Empresa de cosméticos da Bombril apresenta novidades
durante a Beauty Fair 2013
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Bril Cosméticos apresenta novidades durante a Beauty Fair 2013
Marca amplia linha Ecologie Corpo, traz sab onete íntimo com a marca Ecologie Intimo Bio e revitaliza linha
Ecologie Homem na principal feira de cosméticos e b eleza
A Bril Cosméticos – empresa de cosméticos genuinamente brasileira da Bombril – estará presente pelo segundo
ano consecutivo na Beauty Fair 2013, principal feira Internacional de Cosméticos e Beleza, que acontece de 7 a 10
de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Criada em maio de 2012, a Bril já nasceu com um portfólio de
mais de 140 produtos sob as marcas Ecologie – Fios, Face, Corpo, Homem – e Raízes, todas da antiga empresa.
Desde a sua aquisição, a companhia dobrou de tamanho, sob a direção da Bombril. Em sua primeira participação,
no ano passado, o evento foi palco dos lançamentos de Joy!, linha voltada para realçar a beleza das jovens
mulheres, e Lysoform Antibacteriano.
Neste ano, a Bril Cosméticos escolheu a feira para anunciar os novos itens que compõem a linha Ecologie Corpo,
como sabonetes líquidos e em barra e loções hidratantes; lançar o sabonete Ecologie Intimo Bio e revitalizar a linha
Ecologie Homem com reformulação da linha atual, modernização das embalagens e lançamento de novos itens,
como Espuma de Barbear peles sensiveis, Pré-shave, Bálsamo After Shave, e o Gel Forte Fixação.
Os produtos trazem de forma pioneira para o Brasil os ativos pré e próbiotico, que estimulam os mecanismos de
defesa da pele, além de apresentarem embalagens modernas e femininas. O projeto recebeu investimento da
ordem de R$ 1 milhão. Ao todo, são 11 itens desenvolvidos com elementos naturais.
“Os novos itens fazem parte do plano de expansão da Bril, que busca oferecer produtos que atendam a todas as
faixas etárias e gostos, além de trazer inovação para o mercado. Em 2012, lançamos a linha Joy! para enaltecer a
beleza das jovens mulheres. Neste ano, a ampliação da linha Ecologie Corpo apresenta produtos para cuidar das
representantes maduras do sexo feminino, que procuram qualidade em um mix de produtos sofisticado, com
fragrâncias suaves e refrescantes”, revela Marcos Scaldelai, diretor Comercial, de Marketing e P&D da Bril
Cosméticos.
As novidades chegam nas fragrâncias Óleo de Argan, Flor de Cerejeira e Alecrim. Os produtos Ecologie Corpo são

formulados com os ativos pré e próbiotico, que auxiliam na recomposição da ecoflora, mecanismo de defesa mais
delicado da pele. A linha também possui ingredientes hipoalergênicos e não contém parabenos.
Já o Sabonete Ecologie Íntimo Bio interfere menos no pH fisiológico da região íntima e minimiza o risco de alergias
e irritações. O lançamento traz em sua composição o ativo pré e próbiotico, substância que estabiliza e estimula os
mecanismos naturais de defesa da pele. Além disso, o Sabonete Ecologie Íntimo Bio também foi desenvolvido com
Allantoina, ativo que favorece a proliferação celular, acelerando o processo de regeneração da pele lesada, alivia
irritações e tem efeito calmante para a pele, extrato de calêndula, com propriedades cicatrizantes e ação antiinflamatória; e extrato de algodão, que revitaliza e nutre a pele.
Entre as novidades apresentadas com a ampliação da linha Ecologie Homem estão a nova Espuma de Barbear,
desenvolvida especialmente para peles sensíveis; o Pré- shave – para ser usado com aparelhos de barbear
elétricos; o Bálsamo – After Shave; e o Gel Forte Fixação. A linha Ecologie Homem foi cuidadosamente criada para
atender as necessidades do homem moderno, cuidando da barba, da pele e dos cabelos.
Lançamentos Linha Corpo 2013
Elaborada com pré e probiótico e ingredientes naturais que protegem e mantém o equilíbrio natural da flora da
pele:
Sabonete Líquido
Sabonete em Barra
Loção Hidratante
Alecrim: Apresenta propriedades refrescantes. Flor de Cerejeira: Traz fragrância suave. Óleo de Argan:Rico em
ácidos graxos essenciais, vitamina A, Ômega 6 e Ômega 9. Os ácidos graxos essenciais do Óleo de Argan evitam
o ressecamento e perda de elasticidade da pele.
Sabonete Ecologie Íntimo Bio
Estimula os mecanismos naturais de defesa femininos, combinando tensoativos suaves, ingredientes pré e
próbióticos, além de extratos vegetais. Disponível nas versões Calêndula e Neutro.
É formulado com Allantoina, ativo que favorece a proliferação celular e acelera o processo de regeneração da pele
lesada. Alivia irritações e possui efeito calmante.
Extrato de Calêndula: Possui propriedades cicatrizantes e ação antiinflamatória.
Extrato de algodão: Revitaliza e nutre a pele.
Lançamentos Ecologie Homem
Espuma de Barbear Peles Sensíveis – 150ml
Com complexo vitamínico, extratos vegetais e ingrediente ativo que auxilia a regeneração e recupera a pele. Ideal
para cuidar da pele sensível, oferece os cuidados necessários durante o barbear.
Pré-Shave – 100ml
Para ser usado no preparo da pele pré utilização de aparelhos de barbear elétrico. Não danifica a lâmina, possui
umectante derivado do milho e a Lantoina, que acalma a pele. Propicia agradável sensação de bem estar.
Bálsamo After Shave – 100ml
Oferece ação hidratante com ingredientes que acalmam a pele. Foi desenvolvido para prevenir a irritação

associada ao barbear. Traz uma fragrância suave e refrescante. Contém Vitamina E Acetate, que combate os
radicais livres, pois tem ação antioxidante, ajuda a prevenir a formação de cancro na pele e exerce um efeito
protetor.
Gel Forte de Fixação – 200 g
Com suave perfume, oferece aos fios um aspecto seco e natural. Com filtro solar e emolientes a base de extratos
de oliva, não forma resíduos brancos. É formulado com D Panthenol, cuja propriedade umectante é rápida e de
ação profunda. Traz Pró-vitamina B5, que estimula a proliferação celular e auxilia na reparação de tecidos lesados,
além de promover cicatrização de feridas.
Sobre a Bril Cosméticos
A Bril Cosméticos é detentora das marcas Joy!, Ecologie (Fios, Face, Corpo e Homem), Raízes, Lysoform, Out Inset
e Dash.
Ela chega ao mercado mantendo a qualidade superior dos produtos da antiga Ecologie Cosméticos, bem como os
investimentos em processos de produção, produtos e uma gestão socialmente responsável para minimizar os
impactos ambientais.
O catálogo da Bril Cosméticos conta hoje com mais de 140 itens para cuidados dos cabelos, corpo e face de
homens e mulheres. A marca acaba de aumentar seu portfólio com a exclusiva linha Joy!,feita para realçar a beleza
das jovens mulheres, além de reformular a linha Raízes.

