


“Seja bem-vindo
ao início de uma 

história de sucesso”

São essas as palavras que recepcionam todos que visitam ou 

fazem parte de nosso pólo fabril no estado do Ceará, e de 

modo geral elas nos norteiam daqui pra frente: “…uma história 

de sucesso”. Desde o início buscamos e nos empenhamos em 

proporcionar aos nossos consumidores algo além de um bom 

produto, algo que lhes deem boas lembranças e sensações 

inesquecíveis sempre que utilizam, ouvem ou visualizam em algum 

lugar alguma de nossas marcas. Criar experiências positivas e 

agregar propósitos de valor é o que queremos, sempre com ética, 

foco, inovação e responsabilidade sustentável. Assim é nossa 

missão, tornar parceiros e clientes naturalmente fãs de nossos 

produtos e, consequentemente, embelezar a vida de todos.   
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Importante: As cores dos produtos podem sofrer alteração na impressão.  

As cores de batons podem variar de acordo com o tom  do lábio de cada mulher. 

As imagens dos produtos publicadas neste catálogo não estão em tamanho real. 



“Foco e persistência 
são fundamentais”

com Anderson Luid Severo
Presidente do Grupo HNV.

Não acredito na teoria do “de repente”, 

o sucesso ou a derrota não vem por acaso. 

É com muito esforço e disciplina que todos os 

dias fazemos as coisas darem certo ou errado, 

é todo dia procurando melhorar a vida das 

pessoas ou reclamando que determinamos 

a direção de nossas vidas. Para ambos os 

destinos a crença é a mesma o que determina 

o resultado da vitória ou do fracasso são as 

nossas escolhas.  



Aperfeiçoamos as melhores essências buscando 

encontrar a que melhor combina com a sua, para 

compôr nosso portfólio de fragrâncias, sugerir o 

melhor e ideal ao seu bom gosto. 

Perfumes



Perfumes 
Masculinos

R$ 100,00

Personalidade, atitude e lifestyle. 

 Isso forma a sua identidade. 

 Cada pessoa tem uma, e nós, 

 temos perfumes para todas. 

Se destaque, seja você mesmo.

 528 Inspiração Silver Scent - Jacques Bogart 11

529 Inspiração Ferrari Black – Ferrari 12

530 Inspiração 212 For Men – Carolina Herrera 13

531 Inspiração 212 Sexy For Men – Carolina Herrera 14

532 Inspiração 212 Vip For Men – Carolina Herrera 15

533 Inspiração Azzaro – Azzaro 16

534 Inspiração Boss Bottled – Hugo Boss 17

535 Inspiração One Million – Paco Rabanne 18

536 Inspiração Invictus – Paco Rabanne 19

537 Inspiração Animale For Men – Animale 20

702 Inspiração Sauvage – Christian Dior 21

Fragrâncias



Perfumes 
Femininos

R$ 100,00

Fragrâncias
Todo charme e glamour 

femininos transformamos em 

fragrâncias que ressaltam ainda 

mais o que você já tem de 

irresistível: a essência.

518 Inspiração 212 For Her – Carolina Herrera 01

519 Inspiração 212 Vip For Her – Carolina Herrera 02

520 Inspiração 212 Sexy For Her – Carolina Herrera 03

521 Inspiração Angel – Thierry Mugler 04

522 Inspiração Fantasy – Britney Spears 05

523 Inspiração La Vie Est Belle – Lancôme 06

524 Inspiração La Nuit Trésor – Lancôme 07

525 Inspiração Lady Million – Paco Rabanne  08

526 Inspiração D&G Ligth Blue – Dolce e Gabbana 09

527 Inspiração J’adore – Christian Dior 10



Mulheres são versáteis, fazem tudo ao mesmo 

tempo,  o tempo todo. Mulheres são mães, filhas, 

esposas  e namoradas, todas em uma só. Dentro 

de cada mulher  existem várias outras, e para cada 

uma delas existe um Batom Jhonn d.

Make



Batons
Make

R$ 49,00

* Promoção válida enquanto durar o estoque.

