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A  Sacerdotisa da Lua® não visa somente lucro, mas a integração de um 
conjunto de prioridades, no qual a mais importante é a rede de apoio mútua entre 
todas nós, pois acredito que assim nasce a verdadeira prosperidade. Estamos 
crescendo e o objetivo central é obter êxito na descentralização da marca e abrir 
espaço para que outras irmãs possam se juntar a nós nesta egrégora que tem 
sido firmada, cada uma executando a sua função num sistema colaborativo.

É lindo ver tantas sacerdotisas voltando para casa, reencontrando com a sua 
essência. Esse movimento de retorno à nossa missão faz pulsar todos os 
corações envolvidos. Se você ainda não tiver dado esse passo, sempre há 
tempo. Queremos ver cada vez mais pessoas nesse círculo mágico, semeando 
consciência, se transformando e transformando todes ao seu redor. E, como 
dizemos, é um caminho sem volta, enxergamos esse movimento como um portal 
de abundância, magia e sabedoria compartilhada.
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O  caminho da Cosmetologia Natural é feito de afeto, de renúncia do ego, de 
mãos dadas e pés descalços e em comunhão com a Mãe Terra, útero da criação. 
Quando você usa um produto artesanal, você recebe todo amor da artesã 
alquimista. Aqui lidamos com carinho na concepção de cada detalhe, desde a 
escolha dos insumos até a entrega para vocês.

Falando de entrega, quanta entrega tem aqui! De energia, de união, de rezo, de 
apoio. Acreditamos que juntas podemos prosperar em todos os sentidos e que 
sempre haverá espaço para somar e multiplicar, porque falar de cosmetologia 
natural é honrar o reino vegetal e tudo o que nele vive. Usar essas alquimias é se 
conectar com todo esse universo de autocuidado, que engloba o cuidado com o 
todo. Não é só mercadoria, aqui entregamos, junto de cada potinho, toda a 
alquimia que habita o coração. Falo por mim e por todas as nossas 
colaboradoras e consultoras! Quando estamos juntas, não há solidão no 
caminho, somos um mar aberto e inteiro de abundância e sabedoria.
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Algumas palavras-chave descrevem o que é, afinal, a cosmetologia natural: 
alquímica, ancestral, medicinal, cultural, popular. As alquimias sobreviveram ao 
tempo, foram repassadas geração após geração por meio da oralidade, 
resistiram ao patriarcado, e, portanto, são a parte viva da sabedoria de nossas 
ancestrais e abuelas, que por muito tempo foram silenciadas, invisibilizadas, 
queimadas. Por isso, a cosmetologia chega com um sentido de resgate.

Resgate do nosso poder pessoal, do corpo enquanto veículo do divino, da 
auto-cura, e principalmente, da nossa comunhão e diálogo com a Mãe Terra, que 
nos presenteia com nossas moradas e com tudo aquilo que nos permite nutrir 
corpo e alma. 

Cuidemos de nós e cuidemos Dela!

Permita-se reconectar e reapropriar do que também é seu! É nosso, é o eco que 
ressoa diretamente das nossas raízes mais profundas, é cura, amor e prazer. 
Permita-se se sentir amada e nutrida, para além da estética, para além dos 
processos externos. O caminho é de dentro para fora.

COSMETOLOGIA NATURAL

Sacerdotisa da Lua
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Que tal iniciar a jornada de empreender?

Trabalhar com a venda de produtos é uma ótima oportunidade para quem não 
pode ou prefere não ter um horário fixo, todos os dias, para desempenhar uma 
determinada atividade. É também uma excelente opção para quem tem outra 
ocupação e, consequentemente, poucas horas livres no seu cotidiano, mas 
ainda assim, precisa de uma renda extra no fim do mês. Além disso, escolher os 
cosméticos da Sacerdotisa da Lua soma outras vantagens, como a de semear 
consciência a quem esteja ao redor, promovendo a cura e por meio da ecologia 
e da expansão!

Crie o seu público, sua própria forma de vender, sua identidade. Essa 
identidade é justamente o que nos encoraja a expandir dentro do caminho. Se 
reinvente, ressignifique, partilhe a sua sabedoria!

A exposição em Feiras, Cursos e Viagens é sempre um sucesso. Promova 
reuniões com pessoas próximas e fale sobre os benefícios da Cosmetologia Na-
tural. Crie um grupo particular para as vendas no WhatsApp, faça uma conta 
personalizada no Instagram. Promova encomendas mensais em um dia fixo de 
cada mês e avise as pessoas à sua volta. Assim você poderá contar com a 
segurança de receber o pagamento das suas clientes antes mesmo de fechar 
conosco.

