Bril Cosméticos – Ecologie - apresenta sua linha Natural Pro no
21° Encontro Regional da Beleza em Fortaleza

A mais nova empresa de cosméticos brasileira destacará

sua linha de produtos que une o natural como o profissional

A Bril Cosméticos participa da maior feira de beleza do Norte e Nordeste do Brasil. O 21° Encontro
Regional da Beleza acontece de 16 a 18 de outubro na cidade de Fortaleza. Na feira, que contará com

65 das maiores marcas não somente da região, a Bril Cosméticos apresentará a linha de produtos para
uso profissional: a Natural Pro, que foi 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 sela 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.

A 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.
Serviço:

Bril Cosméticos- Bloco E – 08 e 09
21° Encontro Regional da Beleza

 Quando: de 16 a 18 de outubro de 2011
 Horário: das 14h às 22h

 Local: Centro de Convenções de Fortaleza - CE

Conheça a linha Natural Pro:

Cabelos Coloridos: Com proteína de Cereal e Extrato
de Girassol – Os Polifenóis presentes no extrato de

Semente de Girassol neutralizam os radicais livres

formados pela ação dos raios UV. Essa ação mantém a

cor por tempo prolongado. A proteína de Cereal reduz a
agressividade que a coloração traz aos fios, formando
nos cabelos um filme hidratante e protetor, que realça a
cor e proporciona brilho à coloração dos fios.

A linha é composta por: shampoo, condicionador e
creme manutenção da cor.

Raízes Oleosas e pontas Duplas: Com Hidrahair AV –

O Hidrahair AV é um ativo para o tratamento cosmético
dos cabelos mistos. Condiciona os fios de cabelos

secos e impede a oleosidade do couro cabeludo.

Reequilibra o pH fisiológico do couro cabeludo,
acidificando-o e retornando ao natural, mantém um
equilíbrio extremo entre raiz e as pontas.

A linha é composta por: shampoo, condicionador e
serum reparador.

Cabelos Finos e delicados: Com vitamina B5 e DPantenol – O complexo Pró Vitamina B5 limpa
suavemente

os

cabelos

finos

e

delicados

proporcionando uma sensação de frescor sem pesar

nos fios. Rico em elementos naturais que fortalecem a
camada externa dos fios mantendo os cabelos limpos e
soltos por mais tempo.

A linha é composta por: shampoo e condicionador

Cabelos Modificados: Com mel e queratina - Prolonga

extremamente o tratamento. O mel contém ricos
elementos nutritivos e hidratantes, que limpam e
suavizam a textura modificada dos fios. A queratina
restaura os danos causados por processos químicos,
cuidado da estrutura dos fios.

A linha é composta por: shampoo, condicionador, creme
de pentear, e máscara de hidratação

Cabelos Opacos e Ressecados : Com Omega 3 e flor
de camélia – o complexo de Lipex é formado por óleos

essenciais extraídos da flor de camélia sativa, excelente

fonte de vitamina E e rica em Omega 3, que
proporcionam limpeza profunda e brilho intenso aos
cabelos opacos e ressecados

A linha é composta por: shampoo, condicionador e
máscara de hidratação.

Cabelos Crespos e Volumosos: Com complexos de

proteínas. O complexo de proteínas possui alta
afinidade com a queratina do cabelo e age como uma
película que envolve as cutículas danificadas dos fios.

A linha é composta por: shampoo, condicionador, leite

para escova, creme nutritivo sem enxágüe e máscara
de hidratação

Finalizantes: Com inovadora formula ultraleve, os

mousses e hairsprays Natural Pro garantem uma
fixação duradoura volume e brilho realçado. Muito mais
estilo e beleza para os fios.

A pomada Natural Pro é indicada para manter o
penteado o dia todo, facilitando a criação de diversos
estilos de penteado.

O Styling Gloss iluminador promove brilho extremo aos

cabelos.
Sugestão de preços para consumidor final:
 Shampoos= R$ 21,45

 Condicionadores= R$22,75

 Máscaras de Hidratação= R$24,05
 Hair Sprays e Mousses= R$ 16,30

 Pomada Estilizadora= R$ 16,30

 Serum Reparador Raizes oleosas= R$21,45

 Demais produtos= R$18,85

Os produtos da linha Natural Pro podem ser encontrados nas melhores perfumarias, farmácias e rede de
drogarias do país.
Informações pelo

SAC (1 1 ) 4227-1 01 1 ou pelo site www.ecologie.com.br.

Sobre a Bril Cosméticos
A Bril Cosméticos empresa recém criada, é detentora das marcas Ecologie (fios, face, 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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