746 
Batom Matte - Cód. 15

Cor Nude Total

741
Batom Matte - Cód. 10

Cor Roxo Açaí

736
Batom Matte - Cód. 05
Cor Vermelho Paixão

745 
Batom Matte - Cód. 14

Cor Nude Clássico

740
Batom Matte - Cód. 09
Cor Roxo Jaboticaba

735
Batom Matte - Cód. 04

Cor Vermelho Misterioso

744 
Batom Matte - Cód 13

Cor Nude Estilo

739
Batom Matte - Cód. 08

Cor Roxo Ousado

734
Batom Matte - Cód. 03

Cor Vermelho Rubi

743 
Batom Matte - Cód. 12

Cor Rosa Natural

738 
Batom Matte - Cód. 07

Cor Rosa Incrível

733
Batom Matte - Cód. 02

Cor Vermelho Avelã

742 
Batom Matte - Cód. 11

Cor Pink Elegante

737
Batom Matte - Cód. 06

Cor Pink Choque

732
Batom Matte - Cód. 01
Cor Vermelho Suspiro



“Trabalho em equipe é um 
indicador que nunca falha”

com Aline Severo
Diretora Técnica do Grupo HNV.

Juntos podemos muito mais, unir pessoas e fazê-las 

acreditar em um sonho comum e na possibilidade de 

crescimento contínuo, apesar das adversidades, tem sido 

nosso maior objetivo. Acreditamos em nosso potencial 

humano e que qualquer pessoa com sonhos e força de 

vontade é capaz de estar ao nosso lado e compartilhar 

do sucesso que conquistamos nesses últimos anos. Por 

isso sinta-se convidado(a) a fazer parte do marketing 

multinível que mais atrai sonhadores em todo lugar. 

Venha brilhar junto com a gente, vem pra Jhonn D.



Uma linha da Jhonn D perfeita para 

cada tipo de cabelo, elaborada para 

trabalhar a beleza individual de cada 

mulher em sua plenitude.

Cabelo



Selamento 
Nutrilipídico

1 12 2 43 3

495 Smooting Glazer Cronograma Capilar 
500ml | Com alto poder  nutritivo, devolve a 
integridade dos fios proporcionando  proteção 
extra contra os radicais livres. Óleo de argan e 
rice protein BKS (proteína do arroz), nutrem e 
seguraram os  pigmentos. 

1

R$ 79,80

494 Shampoo  Intensificador de Brilho  1000ml
P.H. 5.0 ideal para a manutenção diária.2

R$ 99,80

493 Máscara  Intensificadora de Brilho 1000ml
Contém serisel  e tamariliz que são redutores de 
volume naturais, e active shine que repõe a massa 
perdida em  processos químicos. 

3

R$ 107,80

491 Bálsamo de Nutrição e Preenchimento Capilar 
1000ml | P.H. 5.0 ideal para a manutenção diária.4

R$ 99,80

515 Máscara  Neutralizante 1000ml 
Desenvolvida para  recuperar inteiramente 
a beleza e a disciplina dos cabelos, é 
altamente condicionante. Sua  fórmula re-
cupera  completamente a beleza dos fios, 
mantendo-os mais saudáveis  e flexíveis.

1

R$ 99,80

517 Shampoo  Dilatador  de Limpeza  
Profunda 1000ml | Shampoo Dilatador 
 de Limpeza Profunda, foi desenvolvido 
para  completa remoção  de resíduos 
que impedem o crescimento natural  dos 
cabelos, seu P.H.  proporciona equilíbrio 
contra agressões  por processos 
químicos  e agentes externos, além de 
higienizar sem  agredir o fio. 

2

R$ 89,80

516 Recondicionador  Nutrilipídico 
1000ml | Quebra as pontes  dissulfetos 
dos fios, neutraliza e envolve a cadeia 
cistínica dando peso molecular,  resultando 
no selamento perfeito da fibra, alisando, 
dando brilho e força. 

3

R$ 299,80

Cronograma 
Capilar

Perfeito para cabelos 
alisados por progressivas e 
indisciplinados tem efeito 
prolongador da nutrição,  antifrizz 
e antiestáticos. 

Movimento, 
hidratação e 
eliminação total 
dos frizz



Matizador Pós Química

1
1

2
2 4

3 4
3 5 6

499 Condicionador  Intensificador de Brilho  1000ml 
Com alto poder  nutritivo, devolve a integridade dos fios 
proporcionando  proteção extra contra os radicais livres.
Óleo de argan e rice protein BKS (proteína do arroz), 
nutrem e seguraram os  pigmentos. 