POR QUE VENDER?

CRIE A SUA IDENTIDADE

Dicas

Sacerdotisa da Lua
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Rede de apoio e partilha;

Material para divulgação;

Círculos de Saberes e Rituais entre as Consultoras Sacerdotisa da Lua;

Estímulo à independência financeira;

Incentivo ao empreendedorismo feminino;

Criação de metas pessoais e planejamento de renda;

Flexibilidade de horários;

Valor acessível para a adesão (consultar);

Envio promocional para Consultoras de todo o Brasil;

Produtos disponíveis à preço reduzido em até 50%;

Possibilidade de acordo de consignação (consultar);

Liberdade de preço, ou seja, você pode precificar de acordo com o que 

achar conveniente;

Brindes, campanhas e sorteios;

Acesso ao sistema exclusivo das consultoras, que permite a organização 

dos pedidos e vendas, junto da centralização de informações importantes, 

como estoque em tempo real, cartela de clientes, abertura e fechamento de 

caixa, estatísticas de vendas e outras ferramentas que facilitam o cotidiano 

com transparência, agilidade e autonomia. Cada Consultora possui a sua 

área de trabalho individual e personalizada.

Oportunidade de aprendizado nas áreas afins da Cosmetologia Natural, 

como a Aromaterapia e a Fitoenergética.

E muito mais!

BENEFÍCIOS

Sacerdotisa da Lua
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Para aderir à Revenda dos Cosméticos Sacerdotisa da Lua é necessário 

fazer a primeira compra de estoque no valor mínimo estabelecido no prazo 

vigente de adesão (entre em contato para consultar os valores). Neste 

caso, todos os produtos serão repassados já no valor da Consultoria.

Após a primeira compra, as demais não possuirão valor mínimo e você não 

precisará fazer pedidos todos os meses.

Mas, caso fique sem pedir pelo período de 60 (sessenta) dias, você terá 

que readerir ao programa.

As Alquimias são confeccionadas artesanalmente, respeitando o processo 

natural de maturação de cada produto. Por isso, a reposição de estoque se 

dá de forma "não industrial" num tempo singular e sensível. Isso significa 

que a reposição de cada produto tem um prazo diferente e, ainda, que 

esses prazos podem variar, mas você terá acesso ao estoque e aos prazos 

de confecção no sistema de consultoria.

Quanto à reposição de estoque, acordamos que ela aconteça sempre por 

volta do dia 20 (vinte) de cada mês. Salvo os casos de atraso dos correios 

e afins.

Para mais informações e para sanar dúvidas, você pode entrar em contato 

com a gente pelo E-mail: sacerdotisasdalua.contato@gmail.com, ou pelo 

WhatsApp: (16) 99338-5808.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sacerdotisa da Lua
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Verifique as instruções de uso dos produtos. Mantenha fora do alcance de 
crianças. Em caso de sensibilização, suspenda o uso. Conserve ao abrigo da luz, 
do calor excessivo e da umidade. O banheiro não é o melhor lugar para guardar 
a sua alquimia. Por se tratar de um produto natural e artesanal, pode apresentar 
pequenas variações de coloração ou alteração sutil de embalagem sem 
influenciar na qualidade e/ou quantidade do produto. Todas as embalagens são  
retornáveis!

Não aceitamos devoluções ou trocas, apenas se houver acordo entre as partes 
ou justificativas válidas. Ao aderir à revenda dos cosméticos Sacerdotisa da Lua, 
você concorda com todos os termos e condições prescritas pela marca.

ADVERTÊNCIAS

Sacerdotisa da Lua
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Sabemos que o processo de entrega a distância é o que tem maior pegada 
ambiental, por isso buscamos reduzir os impactos reutilizando caixas de papel e 
plástico bolha de encomendas que chegam a nós pelos correios. Quando não é 
possível, optamos por utilizar palha, papel e extrusado de milho, com fita 
biodegradável ou de papel para fechar. 

A marca preza pelo uso e consumo consciente, reduzindo a quantidade de 
plástico e papel utilizados.

Para enviar aos correios
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Dicas de embalagem ecológica

Cuidar da Terra é, também, cuidar de nós e do nosso futuro. Esse cuidado, 
como todos os outros, começa dentro de nós e é transmitido em tudo o que 
fazemos. Nessa transmissão, optamos por buscar soluções ecológicas em todas 
as etapas dos produtos, não só na composição como também nas embalagens.

