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Ervas Naturais
Os diretores da Ervas Naturais, realizaram em Ji-Paraná, no dia 22 
de agosto no Espaço Partenon o Mega Evento para profissionais 
cabeleireiros do estado de Rondônia, com participação da im-
prensa e de empresários ligados a área, o evento teve casa cheia 
e movimentou o município durante a segunda-feira. Na ocasião 
foi apresentado as tendencias e as novidades dos produtos Ervas 
Naturais que são direcionado especialmente para cabelos. Técni-
cos apresentaram através de modelos a sua arte capilar.

“REALIZA MEGA EVENTO EM JI-PARANÁ’’

O casal Penha e Mauro Gomes (Coordenador de Vendas da Ervas Naturais em Rondônia, Acre, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) Abraão Muller Barros Gomes (Distribuidor de Rondônia) 
Alcion Gomes (Sócio-Presidente) Flaviane Souza e o namorado Maurilio Gomes, foram os 
organizadores do evento que trouxeram profissionais de todo o estado e técnicos da indústria.

Leo Alves é especialista em corte e colorimetria, Diretor Técnico 
e Artístico da Ervas Naturais, com Workshops realizados no Brasil inteiro. Pos-
sui vasta esperiência no ramo Cosmético Profissional, atuando diretamente 
na elaboração e estudos dos lançamentos da empresa.

Marcos Fenning é especialista em penteados, exigente e perfeccio-
nista, é um dos profissionais mais requisitados em eventos de beleza no Brasil e 
no exterior. Coleciona títulos, troféus, medalhas e condecorações com o “Tesoura 
de Ouro“ e “Esmeralda do Brasil“.  Marianos é especialista em Corte, 
estilista de cabelo há 30 anos, possui vasta experiência em cortes. Aperfeiçoou-
-se nas mais conceituadas academias da Europa, que lançam tendências nos 
principais pólos da moda mundial.

Ervas Naturais é uma indústria de cosméticos criada a partir das tendências mundiais que passaram a 
se impor neste segmento de mercado a partir do final do século XX. Ou seja: oferecer produtos de qua-
lidade desenvolvidos com fórmulas de acordo com a biodiversidade, a partir de insumos não-poluentes 
e que respeitem a saúde dos consumidores.Assim, desde os primeiros dias, os idealizadores da Ervas 
Naturais mantém um compromisso de responsabilidade que supera em muito a extensa legislação 
que regula o setor.

Tudo começa com uma seleção primorosa da matéria-prima, submetida a rigorosos ensaios para verifica-
ção de procedência, até ser encaminhada para utilização nas diversas composições.O mesmo acontece 
com todos os itens em seus processos de elaboração, com cada fase sendo sistematicamente testada 
e verificada, até a liberação para o envasamento e embalagem. Para manter este nível de excelência, 
a Ervas Naturais se assenta em uma unidade fabril dotada com o que há de mais moderno em termos 
de infra-estrutura e de equipamentos.

Cada linha de atuação tem logística interna própria, e nada foge aos rígidos padrões de controle 
impostos pelas resoluções da Agência de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde.E o mercado 
reconhece este esforço da Ervas Naturais, pois, com o passar dos anos, sua marca foi se desenvolvendo 
sem uso de propaganda, exclusivamente pelos seus bons atributos.E num processo de expansão que 
só se amplia, hoje é conhecida em quase todo o território nacional, uma vez que está presente em 10 
dos mais importantes Estados brasileiros.

 Isso é possível graças a parcerias com distribuidores locais que também buscam atender seus clientes 
com soluções sempre inéditas, uma vez que aquele que ousa parar já está atrasado.Agora, consolidados 
no mercado, os empreendedores da Ervas Naturais partem para a criação de um projeto voltado para 
a área social, que em breve será anunciado à sociedade.

Mais que apresentar para o mercado nacional o shampoo Silver e o Leite 
Ceramidas, são produtos da Ervas Naturais, no dia 22 com a participação 
de profissionais os produtos foram usados e apresentados, mostrando aos 
presentes a qualidade e o resultado do trabalho feito por profissionais. 

As modelos desfilaram a grifes da Manas Boutique e por meio de seus cabelos foram 
mostrados a beleza de cada penteado feito por técnicos da indústria.

No programa Tergon In Society de ama-
nhã estaremos mostrando a cobertura 
do evento com imagens do cinegrafista 
J. Batista.

Abraão Muller Barros Gomes (Distri-
buidor de Rondônia) e a equipe de 
vendas da Ervas Naturais em Rondônia.

Miriam da MM Cabeleireiro também 
esteve presente com participação 
ativa no evento.

O empresário Sérgio com a esposa  
Thaís foram prestigiar o evento.


