AMBIENTE: os componentes utilizados em produtos como o shampoo e
condicionador não terminam após a lavagem. Eles escorrem pelo ralo, percorrem o esgoto e chegam até os
rios e corpos d’água. De acordo com estudos, o maior problema é que eles podem não ser biodegradáveis,
então apresentam potenciais riscos à biodiversidade.

SEGREDO #3
SER FREE FROM É SER LIVRE DE PARABENOS
O QUE SÃO: conservantes sintéticos que têm uma função antimicrobiana, antibacteriana e antifúngica, ou seja, ajudam a proteger o produto contra microrganismos. Por serem extremamente baratos, são
largamente utilizados em cosméticos, produtos farmacêuticos e até mesmo alimentos.
COMO AFETAM A SUA SAÚDE: de acordo com estudos científicos, os parabenos têm potencial
risco de causar câncer de mama. Eles possuem atividade estrogênica, podendo causar desestabilidade
hormonal. Além disso, também podem se acumular na pele promovendo envelhecimento cutâneo.
COMO AFETAM O MEIO AMBIENTE: os componentes utilizados em produtos como o shampoo e
condicionador não terminam após a lavagem. Eles escorrem pelo ralo, percorrem o esgoto e chegam até os
rios e corpos d’água. De acordo com estudos, o maior problema é que eles podem não ser biodegradáveis,
então apresentam potenciais riscos à biodiversidade.

SEGREDO #4
SER FREE FROM É SER LIVRE DE NANOPARTÍCULAS
O QUE SÃO: partículas de tamanhos nanométricas criadas em laboratório.
COMO AFETAM A SUA SAÚDE: por serem nanopartículas, são ainda mais fáceis de penetrarem no
organismo humano e animal. Dependendo do elemento criado em nanopartícula, pode ser perigoso.
COMO AFETAM O MEIO AMBIENTE: os componentes utilizados em produtos como o shampoo e
condicionador não terminam após a lavagem. Eles escorrem pelo ralo, percorrem o esgoto e chegam até os
rios e corpos d’água. Assim, eles podem causar potenciais danos à biodiversidade, principalmente à microflora dos animais aquáticos.
COMO VOCÊ VAI VER REPRESENTADO

SEGREDO #5
SER FREE FROM É SER LIVRE DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL (SIM, É VEGANO!)
O QUE SIGNIFICA: todas as matérias-primas são de origem vegetal ou sintética. Isso significa que,
para ter o produto final, nenhum animal foi sacrificado.
POR QUE É IMPORTANTE? porque é uma forma de incentivar a consciência do bem-estar coletivo,
respeitando o meio ambiente e a vida dos animais.

COMO VOCÊ VAI VER REPRESENTADO

SEGREDO #6
SER FREE FROM É SER LIVRE DE TESTES
EM ANIMAIS
O QUE SIGNIFICA: os produtos FREE FROM não são testados em animais. Ser FREE FROM é ser
livre de crueldade, é ser um produto amigo dos animais.
POR QUE É IMPORTANTE? porque é uma forma de incentivar a consciência do bem-estar coletivo,
respeitando o meio ambiente e a vida dos animais.

COMO VOCÊ VAI VER REPRESENTADO

SEGREDO #7
SER FREE FROM É SER LIVRE DE TRANSGÊNICOS
O QUE SIGNIFICA: as matérias-primas dos produtos FREE FROM são escolhidas também pela forma como são feitas e desenvolvidas. Somente as que não foram geneticamente modificadas são utilizadas,
tornando os produtos com o selo FREE FROM também livre de transgênicos.
COMO AFETAM A SUA SAÚDE: de acordo com pesquisas, produtos transgênicos podem estar
relacionados ao aumento de reações alérgicas.
COMO AFETAM O MEIO AMBIENTE: o cultivo de plantas transgênicas pode matar populações
benéficas como abelhas, minhocas e outros animais e espécies de plantas.