2

R$ 99,80

502 Shampoo  Intensificador de Brilho  1000ml
P.H. 5.0 ideal para a manutenção diária.1

R$ 99,80

500 Máscara  Intensificadora de Brilho 1000ml 
Contém serisel  e tamariliz que são redutores de volume 
naturais, e active shine que repõe a massa perdida em 
 processos químicos. 

3

R$ 105,80

501 Máscara  Intensificadora  de Brilho  300g
Contém serisel  e tamariliz que são redutores de volume 
naturais, e active shine que repõe a massa perdida em 
 processos químicos. 

4

R$ 37,80

503 Shampoo  Intensificador  de Brilho 300ml
P.H. 5.0 ideal para a manutenção diária.5

R$ 35,80

498 Condicionador  Intensificador de Brilho 300ml
Com alto poder  nutritivo, devolve a integridade dos fios 
proporcionando  proteção extra contra os radicais livres.
Óleo de argan e rice protein BKS (proteína do arroz), 
nutrem e seguraram os  pigmentos. 

6

R$ 35,80

Neutralize cores amareladas e acobreadas 
 enquanto recupera a fibra capilar.

Perfeito para cabelos alisados por progressivas 
e indisciplinados tem efeito prolongador da 
nutrição,  antifrizz e antiestática. 

504 Máscara  Matizadora 1000 ml  
Sua fórmula contém queratina e óleo 
de argan que atuam na recuperação 
da fibra capilar enquanto matiza. Tem 
como principal ativo o Rice Protein BKS 
que  garante a nutrição,  segurando os 
 pigmentos dentro  do córtex dos fios. 

2

R$ 129,80

506 Shampoo  Matizador 1000 ml
Um sistema único com dois pigmentos 
(azul e violeta)  responsáveis pela 
neutralização das cores amareladas  e 
acobreadas.

1

R$ 111,80

507 Shampoo  Matizador 300m
 Um sistema único com dois 
pigmentos (azul e violeta) 
 responsáveis pela neutralização das 
cores amareladas  e acobreadas.

3

R$ 47 ,80

505 Máscara  Matizadora 300g
Sua fórmula contém queratina e óleo 
de argan que atuam na recuperação 
da fibra capilar enquanto matiza. 
Tem como principal ativo o Rice 
Protein BKS que  garante a nutrição, 
 segurando os  pigmentos dentro  do 
córtex dos fios. 

4

R$ 49,80



Nutrifuncional Finish Serum

1 2 3

514 Finish Serum | Somando tecnologia com  as 
propriedades do fruto Argania Spinosa. 
O Sérum  de Argan da Jhonn d tem sua fórmula 
rica  em oxidantes e vitaminas, promovendo brilho 
 e hidratação profunda aos cabelos. 

1

R$ 89,80

Para cabelos extremamente porosos, 
ressecados,  fragilizados e sem brilho. 

brilho e hidratação instantantânea 
 para os seus cabelos.

511 Máscara  Nutrifuncional  
Hidrata profundamente a fibra capilar, 
 controlando os fios e proporcionando 
aos cabelos brilhos radiante disciplina 
e proteção  intensa. 

3

R$ 37,80

509 Condicionador  Nutrifuncional 
Ideal para recompensar o déficit 
nutrifuncional aos cabelos expostos 
as agressões externas

2

R$ 37,80

513 Shampoo  Nutrifuncional 
Composto por  8 óleos nutrifuncionais, 
proteína do arroz  e escalol HP 
especifico para cabelos.

1

R$ 35,80



BB Cream 10 Benefícios em 
um só produto.

496 Defrizante Termo Protetor 
Finalizador com Filtro Solar 
BB Cream  | Ajuda a corrigir as 
imperfeições dos fios, repõe a massa 
perdida por processos químicos  e 
mecânicos. Promove brilho  intenso e 
instantâneo devido a combinação de 
ativos extraídos de fontes vegetais 
como o babaçu, coco, linhaça e soja 
 mais blends de alta tecnologia como 
queratrix, biorestore  e nutrymae cujo 
o seu principal objetivo é fortalecer a 
fibra capilar. 

1

R$ 79,80

Conheça 
como é 

fazer parte 
de uma 

empresa de 
sucesso.