Assim, começamos por trocar a maior parte das embalagens da marca por vidro, 
deixando em plástico somente aquelas com questões de segurança (como os 
produtos que usamos no chuveiro, por exemplo). Mesmo assim, todas as 
embalagens são retornáveis. A maior parte delas é esterilizada e reutilizada, e as 
que precisam de descarte tem o selo EU RECICLO, que se responsabiliza pelo 
destino das embalagens, reciclando o equivalente daquilo que sai do nosso 
ateliê.
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“Eu gosto sempre de compartilhar meus testemunhos, passo para as pessoas 
aquilo que eu vivo. Estudo bastante sobre as alquimias sacerdotisas e seus 
benefícios e assim consigo ser mais assertiva nas questões das clientes também 
no momento de indicar”

Chrissie

“Eu gosto sempre de expor que as alquimias são, além de produtos estéticos, 
muito terapêuticos. Ao mesmo tempo que ajudam externamente, estão 
trabalhando internamente também. Sempre que alguém busca um spray, 
incentivo a escolher pela função terapêutica que esteja precisando no momento, 
que não tem erro. Mas tenho muito o que aprender com vocês também.”

Helena Oliveira

“Que amor! Sinto bastante esse lugar também, de um partilhar mais intimista!!! 
Como são alquimias de poder terapêutico e mágico, gosto muito de trazer esse 
lugar de conexão… todes nós ansiamos muito por esse reencontro com a nossa 
essência e é um lugar que vem crescendo muito, inclusive com as necessidades 
de um período pandêmico…”

Karol

“Para as terapeutas, super indico também oferecer alquimias de acordo com o 
sentir a partir da sessão! E para as não terapeutas, numa conversa vocês já são 
capazes de compreender também!!!”

Barbara

Dicas das Consultoras
Sacerdotisas da Lua

Sacerdotisa da Lua
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É interessante criar listas de transmissão para anunciar novidades e 
inspirações, bem como grupos de clientes no WhatsApp para divulgar as 
alquimias e oferecer dicas sobre o universo do herbalismo e da magia. E se você 
é terapeuta ou trabalha em algum nicho das ferramentas integrativas e holísticas, 
que tal integrar os produtos aos serviços? Uma estratégia interessante é fazer 
combos,  já pensou nisso?

Você pode fazer os seus atendimentos utilizando as fases da lua como 
ferramenta, e trabalhar uma questão específica com o auxílio da alquimia 
correspondente. Ou ainda, usar o nosso Oráculo do Ciclo Lunar para abrir as 
sessões e identificar a energia ressonante.

Outra sugestão é fazer um Instagram voltado apenas para as alquimias, relatos, 
orientações! O mais importante é sair do automático. Quando divulgarem, 
divulguem com amor, se apresentem, falem sobre vocês, coloquem a 
personalidade e a identidade única de vocês. Assim, as pessoas se conectam de 
verdade!

Quando falarem de um produto, reflitam: o que sinto quando utilizo esse produto? 
No que ele me inspira? Como e quando faço o uso? Partindo daí, trabalharão com 
mais amor e verdade, saindo da zona de convencimento, e adentrando um 
campo muito fértil e próspero de conexão.

Por fim, uma dica que funciona sempre! Escolha três alquimias que você se 
conecta e já fazem parte do cotidiano, faça uma lista de contatos considerando 
as pessoas que também podem se interessar pelo universo das ervas e da 
cosmetologia consciente, tire foto dos produtos ou use as imagens do acervo de 
divulgação, e envie uma mensagem para cada pessoa da sua lista de forma 
personalizada! Fale sobre o seu novo trabalho, sobre como essas alquimias te 
ajudaram e podem ajudar ela também. Fale e venda com o coração, lembre-se 
que você está vendendo algo que você acredita e isso faz toda a diferença.

Resumindo

Sacerdotisa da Lua
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“Queria te dar parabéns pelo carinho e propósito que você produz todos esses 
cosméticos, como você mesma diz, por produzir essa alquimia maravilhosa e 
permitir que a gente usufrua.”

