Linha Raízes traz inovação e preocupação com o meio ambiente
A linha RAÍZES, da Bril Cosméticos, seleciona o melhor da natureza e através de
seus princípios ativos, proporciona transformações e formulações

especialmente

desenvolvidas com a pureza e suavidade das mais belas plantas, flores, frutos.

Esta linha utiliza a força e os benefícios da natureza para desenvolver produtos de alta

qualidade e tecnologia, com consciência ecológica e respeito pela vida com um valor
mais accessível ao público.

A linha Raízes revela a importância que o desenvolvimento sustentável tem para a própria
sobrevivência, e leva à reflexão sobre o respeito para com a natureza em qualquer produto utilizado
no dia a dia.

Com embalagem moderna e de fácil identificação e em sua composição encontra-se ativos de

banana, romã, shiitake, ginseng, óleo de argan morrocan e abacate, a linha completa é composta
de:

SHAMPOO E CONDICIONADOR REVITALIZADOR

Hidrata, protege e nutre os fios, prolongando a cor dos cabelos coloridos, proporcionando uma nova
vitalidade e elasticidade ao cabelo. Possui ação antioxidante, que realça o brilho e a cor
cabelos coloridos. Desenvolvido com alta tecnologia e
cosméticos:

dos

formulado com elementos naturais

Proteína Vegetal: Possuem uma combinação de silicones e proteína do trigo, formando uma película
que contribuem para a proteção e hidratação dos fios coloridos.

Rosa do Hibisco: Contém ácidos orgânicos que possuem ação antioxidante e anti-radicais livres.

Romã: Rico em vitaminas B1, B2 e B5 que inibe o processo de oxidação dos fios, mantendo os
cabelos coloridos por muito mais tempo.*Isento de Cloreto de Sódio.
SHAMPOO E CONDICIONADOR SUAVIDADE NEUTRO

Suaviza, cuida e protege os fios de cabelos. Contém pH suave que proporciona a sensação de
suavidade e maciez do couro cabeludo. Desenvolvido com alta tecnologia e formulado com
elementos naturais cosméticos:

Tília: Contêm vitamina B1, B2 e C, óleos essenciais que tem ação anti-séptica, cicatrizante,
adstringente e antiinflamatória.

Sálvia: Tem propriedades benéficas aos fios e ao couro cabeludo. Contém flavonóides responsáveis
pelo aumento da resistência capilar. *Isento de Cloreto de Sódio.
SHAMPOO E CONDICIONADOR CABELOS CACHEADOS

Fortalece, revitaliza e hidrata os fios, exaltando o efeito cacheado, proporcionando uma nova

vitalidade e elasticidade ao cabelo. Possui ação anti-frizz realçando o brilho e maciez dos cabelos
cacheados. Desenvolvido com alta tecnologia e formulado com elementos naturais cosméticos:

Shiitake: Rico em proteína, aminoácidos essenciais, contém também vitaminas E, B, C e D, onde os
benefícios são fios hidratados, revitalizados e macios.

Ginseng: Possuem sais minerais (ferro, cobalto, cobre, cálcio, magnésio e manganês) que estimula,
hidrata, nutre e regeneram os fios cacheados da raiz as pontas. *Isento de Cloreto de Sódio.
SHAMPOO E CONDICIONADOR RESTRUTURADOR

Limpa, revitaliza e hidrata os fios dos cabelos danificados e com pontas duplas, proporcionando
vitalidade e força ao cabelo. Impede a formação de pontas duplas dos fios, realçando o brilho e
maciez dos cabelos danificados. Desenvolvido com alta tecnologia e formulado com elementos
naturais cosméticos:

Shea Butter: Rica em óleo vegetal e nutrientes, contém vitamina A que proporciona maior
hidratação, reparação e fortalece os cabelos da raiz as pontas.

Banana: Contém açucares, pectina, carboidratos, proteínas e vitaminas A, B1, B2, C e E, que nutrem

e reparam os fios danificados, tendo ação antioleosa e nutritiva, proporcionando maior suavidade e
maciez. *Isento de Cloreto de Sódio.

SHAMPOO ÓLEO E CONDICIONADOR DE ARGAN MOROCCAN

Fortalece, nutre, repara, renova, protege, hidrata, controla o volume e diminui o frizz dos fios,
proporcionando brilho, maciez, controle, condicionamento e sedosidade. Sua fórmula é rica em

ácidos graxos essências, ômega 9 e vitamina E que melhoram a força e saúde dos cabelos.
Desenvolvido com alta tecnologia e formulado com elementos naturais cosméticos: Óleo de Argan: É

extraído das sementes produzido das frutas (nozes) da árvore de argan. É puro e natural e possui
certificado orgânico.

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. *Isento de Cloreto de Sódio.

CREME DE TRATAMENTO PROFUNDO (Dose Única) para cuidar dos cabelos danificados e com
pontas duplas (Banana e Folhas de Menta) e também dos cabelos quimicamente ressecados

(Abacate e Mel Silvestre) que possue queratina em sua formulação e age com profundidade,
restaurando a resistência e brilho dos cabelos.
MÁSCARAS DE TRATAMENTO PROFUNDO

Fortalece, nutre e restaura os danos dos cabelos ocasionados por processo químico. Desenvolvido
com alta tecnologia e formulado com elementos naturais.
Abacate e Mel Silvestre

Extrato de abacate: Rico em nutrientes e hidratantes: lipídios, pró-vitamina A, vitamina E, proteínas
e aminoácidos. Protegem e ajudam a recuperar a vitalidade dos fios fragilizados. Extrato de mel

silvestre: Contém elementos emolientes e hidratantes, que suavizam a textura ressecada dos
cabelos.Protege os fios, proporcionando brilho e vitalidade.
Banana e Folhas de menta

Extrato de Banana: Contém vitamina A, oligo elementos (magnésio, manganês, polissacarídeos),

que nutrem e reparam os fios danificados. Possui propriedades hidratantes, além de ajudar a
proteger os cabelos. Folhas selecionadas de Menta: Contém alto teor de óleos essenciais.
Adstringente e anti-séptico natural, ativa a micro circulação capilar. Proteína Vegetal: Rica em

aminoácidos, restaura as estruturas danificadas e possuem a capacidade de formar filme protetor.
Hidratante, doadora de brilho e maciez.

Romã e Proteína do Trigo

Extrato de romã: Rico em vitaminas B1, B2 e B5; inibe o processo de oxidação e protege a cor,
evitando o desbotamento. Proteína do trigo: Protege e restaura os fios danificados pela coloração,

deixando os cabelos macios. Flores de hibisco: Nutre os fios, prevenindo o ressecamento e ajudando
a manter a sedosidade.

Cremes de pentear que completam o tratamento dos fios coloridos, danificados e quimicamente
estressados, sempre com a qualidade que faz da marca uma empresa orgulhosa de fabricar seus

produtos com elementos provenientes da natureza, não agredindo o meio ambiente e os animais.

Desembaraça os fios, deixando-os mais fáceis de pentear. Reduz o frizz e protege os cabelos,
proporcionando tratamento e maciez durante o dia todo. Com Ceramidas e Queratina que, fortalece,

nutre e restaura os danos dos cabelos ocasionados por processo químico. Desenvolvido com alta
tecnologia e formulado com elementos naturais fitocosméticos:

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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