
4 people who care

Cosméticos naturais 
que causam impacto



Sobre nós

Nós queremos
causar um
impacto.
Faz parte da 
nossa ética 
visionária.
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4 people who care são quatro
amigos numa missão para
proteger a biodiversidade à
sua porta. 

É por isso que reinvestimos na
natureza que fornece as
nossas matérias-primas a
cada produto vendido.
Queremos causar um impacto.

Benno

Faz parte da nossa ética
visionária. Somos 
uma empresa jovem e 
comprometida com os
nossos valores sociais e
ambientais. Os nossos 
valores não se limitam à 
nossa empresa. Vivemo-los 
e respiramo-los nas
nossas próprias vidas.

Marc
Lennart

Fritz



Fabricamos todos os nossos produtos de
forma independente e manualmente em
Hamburgo. Sempre que possível, criamos
cooperativas de campos de flores
selvagens nos locais onde vendemos 
os nossos produtos.

Local & 
artesanal

Todos os nossos produtos contêm
precisamente o que está escrito na

embalagem. Vai encontrar tudo o que
precisa de saber nos nossos rótulos 

claros sem qualquer linguagem científica. 
Obtemos todas as nossas matérias-primas 
de fontes fiáveis, que colocamos no rótulo. 

Damos-lhe total transparência sobre o 
que está no seu interior.

Conteúdo
claro

Plantamos campos de flores silvestres. Cada
produto vendido vai para 1 m2 de habitat
crítico para abelhas, minhocas, borboletas e
sim, até vespas! Por outras palavras:
Investimos na biodiversidade, a natureza
precisa agora mais do que nunca.

Campos de
flores silvestres

Não vai encontrar plástico nos nossos 
produtos! Fazemos tudo o que está ao 

nosso alcance para evitar o plástico. Desde 
recargas para as embalagens até à

expedição, temos o cuidado de preservar os
recursos e evitar o plástico - a nossa

promessa para si!

Embalagens
sem plástico

Estamos a trocar todas as nossas matérias
primas para comércio direto. Ao fazê-lo,
concentramo-nos na transparência, origem,
preços justos e estáveis, juntamente com
volumes de compra planificáveis para os
nossos novos fornecedores. Verifique o
rótulo de cada produto para saber mais 
sobre que matérias-primas provêm do 
comércio directo.

Comércio
direto
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Não usamos atalhos quando se tratam
dos nossos ingredientes biológicos - para
nós, orgânico é um dado adquirido. Todos os
nossos ingredientes são de origem biológica.

Ingredientes
Biológicos

Direct Trade

O que nos diferencia
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Mais do que apenas algumas 
belas paisagens temporárias, os
campos floridos oferecem uma
forma eficaz e local de capturar
carbono em áreas de outro modo
fortemente cultivadas. Mas isso 
não é tudo. Encontramo-nos
atualmente no meio da sexta
extinção em massa impulsionada
pela atividade humana, como a
impermeabilização da terra, a
desflorestação, as alterações
climáticas e a agricultura
intensiva. Até 1 milhão de 
espécies estão em perigo de 

extinção. Fazemos a nossa 
parte para alterar esta situação, 
adotando uma abordagem 
visionária e localizada através 
da plantação de campos floridos. 
Para além de proporcionar
um rico habitat para os insetos, 
os nossos campos possibilitam a
recuperação do solo. Permitem 
que os insetos polinizem e 
fornecem a base (nutricional) 
para uma vasta gama de outras 
espécies que, por sua vez, 
sustenta um equilíbrio biológico 
extremamente frágil.

*de 06.2022, **A próxima
sementeira terá lugar em 
Abril de 2022, Base numérica 
a partir de 12.2021

Berlin 
Gut Brodowin

campo 
perene 

desde 2021
19.500 

m2**

Hesse 
Hof Nagel

campo 
florido 
perene 

desde 2020
35.000 

m2**

Hamburg 
Gut Wulfsdorf 

campo 
perene 

desde 2019
78.400 

m2**

Cologne 
Hof Becker

campo florido 
perene 

desde 2021 
54.500 

m2**

Bavaria 
Ayingen 
campo 
perene

desde 2020 
32.250 

m2**

Silz, Tirol (A) 
Biohof Scheiring
Sophie & Patrick 

Scheiring 
6.000 m²**

O nosso impacto 250.000 m2* de campos floridos até à data



prometido etc. Isto inspirou 
Benno a desenvolver um 
produto que fosse de encontro 
às suas expectativas. Após um
brainstorming com os seus
amigos em Cologne criaram o
1º creme sólido para as mãos
'Daumenschmaus' - que quer
dizer literalmente 'tratamento
para os polegares' - o 1º 
numa série inovadora de 
cuidados para as mãos com 
o objectivo de devolver mais à 
natureza do que foi retirado.
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Como instrutor de escalada,
guia de rotas e terapeuta
desportivo, as mãos de Benno
estavam diariamente muito
expostas aos elementos
exteriores. Na altura, ele não
conseguia encontrar um
creme para as mãos prático
que correspondessem aos
seus valores e necessidades.
 