COMO VOCÊ VAI VER REPRESENTADO

SEGREDO #8
SER FREE FROM É SER LIVRE DE SILICONE
O QUE SIGNIFICA: para ter o selo FREE FROM os produtos não podem utilizar silicone em sua
composição.
COMO AFETAM SEUS CABELOS: em contato com os fios, o silicone pode acumular-se conforme o
uso. Em pouco tempo esse processo acarreta oleosidade e deixa o cabelo mais pesado. Além disso, também
pode gerar irritação no couro cabeludo.
COMO AFETAM A SUA SAÚDE: estuda-se o potencial papel do silicone em algumas doenças.
COMO AFETAM O MEIO AMBIENTE: como são insolúveis em água, quando o silicone chega aos
corpos d’água ele não se mistura, o que pode provocar alteração na biodiversidade e ser um potencial risco
à vida dos animais aquáticos.

SEGREDO #9
SER FREE FROM É SER LIVRE DE SAL
O QUE SIGNIFICA: para ter o selo FREE FROM os produtos não podem utilizar cloreto de sódio [sal
de cozinha] em sua composição.
COMO AFETAM SEUS CABELOS: a exclusão do cloreto de sódio [sal] proporciona menos agressão
aos cabelos, pois eles são micro cristais que podem provocar o ressecamento dos fios.
COMO AFETAM O MEIO AMBIENTE: o uso desordenado e desmedido no solo e na água pode
causar impactos ao meio ambiente.

SEGREDO #10
SER FREE FROM É SER LIVRE DE FORMOL OU
LIBERADORES DE FORMOL
O QUE SIGNIFICA: além de não possuir formol, um produto FREE FROM também não leva em sua
composição elementos liberadores de formol.
COMO AFETAM SEUS CABELOS: o formol tem uma ação de selagem das cutículas, principalmente
às que estão abertas por alguma química recente. Isso pode enrijecer os fios, retirando sua água e gordura,
que têm a função de hidratar e lubrificar os frios.
COMO AFETAM A SUA SAÚDE: o formol é considerado cancerígeno pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).
COMO AFETAM O MEIO AMBIENTE: o formol pode ser prejudicial à vida aquática e aos outros
animais.

DICIONÁRIO DOS COMPONENTES RETIRADOS
Abaixo, você encontra todos os ingredientes que fazem mal e que, por isso, não estão
presentes nos produtos #soulpower.
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BENZOFENONA E DERIVADOS
CORANTES SINTÉTICOS
DIÓXIDO DE ETILENO
DMDM HIDANTOÍNA
ETHANOLAMINAS (MEA, DEA, TEA)
FORMALDEÍDO
FTALATOS
GLÚTEN
GMO (ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS)
IMIDAZOLIDINIL URÉIA/DIAZOLIDINIL UREA
MATÉRIAS PRIMAS DE ORIGEM ANIMAL
NANOTECNOLOGIA
OCTILMETOXICANAMENTE (OMC)
ÓLEO MINERAL
PABA (ÁCIDO PARAMINOBENZÓICO)
PARABENOS
PARAFINA
PETROLATOS
PROPILENOGLICOL
SAL (NaCl)
SILICONES
SULFATOS
TALCO (TALC)
TRICLOSAN/TRICLOCARBAN

#conteúdoespecial
A HISTÓRIA DO FREE FROM, PRODUTOS
SOUL POWER E A MULHER CABEÇA FEITA
O FREE FROM:
O FREE FROM nasceu com o objetivo de proporcionar algo realmente diferente às mulheres cabeças
feitas de hoje. Ele faz parte de um projeto chamado #soulpower, que se materializa em produtos para todas
as curvaturas dos cabelos, sejam eles ondulados, cacheados ou crespos. É entender que é mais do que
fortalecer o cabelo, é fortalecer a autenticidade de quem usa.
A MULHER CABEÇA FEITA:
Você, mulher, sabe bem o que é melhor para você. Você sempre pesquisou, inclusive, como cuidar
dos seus fios. Sempre quis a dica daquela amiga para poder potencializar sua força, sua autoestima, sua
autonomia.
Você se importa como suas ações afetam o mundo e como você pode ser melhor para si mesma. Você
merece ser empoderada. Você merece ser ouvida. Você merece ter seus cabelos poderosos.
OS PRODUTOS SOUL POWER:
A Soul Power tem produtos para todas as curvaturas e para todos os momentos. Conheça.

