
Afinal, como ser um salão sustentável? Esse tema 
vem ganhando muita evidência nos últimos anos.

Muitos setores começaram a se adequar aos novos 
métodos relacionados à sustentabilidade, e com o 
segmento de beleza não poderia ser diferente.

Portanto, separamos algumas dicas muito simples e 
práticas para que você descubra como ser um salão 
sustentável. Confira!

Primeiro, é preciso ter consciência quanto ao 
uso da água. Evite deixar equipamentos jorrando 
água enquanto não estão sendo usados.

Além disso, vale a pena investir em um sistema 
para reaproveitar a água da chuva ou, até 
mesmo, de outros setores do salão para molhar 
plantas ou utilizar na descarga.

Outra dica importante para quem quer saber 
como ser um salão sustentável é evitar marcas 
que fazem testes com animais.

A sustentabilidade estabelece critérios para a 
proteção de toda a fauna e flora e todo o 
ecossistema que existe. Logo, também é preciso 
ter atenção quanto a proteção dos animais.

EVITE O DESPERDÍCIO 
DE ÁGUA

Por falar em reaproveitar, vale a pena verificar se 
existem alguns materiais que podem ser 
reaproveitados no seu estabelecimento.

Essa prática evita o descarte de alguns 
elementos nocivos ao meio ambiente.

REAPROVEITE MATERIAIS

EVITE MARCAS QUE FAZEM 
TESTES COM ANIMAIS

Por fim, é fundamental que você sempre 
analise a forma adequada de descartar alguns 
produtos ou materiais, evitando que eles sejam 
lançados na atmosfera.

Adotar essas práticas é muito importante para 
o crescimento do negócio. Afinal, isso 
proporciona alguns benefícios que podem 
impactar seus resultados, como:

maior visibilidade perante o mercado;

criação de um ambiente de trabalho 
mais saudável;

diferencial competitivo frente à concorrência;

consequentemente, mais lucros para o seu 
estabelecimento.

DESCARTE O LIXO DE 
FORMA ADEQUADA
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Agora que você já sabe como 
ser um salão sustentável, não 
perca mais tempo. Coloque 
em prática cada uma desses 
pontos o quanto antes.


