
NATRUE
Um selo de qualidade 
verdadeiramente natural



Quer aderir ao selo natural e orgânico NATRUE, mas não sabe como? 
Acompanhe-nos nesta brochura e saiba como o fazer.

Este selo tem como propósito a certificação de cosméticos naturais e 
orgânicos, para o benefício dos consumidores a nível mundial – sendo, por 
isso, uma certificação possível para matérias-primas e produtos finais.

Garanta esta certificação através da nossa inspeção credível, competente 
e independente e transmita confiança e transparência aos seus 
consumidores. 

Como é que os produtores obtêm o 
selo natural ou orgânico Natrue?
Para uma marca adquirir o selo Natrue, pelo menos 75% dos seus 
produtos têm de ser certificados Natrue, ou seja, não é possivel a 
certificação de produtos isolados. 
O processo de certificação NATRUE  inicia-se com a verificação da 
conformidade da formulação com base na documentação fornecida pelo 
fabricante. A segunda fase da certificação inclui uma inspeção ao local de 
fabrico.

NATRUE
Um selo de qualidade 
verdadeiramente natural

Critérios de Atribuição 
e Esquema de Testes

 
    ESTA É A ABORDAGEM DO 

SELO NATURAL OU ORGÂNICO 
NATRUE 

1. Definição dos 
produtos e captação 
do perfil de risco 

2. Cotação, análise 
da documentação
e auditoria

3. Atribuição do selo 
pelo Conselho 
Consultivo do Selo

4. Conclusão do 
contrato de licença

5. Coordenação 
das campanhas 
publicitárias e de RP

6. Testes regulares 
e auditorias



Que fatores 
verificamos para 

avaliar a qualidade 
do produto?

A qualidade do produto final depende maioritariamente da qualidade das 
matérias-primas utilizadas. Por isso, a NATRUE define limites minimos 
de ingredientes naturais e limites máximos de ingredientes derivados de 
compostos naturais.

Instalações de produção e fabrico: um pré-requisito para produtos de 
alta qualidade são as suas instalações de produção e os seus processos 
de fabrico. Nesse sentido, os nossos auditores e inspetores averiguam 
presencialmente se as empresas demonstram uma gestão profissional 
e, acima de tudo, sem falhas. As instalações de produção podem estar 
localizadas em qualquer lugar.

A análise da embalagem de um produto é uma parte fulcral dos nossos 
requisitos para a atribuição do selo NATRUE. Os materiais, tintas para 
impressão e aditivos usados são avaliados, com o intuito de garantir os 
requisitos NATRUE.

Os fornecedores das matérias-primas, bem como de produtos 
intermédios, estão incluídos numa auditoria rotativa de acordo com o 
programa para obtenção do selo, consoante o produto. Dependendo do 
seu grau de processamento, decidimos o quão longe precisamos de ir na 
auditoria à cadeia de abastecimento. Ao fazê-lo, temos em conta todas as 
normas vigentes, mesmo as além-fronteiras.

O produto final é inspecionado regularmente de acordo com o plano de 
inspeção. O seu ponto central é a verificação da declaração completa – 
se necessário, também conforme normas internacionais. Para a inspeção 
do produto final recebemos, entre outros, amostras diretamente do 
comerciante, sem o conhecimento do seu fabricante (cliente mistério).

MATÉRIAS-PRIMAS

INSTALAÇÕES DE 
PRODUÇÃO E FABRICO

EMBALAGENS

 FORNECEDORES 
E ABASTECIMENTO

PRODUTO FINAL

Para mais 
informações 
contactar:

WWW.SGS.COM/PT-PT

 808 200 747

PT.INFO@SGS.COM



Facebook LinkedIn
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WWW.SGS.COM/PT-PT

https://bit.ly/3JFvwyJ
https://bit.ly/3Q4pKZU
https://bit.ly/3qAWhfe