 A Jhonn d é uma empresa pertencente  ao Grupo HNV. Sua 
missão é desenvolver uma relação comercial entre pessoas 
que desejam tonarem-se empreendedoras ou desejam 
investir em outras áreas  de atuação. Nessa relação a Jhonn d 
transforma  essas pessoas em parceiros de negócios  para 
consumirem seus produtos e os apresentarem  a outros 
consumidores. 

Como uma empresa de Marketing de Rede, a Jhonn d 
atua como sócia corporativa dos seus distribuidores 
independentes fornecendo produtos de excelência, com 
respaldo em mídias, estruturas de distribuição e logística 
através da simples indicação pessoal dos seus produtos, 
 sem intermediários, diretamente do seu parque fabril por um 
canal de vendas diretas.
 
O parceiro de negócios da Jhonn d é seu mercado primário, 
que gera um mercado secundário, consumindo ou indicando 
vendas e alavancando seus negócios através de uma rede de 
clientes que se tornam também seus parceiros de negócios 
que irão desenvolver um trabalho coletivo de mercado, qual 
a Jhonn d bonifica seus  parceiros com valores e grandes 
prêmios pelos  resultados multiplicados. 

A Jhonn d funciona como uma rede de negócios: família, 
amigos e conhecidos tornam-se clientes dos nossos 
 parceiros, tanto para comprar quanto para convidar outras 
pessoas. Nesse caso, a rede ganha uma comissão em cada 
venda feita pelos distribuidores  “independentes” que 
consegue recrutar. 

Outro ponto positivo no negócio Jhonn d  é o investimento 
mínimo na compra de produtos,  o que facilita o início das 
operações.  O “distribuidor independente” não precisa investir 
 em infraestrutura, não assume o pagamento  de salários dos 
empregados que participam  das tarefas administrativas da 
empresa e nem arrisca seu capital montando um grande 
negócio.



Elaboramos uma linha especial de 

hidratantes e colônias especiais, com todo 

cuidado e carinho pra que você se sinta 

sempre bem de corpo e alma.

Corpo



Hidratantes

1 12 23 3

1032 Romance  New
Uma deliciosa e delicada combinação de 
âmbar, creme anglaise, baunilha e madeira 
de sândalo.  

1035 Romance  New
Notas de âmbar, creme anglaise, 
baunilha  e madeira de sândalo.  

1031 Love Spell
Uma deliciosa  e delicada 
combinação de flor de cereja, maçã 
vermelha e pêssego.

1034 Love Spell
Notas de flor de cereja, maçã 
vermelha  e pêssego.

1033 Strawberry & Champagne
Uma deliciosa e delicada combinação de 
morangos silvestres, borbulhas  de champagne, 
canela, rosas vermelhas e violetas.

1036 Strawberry  & Champagne
Notas de morangos  silvestres, 
borbulhas  de champagne, canela, 
rosas vermelhas  e violetas. 

1 1

2 2

1 1

R$ 39,90 R$ 39,90

R$ 39,90 R$ 39,90

R$ 39,90 R$ 39,90

Bodysplash Frescor e conforto a 
qualquer momento.

Melhore a hidratação 
e a elasticidade da sua 
pele, e o seu bem estar.



Gel 
Lipotérmico

10 Benefícios em 
um só produto.

1037 Gel  Liportérmico
Gel para massagem com ação 
termogênica, anti-inflamatória  e 
descongestionante.  Rico em ativos 
 que auxiliam na quebra  de moléculas 
de gordura,  reduzindo suas medidas. 

1

R$ 46,90

Saiba as 
vantagens de 
fazer parte de 
uma empresa 

de sucesso.

Revenda
de Produtos
Até 100% de lucro 
com vendas diretas 
ou e-commerce

1

Consumo
Inteligente
Ganhe consumindo 
nossos produtos

2
Private Business
Indicação
Gerenciamento de Equipes
Desenvolvimento de Equipes
Atividade
Participação Global
Expansão
Bônus Incentivo

3



Mais que novidades, trouxemos novas 

experiências para que você possa se 

apaixonar ainda mais pelo que fazemos, 

assim como nós.

