Ecologie agora é Bril Cosméticos
Diversidade de produtos será reforçada na Beauty Fair
Nasce uma nova empresa de cosméticos no mercado brasileiro. A Bril Cosméticos surgiu a partir da

aquisição da Ecologie, uma das pioneiras no país no conceito de cosméticos com base em matérias-

primas naturais.

A marca se apresenta ao grande público na Beauty Fair, maior feira de negócios de cosméticos e
beleza da América Latina, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, de 10 a 13 de setembro.

Na ocasião, a Bril Cosméticos marca presença mostrando a diversidade de seu portfólio, abrangendo

mais de 120 produtos para cuidados dos cabelos, corpo e face de homens e mulheres com as linhas

Ecologie – Fios, Face, Corpo e Homem, Aquatress, Raízes e Natural Pro – de uso profissional. São

shampoos, condicionadores, máscaras, finalizadores, esfoliantes faciais, gel termo redutor e muito mais.

Entre os lançamentos recentes da empresa que estarão na feira destaque para a Máscara de
Hidratação e o Soro Capilar à base de Óleo de Argan da linha Raízes, além da linha profissional, a

Natural Pro. Os produtos com a qualidade Bril Cosméticos 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.

Serviço:

Bril Cosméticos- Estande 214 – Rua 03 – pavilhão azul

Beauty Fair 2011 – Feira Internacional de Cosméticos e Beleza
 Quando: de 10 a 13 de setembro de 2011
 Horário: das 10 às 20h

 Local: Expo Center Norte, em São Paulo
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Conheça nossas linhas:

A Bril Cosméticos possui uma linha de produtos para uso profissional. A Natural Pro 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 que

proporciona um efeito liso extremo - é um diferencial desta linha.

A linha também utiliza a 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 linha Natural Pro combina avançada tecnologia em cosméticos e princípios ativos naturais de
alta qualidade, selecionados e testados por profissionais. Natural Pro tem a mesma qualidade
dos importados, por isso concorre diretamente com os produtos importados , e é destinada ao
público A e B.

A linha NATURAL PRO 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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A marca Ecologie é composta por 43 itens para cuidados com a face, corpo e cabelo.
A Ecologie destaca-se por ser composta de ingredientes biodegradáveis, totalmente sem sal,

para não ressecar o cabelo. Todos os extratos naturais possuem dosagem nos padrões de

qualidade internacional. As matérias-primas são as melhores do mercado interno e externo
fazendo da Ecologie a melhor opção para a saúde e beleza dos cabelos.

A Ecologie preserva a natureza, não faz teste em animais e cuida de você.
LINHA ECOLOGIE FIOS: A linha é composta por 24 produtos para o mais completo tratamento
de diversos tipos de cabelos.

LINHA ECOLOGIE FACE: Composta por 5 produtos– Espuma de limpeza facial, gel esfoliante,

loção demaquilante, tônico de limpeza profunda, e sabonete líquido, a linha Ecologie rosto
possui produtos à base de óleo de semente que algodão que apresenta excelentes
propriedades de restauração e nutrição.

LINHA ECOLOGIE CORPO: Esta linha conta com dois produtos de destaque: o Gel Termo
Redutor – que promove naturalmente a oxigenação dos tecidos e auxilia no combate da

gordura localizada com eficácia comprovada, e o Creme para as Mãos – que hidrata e protege
as mãos. Em breve, outros produtos comporão esta linha.

LINHA ECOLOGIE HOMEM: A linha, desenvolvida especificamente para o público masculino
possui uma variedade de shampoos (cabelos oleosos, grisalhos, uso frequente, anticaspa,

antiqueda), condicionador, gel fixador para cabelos, gel após barba e sabonetes vegetais em
barra para banho e barba.

Produtos inteligentes
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A Bril Cosméticos possui uma linha que produtos com exclusiva tecnologia Hidra-hair select –

auto ajusta dos minerais da água à necessidade de cada tipo de cabelo. A linha é composta
por 22 produtos para tratamento completo de diversos tipos de cabelo.

Raízes, inovação e preocupação com o meio ambiente
A Bril Cosméticos lança a linha Raízes que seleciona o

melhor da natureza para desenvolver produtos de alta qualidade

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

Com embalagem moderna e de fácil identificação, os produtos da linha Raízes possuem em

sua composição ativos de banana, romã, shiitake, ginseng, óleo de argan morrocan e
abacate.

A linha completa é composta de:
 SHAMPOO E CONDICIONADOR REVITALIZADOR: Possui ação antioxidante, que

realça o brilho e a cor dos cabelos coloridos, contribui para a proteção e hidratação dos fios
coloridos.

 SHAMPOO E CONDICIONADOR SUAVIDADE NEUTRO: Suaviza, cuida e protege os

fios de cabelos.

 SHAMPOO E CONDICIONADOR CABELOS CACHEADOS: Fortalece, revitaliza e

hidrata os fios, exaltando o efeito cacheado.

 SHAMPOO E CONDICIONADOR RESTRUTURADOR: Limpa, revitaliza e hidrata os fios

dos cabelos danificados e com pontas duplas, proporcionando vitalidade e força.

 SHAMPOO ÓLEO E CONDICIONADOR DE ARGAN MOROCCAN: Fortalece, nutre,

repara, renova, protege, hidrata, controla o volume e diminui o frizz dos fios.

 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 possui queratina em sua formulação e

age com profundidade, restaurando a resistência e brilho dos cabelos.
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 MÁSCARAS DE TRATAMENTO PROFUNDO: Fortalece, nutre e restaura os danos dos

cabelos ocasionados por processo químico.

 CREMES DE PENTEAR: Completam o tratamento dos fios coloridos, danificados e

quimicamente estressados.

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.

Informações para a Imprensa:
Tel.: (11) 2146-0909
Jornalista Responsável: Adriana Fonseca – adriana@textoimagem.com.br
Assistente de Redação: Monica Seixas – monica@textoimagem.com.br
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