Máscara de Hidratação e Soro Capilar de Óleo de Argan da linha Raízes são os
lançamentos de Bril Cosméticos

Os dois novos produtos da linha Raízes têm como base o Óleo de Argan. De origem

marroquina, ele é rico em vitaminas A, D e E que tem efeito antioxidante e regenerativo.

A Máscara, que deve ser aplicada nos fios por apenas 3 minutos

semanalmente, fortalece, nutre, protege, hidrata, controla o volume e
diminui o frizz dos fios, proporcionando brilho, maciez, controle,
condicionamento e sedosidade. Preço Sugerido: R$20,50

O Soro Capilar é um finalizante. Apenas algumas gotas proporcionam
brilho, além de deixar os cabelos mais nutridos e sedosos. Preço
Sugerido: R$ 9,90

Veja os benefícios dos produtos:
Anti Frizz: O poder de hidratação auxilia na diminuição do frizz controlando os fios revoltos dos
cabelos rebeldes.

Nutrição: Penetra facilmente na fibra capilar melhorando a elasticidade e nutrição.

Proteção: A Vitamina E renova os cabelos protegendo dos danos causados por calor, vento ou
excesso de escova química.

Reestruturação: Os ácidos graxos essenciais nutrem e reestruturam os cabelos secos e

quebradiços, além de formar uma película protetora ajudando a manter o brilho, maciez, cor e
elasticidade dos cabelos por muito mais tempo.

A linha Raízes Óleo de Argan também conta com shampoo e condicionador.
Os produtos com a qualidade Ecologie podem ser encontrados nas melhores perfumarias,
farmácias e rede de drogarias do país. Informações pelo SAC (11) 4227-1011 ou pelo site
www.ecologie.com.br.
Sobre a Bril Cosméticos
A Bril Cosméticos, empresa recém-criada, é detentora das marcas Ecologie (fios, cabelo, corpo
e homem), Natural Pro, Aquatress e Raízes, todas da antiga Ecologie Cosméticos.

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 120 itens para cuidados dos cabelos,

corpo e face de homens e mulheres. A expectativa da empresa é dobrar a quantidade de
produtos em seu portfólio já no início de 2012.
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