A Bril Cosméticos, a mais nova empresa de cosméticos do Brasil, possui uma linha de produtos para uso

profissional. Trata-se da Natural Pro, desenvolvida com pH balanceado e ingredientes naturais, que faz
dos cuidados diários um tratamento especializado.

O uso de matéria-prima inovadora como o Seriseal – um composto de Sericina, proteína que atua como
um cimento entre as fibras, proporcionando um efeito liso extremo - é um diferencial desta linha.

Outra aposta é o emprego da nanotecnologia que garante resultados mais eficientes, pois incorpora os

ativos em partículas muito pequenas (nanos). Assim, eles passam através das camadas do cabelo,
penetram mais profundamente e têm a sua ação garantida.

Assim, podemos dizer que a linha Natural Pro combina avançada tecnologia em cosméticos e princípios
ativos naturais de alta qualidade, selecionados e testados por profissionais.

A linha agrega ativos naturais com a mesma qualidade dos importados, por isso concorre diretamente com
os produtos do exterior, e é destinada ao público A e B.

A linha NATURAL PRO ECOLOGIE é composta por 28 produtos entre shampoos, condicionadores,
cremes para pentear e finalizantes, e dividida em 6 tipos de cabelos:

Finos e Delicados: com vitamina B5 e D-Pantenol – Suavidade Extrema

Raízes Oleosas e Pontas Duplas: com Hidrahair AV – Equilíbrio Extremo

Opacos e Ressecados: com Ômega 3 e Flor de Camelina – Brilho Extremo

Modificados: com Mel e Queratina – Prolonga Extremamente o tratamento
Crespos e Volumosos: com Complexo de Proteínas – Liso ao Extremo

Coloridos: com Proteína de Cereal e extrato de Girassol – Extrema manutenção da cor
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Conheça alguns produtos:

Ecologie Shampoo e Condicionador Profissional Natural Pro Cabelos Opacos
e Ressecados

O complexo LIPEX é formado por óleos essenciais extraídos da flor de camélia
sativa, excelente fonte de Vitamina E e rica em Ômega 3 e Silicone.
Proporciona limpeza profunda e brilho intenso aos cabelos opacos e
ressecados, já o Óleo de Semente de Manga tem poder hidratante.

Ecologie Mousse Modelador Profissional Natural Pro Para Todos os Tipos de
Cabelos

Estilize ao Extremo

Estilize seus cabelos ao Extremo. Com inovadora fórmula ultra estilizante que
garante aos cabelos controle de volume, estilo e brilho.

Proteínas da Seda proporciona um extraordinário brilho. Os aminoácidos

presentes em sua composição auxiliam na maciez, proteção e hidratação dos

cabelos. É indicado para manter o penteado o dia todo, pois facilita na criação
de diversos estilos de cabelos.

Ecologie Hair Spray Extra Forte Profissional Natural Pro Para Todos os Tipos
de Cabelos

Fixação e Volume Extremo

Proporciona uma fixação e volume extremamente forte aos cabelos. Com

inovadora fórmula ultraleve que garante uma fixação duradoura, volume e brilho
realçado. Os Silicones presentes amaciam, retiram o arrepiado e realçam o
volume a luminosidade dos fios. A Vitamina B5 previne danos aos cabelos,

proporcionando condicionamento e reparação das pontas duplas. É indicado para
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manter o penteado o dia todo, pois facilita na criação de diversos estilos de
penteados.

Sugestão de preços para consumidor final:





Shampoo – 320 ml= R$ 21,45

Condicionador – 320 ml= R$ 22,75
Mouse Modelador= R$ 16,30
Spray Extra Forte=

R$16,30

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.

Informações para a Imprensa:
Tel.: (11) 2146-0909
Jornalista Responsável: Adriana Fonseca – adriana@textoimagem.com.br
Diretora de Redação: Ana Paula Soares – apaula@textoimagem.com.br
Assistente de Redação: Tabatha Moral Antonaglia – tabatha@textoimagem.com.br
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