Os cremes disponíveis ou não
eram suficientemente 
ecológicos ou não tinham o

Não só os nossos produtos são
feitos à mão como nós 
próprios fazemos tudo. Parece
inacreditável, mas é verdade! 
O nosso escritório co-working 
com unidade de produção 
integrada está situado no 
coração de Hamburgo. O 
que era inicialmente uma 
modesta área de 17m2, agora 
passou a se uma sala limpa 
de 60m2 para a inovação e 
desenvolvimento de produtos, 
produção e embalagem.
Todos os produtos vendidos

passaram pelas nossas mãos.
Isto não é apenas fantástico
para garantia de qualidade,
mas também permite-nos ser
flexíveis quanto ao fabrico de
produtos naturais a partir de
matérias-primas (raw
ingredients). Aqui, a nossa 
equipa de produção composta 
por seis pessoas, coloca o seu
macacão, redes de cabelo,
botas, luvas e máscaras para
fabricar os nossos produtos a 
partir dos melhores ingredientes 
e matérias-primas.

"Não podia estar mais feliz por ter a 
capacidade de proporcionar um local de 
trabalho consciente para os outros e para 
mim próprio com 4 pessoas que cuidam de 
mim com a 4peoplewhocare.”
Benno, Cofundador

A nossa produção

A nossa história
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100% vegan

Creme sólido para mãos 
– karité & bergamota
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Direct Trade
Creme sólido para corpo – 

cacau & espinheiro marítimo

100% 

vegan



Creme sólido para pés 
– sálvia & eucalipto
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A reutilização de embalagens é
uma das formas simples mas
eficaz de ser sustentável, pois não
requer a utilização de quaisquer
novos recursos, o que significa
que não há emissões adicionais
de carbono. É por isso que 
decidimos oferecer um sistema 
de recargas. Quando se trata de 
produtos sólidos, as recargas são 
o caminho a seguir. As nossas 
recargas não contém plástico, 
não são revestidas e 

são embaladas em cartão 
adequado para compostagem 
em casa. As nossas latas não 
podiam ser mais fáceis de 
recarregar - e por um ótimo 
preço! As recargas têm um custo 
quase 3 euros inferior do que 
as versões originais em lata ou 
em tubo. Bom para o planeta 
e também para a carteira! As 
recargas estão disponíveis para 
os bálsamos labiais e todos os 
cremes sólidos.
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Sistema de recargas 
refill

100% vegan
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Bálsamo labial com may 
chang (litsea cubeba)

com may chang
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Gel Aloe Vera 
50 ml & 250 ml

99 % 

Aloe Vera

Biológico

co
m dispensador em

 cortiça

Direct Trade
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Óleo facial biológico – 
de lavanda

Para nós é primordial saber de
onde vêm as nossas matérias-
primas e quem as produz. É por 
isso que estamos empenhados 
em mudar praticamente todos 
os nossos ingredientes para 
ingredientes biológicos com 
certificação e de comércio direto
até ao final de 2025. Para nós, 
comércio direto significa que 
sabemos exatamente quem
semeia, colhe e processa as
matérias-primas, assim como 
a plantação onde tudo isto 
acontece. Permite-nos garantir
volumes de compra para os
nossos fornecedores e beneficiar
de preços justos para as suas
matérias-primas, o que fornece
uma base para uma parceria
duradoura e fiável. 
 
 
 

Apresentamos os produtos como 
comércio direto se pelo menos 
95% dos ingredientes tiverem sido 
transformados por nós. Pode
encontrar uma lista dos nossos
parceiros no nosso website. 

Desde o início de 2022, 
adaptámos a nossa produção às
matérias-primas - azeite, óleo de
argan, manteiga de cacau e óleo
de cânhamo. O óleo de girassol e
manteiga de karité seguir-se-ão
em breve.

co
m dispensador em

 cortiça

Comércio direto
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Papel de fibras naturais
para os alumínios e
recargas
90 (A) x 65 (L) x 150 (D) 

Papel de fibras naturais
para os Óleos Aloe Vera e
de Lavanda 50ml 
100 (A) x 100 (L) x 125 (D)

Papel de fibras naturais 
para o Óleo Aloe Vera 250 ml
158 (A) x 134 (L) x 134 (D)

Papel fibras naturais (70%
madeira e 30% Relva
107 (A) x 72 (L) x 107 (D)

Expositor para 18
embalagens de alumínio
238,8 (A) x 221,4 (L) x 221 (D)
 
Medidas em mm

Expositores
1

3

Tipo e composição
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2

2 3

5

4

4
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Margret, 57, 
doméstica

Fã de produtos regionais e biológicos 
que preservam a tradição
 
O que motivou a compra

Naomi, 32,
empregada full-time
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Os nossos clientes

Fã de produtos regionais e biológicos 
que preservam a tradição

O que motivou a compra

Daniel, 37,
engenheiro

produto recomendado por
pessoa de confiança (vendedor 
especializado/amigo)
pele seca durante as caminhadas

fácil de usar (não derrama 
e cabe perfeitamente nos
bolsos) 
benefícios lógicos (fácil de
dosear/ sem líquido/ 
recargas)
os aspetos ambientais são um
extra para estes produtos já
de si eficazes

mãos e pés secos 
compra cosméticos naturais

plantação de campos floridos
os poucos ingredientes são
compreensíveis 
aroma agradável

Fatores Decisivos

Amante da natureza que adora
estar ao ar livre 
 
O que motivou a compra

Fatores Decisivos

consumo consciente tão
sustentável quanto possível
inovador - ótimo para
recomendar aos amigos
gosta de experimentar algo novo

fragrância subtil e indicado para 
quem tem alergias
campos floridos plantados num 
local que ela conhece 
cosmética certificada natural/
biológica utilização versátil

Fatores Decisivos

70% mulheres | 30% homens



4 people who care GmbH 
Holstenkamp 46A • 22525 Hamburg

4peoplewhocare.de • moin@4peoplewhocare.de

4 people who care


