AS PESSOAS VAGHEGGI
“A Vagheggi é uma empresa Italiana com
mais de 40 anos de experiência e manteve-se sempre ﬁel à sua visão de beleza e
à sua missão de criar produtos Fitocosméticos de qualidade para todas as
mulheres. Respeitamos o ambiente em
que vivemos e damos especial atenção á
seleção das matérias primas para os
nossos produtos, assim como promovemos uma política de «fair trade» com uma
real preocupação a nivel ambiental e com
o desenvolvimento sustentável, protegendo o ecossistema e a biodiversidade em
geral. A Vagheggi abastece-se junto de
fornecedores que respeitam as leis locais e
internacionais de salvaguarda e desenvolvimento ambiental, integradas com as
comunidades locais, incentivando o seu
trabalho e mantendo as técnicas de
colheita e processamento tradicionais”.

Valeria Cavalcante - CEO

“Em 2011 inauguramos uma nova grande fábrica da
Vagheggi em Nanto, Província de Vicenza (Itália).
Uma decisão nada simples, face as incertezas da
economia mundial, mas como queremos continuar
a crescer e expandir para novos mercados (atualmente já estamos em mais de 60 países), queremos
consolidar a nossa marca e identidade como produtos de qualidade projetados e fabricados em Itália.
A Vagheggi ajudou a escrever e já faz parte da
história da cosmética proﬁssional Italiana e diferencia-se pelas suas escolhas “green”, desde sempre
com a sua “alma” na Fitocosmética.

“A Vagheggi é um projeto empresarial que foi realizado
com muito cuidado, amado e que cresceu ao longo dos
anos em função de muito trabalho e dedicação. Sentimos muito orgulho por sermos a escolha de milhares de
clientes, proﬁssionais e particulares em todo o mundo.
Os resultados obtidos pela Vagheggi em todos os países
onde comercializamos os nossos produtos Fitocosméticos, incentiva-nos todos os dias a prosseguir o nosso
caminho de atenção e amor pela beleza das mulheres,
possibilitando a melhor formação aos nossos
distribuidores, operadores e Consultoras de Beleza que
representam a Vagheggi em todos os níveis”.

Vittorio Cavalcante - Presidente

Franca Gualtiero - Responsável pela Formação
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QUEM SOMOS E AS PESSOAS VAGHEGGI

“A Vagheggi está entre as primeiras realidades empresariais Italianas do sector da indústria cosmética que
juntou a histórica tradição da cosmética natural com as
tecnologias mais avançadas, modernos laboratórios de
análise, com vista a criar e a estudar produtos únicos a
partir de uma rigorosa seleção de matérias primas que
são encontradas nas mais remotas e diversas regiões
do mundo. Todo o rigoroso processo de estudo e
seleção das matérias primas, permite a obtenção de
cosméticos únicos e “sob medida”, pois cada componente de um produto Vagheggi é estudado cuidadosamente, assim como escolhido minuciosamente para
fazer parte daquele produto, com base nas exigências
de qualidade e sinergias entre os princípios ativos. A
proveniência das matérias primas, a concentração dos
seus princípios ativos, a periodicidade e o seu sistema
tradicional de colheita, permitem uma escolha de
matérias-primas de excelente qualidade, assim como a
consequente produção de produtos Fitocosméticos
não estandardizados”.

“A visão da Vagheggi sempre foi clara e coerente em
produzir produtos ﬁtocosméticos de qualidade, ou
seja, produzir produtos “únicos”, dominando todo o
ciclo de produção dos mesmos, principalmente com o
correto armazenamento das suas matérias primas.
Durante todas as fases de produção dos produtos,
existe um rigoroso controlo de qualidade, desde a
entrada das matérias primas na fabrica até ao produto
ﬁnal, permitindo a produção de produtos Fitocosméticos de qualidade, com alto nível de segurança para
eﬁcazmente serem utilizados pelos nossos clientes em
todo o mundo”
Angelo Zordan - Coordenador de Produção

Matilde Gata - Diretora Técnica e R&D
“A Vagheggi diferencia-se pela sua vocação com a
formação constante e de alto nível, pois consideramos
que a formação é um instrumento fundamental para o
trabalho proﬁssional e de qualidade das nossas Consultoras de Beleza, assim como para todos os nossos
Clientes Proﬁssionais. A Vagheggi propõe níveis de
formação diferenciados para uma gestão empresarial
personalizada, assim como o “Master Business Vagheggi”, especialmente dirigido para os nossos Clientes
Proﬁssionais e Consultoras de Beleza Vagheggi”.
Cristina Ginelli, Donatella Masiero & Giorgia Barbiero
Training Managers
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