Helô

“Foi uma alegria abrir o pacote e me deparar com tanta magia!” 
Mariana

“Quando vi seus produtos senti uma imensa vontade de vender eles para outras 
pessoas… Não sou vendedora, sou funcionária pública… nunca tinha sentido 
vontade de vender nada, mas veio assim… e da mesma forma fluída que veio, 
estou te passando…”

Jéssica

“Quero deixar aqui minha admiração e contemplação pelo novo momento da 
Sacerdotisas! Fiquei emocionada acompanhando por aqui a construção do que 
está por vir… encantada em cada detalhe”

Mari 

“Mulheeeer, eu tô apaixonada nesse perfume de Afrodite”
Geny

“Gratidão por tudo, usar as alquimias me faz relembrar todos os dias do meu 
próprio poder! Admiro muito o trabalho que vocês fazem, é de um lugar muito 
profundo.”

Amanda

“O cheiro dos produtos me encantou, me transportou para dentro da natureza… 
percebi que depois que comecei usar a minha pele é outra, parece até magia rs”

Sofia

Feedbacks de Clientes

Sacerdotisa da Lua
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“Fiquei encantada quando abri a caixinha e me deparei com tanto amor, fica 
claro pra mim o quanto vocês se dedicam em fazer algo real e extremamente 
delicioso.”

Lorena

“Os produtos fazem toda a diferença na minha vida, com certeza não fico sem.”
Maju

Feedbacks de Clientes

Sacerdotisa da Lua
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Mãe divina, vós que sois o grande útero da criação, com a tua força e 
grandeza nos abençoe e nos proteja. Que com essa mesma água, digna da 
manifestação de tudo o que vive, nos limpe, nos lave e nos perdoe por todo mal 
que causamos a nós mesmas e, por consequência, a Vós. Que a Tua divina 
presença em nossas vidas seja colo materno, abundância e maré cheia de 
transformação, nos conduzindo em consciência pelas ondulações da vida. Que 
através de Ti, que ocupas grande parte deste solo exterior e interior, consigamos 
enxergar a vida tal como ela é e, a partir disso, honrar a Tua divina presença em 
amorosidade e gratidão. Aqui e agora Te honramos, Rainha do mar e das 
profundezas. Aqui e agora nós nos reconhecemos merecedoras de todas as 
pérolas que bordastes em nossas vidas. Aqui e agora nós nos limpamos em Tua 
divina presença e somos gratas pelos braços sempre abertos do Teu mar. Que 
assim seja, assim é! Elevamos nossas palavras para que elas ecoem do agora 
para toda a eternidade, com a Vossa permissão e proteção. 

REZO À DEUSA MADRINHA

Odoyá, odociaba!

Sacerdotisa da Lua
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Esse movimento nasceu de uma profunda percepção de que, juntas, podemos 
encontrar o caminho de volta para aquilo que somos: selvagens, livres e 
sagradas. Aqui somos todas iguais em importância, sabedoria e acolhimento. 
Ouvimos, aprendemos e nos transformamos a partir da partilha de cada uma. 
Buscamos viver a nossa totalidade, partindo do interior rumo ao equilíbrio do 
bailado cósmico das forças duais presentes em nós e na natureza. Para nos 
situarmos na imensidão de tudo o que nos cerca, somos norteadas e 
trabalhamos pelo resgate da sabedoria ancestral em conexão com o feminino 
selvagem, para que a partir disso, possamos promover a cura de toda a 
humanidade.

SACERDOTISAS DA LUA

Seja bem vinda, Sacerdotisa!
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Recebi um chamado diretamente da Mãe Terra, ela me convidou para 
trabalhar com a cura e ser ponte para reconexão. Através das alquimias que 
produzo, dos círculos que conduzo e das cerimônias às quais integro, fica 
evidente que o caminho natural, regenerativo, selvagem e amoroso é o único 
possível. 

Fui convocada a um mergulho profundo no arcabouço da sabedoria ancestral, a 
partir da gestação de Poema e das experiências com outras mulheres, 
gestantes, nutridoras e ativistas no caminho do amor e da integração. Trago aqui 
a soma dessas vivências que me levaram a tais ferramentas de cura. 

Servir no caminho do autocuidado de dentro para fora é o que me move, quando 
voltamos nosso olhar verdadeiramente a nós mesmas, somos capazes de 
transbordar a nossa medicina a quem esteja ao redor (e vice-versa). 

Somente juntes podemos encontrar o caminho de volta para casa, de volta para 
quem somos. 

KAROL MARCHETTI

A minha Sacerdotisa interior saúda
a sua Sacerdotisa interior.

Sacerdotisa da Lua