#extra
COMO IDENTIFICAR QUEM USA
ESSES COMPONENTES PREJUDICIAIS?
É importante sempre ler os rótulos dos produtos para descobrir do que eles são feitos. Para facilitar
a identificação de elementos considerados “proibidos” para os seus cabelos, abaixo tem uma tabela com os
elementos que geralmente aparecem escritos nas embalagens:

Tabela dos petrolatos “proibidos”
Petrolatum/petrolator
Mineral Oil/óleo mineral
Parafinum Liquid/parafina líquida
Isoparaffin
C13-14 Isoparaffin
C12-20 Isoparaffin
Vaselina/vaselin
Isododecane/Isododecene
Alkane/Alcano
Dodecane/Dodecano
Dodecene/Dodeceno

#extra
COMO IDENTIFICAR QUEM USA
ESSES COMPONENTES PREJUDICIAIS?
Tabela dos sulfatos “proibidos”
Sodium Lauril Sulfate (Sodium Lauryl Sulfate - SLS) - Lauril Sulfato de Sódio;
Sodium Laureth Sulfate (Sodium Lauryl Ether Sulfate - SLES) - Lauril Éter Sulfato de Sódio;
Ammonium Laureth Sulfate (ALES) - Lauril Éter Sulfato de Amônio;
Ammonium Lauryl Sulfate (ALS) - (Lauril Sulfato de Amônio ou Dodecil Sulfato de Amônio);
Sodium Trideceth Sulfate (também comercializado como Sulfato de Sódio Polioxietileno Tridecil;
Sulfato de Sódio Éter Tridecilico; Sódio Tridecil Trioxietil Sulfato);
Sodium Myreth Sulfate (Miristil Éter Sulfato de Sódio);
Sodium Coco/Cocoyl Sulfate (Sulfato de Sódio Coco);
TEA Lauril Sulfato (TEA Lauryl Sulfate);
TEA Dodecilbenzenosulfonato;
Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio (Sodium Alkylbenzene Sulfonate);
Ammonium Xylene Sulfonate;
Sodium Xylene Sulfonate;
Dioctyl Sodium Sulfoccinate;
Sodium Socoyl / Lauryl / Lauroyl Sarcosinate;
Ehtyl PEG-15 Cocamine Sulfate.

#extra
COMO IDENTIFICAR QUEM USA
ESSES COMPONENTES PREJUDICIAIS?
Tabela dos liberadores de formol
FORMALDEHYDE
QUATERNIUM-5
QUATERNIUM-15
DIMETHYL-DIMETHYL (DMDM) HYDANTOIN
IMIDAZOLIDINYL UREA
DIAZOLIDINYL UREA
SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATE,
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL (BROMOPOL)
TOSYLAMIDE
POLYOXYMETHYLENE UREA
5-BROMO-5-NITRO-1,3 DIOXANE
METHENAMINE
FORMALIN
FORMIC ALDEHYDE
METHANAL
OXOMETHANE
OXYMETHYLENE
BFV

#extra
COMO IDENTIFICAR QUEM USA
ESSES COMPONENTES PREJUDICIAIS?
Tabela de ingredientes de origem animal mais utilizados em produtos para cabelo

Ácido Esteárico (Stearic Acid)
Ácido Hialurônico (Hialuronic Acid)
Carmim, Cochonilha, Ácido Carmínico (Carmine, Cochineal, Carminic Acid)
Caroteno, Provitamina A, Betacaroteno
Cera de Abelha, Geleia Real, Mel, Pólen, Própolis (Bee Wax, Royal Gelly, Honey, Pollen)
Colágeno (Collagen)
Elastina (Elastin)
Esterol (Stearyl Alcohol Sterols)
Esteroide, Esterol (Steroids Sterols)
“Fontes Naturais” (Natural Sources)
Gorduras, Sebo ou Óleos Animais
Lanolina (Álcool de Lanolina Acetilado)
Pó ou Proteínas da Seda (Silk)
Queratina (Keratin)
Ureia, Carbamida, Ácido Úrico (Urea, Carbamide)
Vitaminas do Complexo B
Vitamina D, Ergocalciferol, Vitamina D-2, Ergosterol, Provitamina D-2, Calciferol, Vitamina D-3
Vitamina H

#extra
COMO IDENTIFICAR QUEM USA
ESSES COMPONENTES PREJUDICIAIS?
Tabela dos parabenos “proibidos”
metilparabeno
propilparabeno
etilparabeno
butilparabeno