Lanc
´
amentos



Sabonetes para 
corpo e mãos
Extratos de algas vermelhas e marrons compõem 

nossa nova linha de sabonetes líquidos para 

Corpo e Mãos Jhonn D. Além de remover a sujeira 

e oleosidade excessiva da superfície da pele 

com uma espuma rica e cremosa, proporcionam 

hidratação e maciez durante o banho e higiene das 

mãos. Diga adeus aos dias em que lavar suas mãos 

e tomar banho eram apenas uma tarefa rotineira.

1
2

1102
Sabonete Líquido
para o corpo 230ml

1

R$ 35,80

1103
Sabonete Líquido
para mãos 500ml

2

R$ 42,80



Linha para Cachos
A simplicidade é o segredo das grandes mágicas 

para trazer definição e flexibilidade a todos os 

tipos de cachos. Pensando nisso, apresentamos a 

nossa nova linha Curly & Wavy, cabelos cacheados 

naturalmente, com brilho e bem cuidados, sem 

precisar ir a um salão de beleza!

1 2 3 4

1108
Máscara para
cachos 300ml

1106
Shampoo para 
cachos 300ml

3

1

R$ 35,80

R$ 35,80

1109
Creme para pentear 
cachos 300ml

4

R$ 35,80

1107
Condicionador  para
cachos 300ml

2

R$ 35,80



1 2

Linha de cuidados 
masculinos
A nossa linha masculina BLACK WOLF com 

extratos de hortelã e algas vermelhas é formada 

por produtos práticos, com fragrância sofisticada 

e moderna, para homens autênticos e com 

personalidade. Livre de parabenos e silicone.

1104
Shampoo 
Black Wolf 300ml

R$ 37,80

1105
Condicionador 
Black Wolf 300Ml

2

R$ 37,80



O SUCESSO 
TE CONVIDA 
A IR MAIS 
LONGE. 
SEJA UM 
DISTRIBUIDOR
Jhonn d

Não confunda Marketing Multinível
Talvez você esteja um pouco confuso agora. Com certeza você já 

deve ter escutado falar de um negócio chamado “pirâmide”. Talvez 

você até  desconfiasse que Marketing de Rede e pirâmide fossem 

a mesma coisa. Então, chegou a ler essa página com um pé atrás 

quanto ao nosso negócio Jhonn d. Mas não se preocupe, nosso 

negócio é realmente um negócio  de Marketing de Rede, um negócio 

que cresce exponencialmente nos EUA e em vários outros países da 

Europa  e não tem nada a ver com o modelo de pirâmide (que é uma 

prática ilegal enquadrada na Lei Federal 1.521/51, que classifica crime 

contra a economia popular).

Nosso negócio Jhonn d bem como outras grandes empresas 

Internacionais e Nacionais do setor que possui selos como ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – ABIHPEC (Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) 

– ABEDV  (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Direta) – 

ABF (Associação Brasileira de Franchising) é um negócio saudável 

feito por grandes empresas sérias e éticas.    

COMO FUNCIONA O NEGÓCIO Jhonn d ENTÃO?

Você não encontra os produtos Jhonn d em uma loja de varejo 

ou atacado, exceto se for aos nossos CDs. Mas em vezes disso você 

vai encontrar nossos produtos em nossa rede  de distribuidores 

independentes. Imagine se você fabricasse meias de lã, mas não vendesse 

em nenhuma loja de vestuários, somente para seus amigos e familiares. 

Assim também é com  os produtos da Jhonn d. Sem intermediários, 

exceto os próprios revendedores, o produto chega ao consumidor final 

sem nenhum atravessador seja ele atacadista  ou varejista. 

QUALIFICAÇÃO DOS NOSSOS DISTRIBUIDORES

Todos os distribuidores da Jhonn d passam por uma série de 

treinamentos pessoais e para suas equipes,  que os atualiza quanto 

aos produtos, às estratégias  de marketing, à rentabilização dos 

seus negócios e  à administração de suas finanças.  Preparando-os 

assim para serem empreendedores  de sucesso e gerarem grandes 

resultados financeiros. 

CONCLUSÃO 

Nosso negócio é para pessoas empreendedoras,  que desejam 

conquistar novos mercados,  independência dos seus trabalhos 

tradicionais  e que estão dispostas a adquirir novos  conhecimentos e 

desenvolver novos métodos  de trabalho para transformarem hábitos 

naturais  de indicação de produtos em rendas extraordinárias. 



Ú N I C O ,  I G U A L  A  V O C Ê .


