
COSMÉTICOS PARA CUIDAR DE SUA BELEZA. 



O aumento no consumo é atribuído 
principalmente à escalada financeira da 

Classe C, que gerou uma folga de renda 
para a utilização em cuidados com 
cabelo, corpo e unhas. 

O mercado de cosméticos é um dos que 
mais cresce no Brasil, apresentando 
faturamento anual na casa dos US$ 43 
bilhões. Apenas no ano passado, o setor 
apresentou uma expansão de 18,9%, 
segundo dados do Euromonitor, o 
maior índice entre os 10 principais 
mercados do mundo.  

MERCADO COSMÉTICO 



Temos uma linha de produtos desenvolvidos, 
onde você pode colocar a sua “Marca.” A 
Terceirização é o serviço ideal para o 
empreendedor que não precisa se preocupar 
com o processo produtivo. 



VOCÊ SE CONCENTRA SOMENTE NAS VENDAS 

NÓS FAZEMOS O RESTO! 

CONHEÇA OS PRODUTOS DA LINHA CORPORAL 



Aromas envolventes, ação 

proteica, nutritiva. 

Proporciona firmeza, maciez e 

hidratação. Sensação de pele 

fresca e perfumada. 

250ml 

• CREME HIDRATANTE 

PROTEICO E NUTRITIVO 250ml 

• CREME HIDRATANTE PELE DE 

SEDA 250ml 

 

Embalagens sugestivas 



• ÓLEO HIDRATANTE CORPORAL  100ml 

Hidrata e perfuma a pele, com óleo de girassol, 

óleo de amêndoas doces e vitamina E, oferece uma 

hidratação profunda para a pele, revitaliza, restaura 

deixando a saudável e com suave perfume. Ajuda a 

amenizar o ressecamento durante os dias frios. 

 É um produto poderoso e prático de usar. 

 

• MANTEIGA CORPORAL 150g 

A manteiga corporal é mais densa e 

concentrada do que cremes e loções 

corporais por isso proporciona uma 

hidratação mais intensa e duradoura.  

100mL 

150g 
Embalagens sugestivas 



HORTELÃ/ALECRIM,CAMOMILA/CALENDUL

A, CAPIM LIMÃO,ERVA DOCE, ETC. 

Essências refrescantes que acalmam e 

perfumam suavemente a pele. Possui 

propriedades emolientes que tornam a pele 

macia e agradável ao toque. 

• CAMOMILA E CALENDULA 250ml 
• ALECRIM E HORTELÃ 250ml   

250ml 250ml 

Embalagens sugestivas 



• BASE FORTALECEDORA PARA UNHAS 10ml 

Nutrição, reparação e  fortalecimento das 

unhas. Garantindo unhas fortes, saudáveis e 

niveladas. 

 

• CREME SILICONADO PARA MÃOS  60g 

     Protege, Hidrata e Amacia a pele.                                                          

     Ao ser aplicado forma um filme protetor                       

mantendo a pele hidratada e macia.  

 

Embalagens sugestivas 

10mL 
60g 



CREME HIDRADANTE PARA OS 

PÉS 60g  

Ideal para pés ressecados; 

amacia e hidrata. Poderosa ação 

hidratante e emoliente para os 

pés, deixando-os macios e 

suaves.  

 

CREME ESFOLIANTE CORPORAL 

100g 

Remove as células mortas com 

suave ação esfoliante 

promovendo uma renovação 

celular. 

100g 60g 

Embalagens sugestivas 



• HIDRATANTE LABIAL  4,5g 

Forma uma barreira física de proteção aos 

agentes agressivos aos lábios como vento, sol 

e frio. Hidrata e proporciona conforto 

imediato  aos lábios após a aplicação. 

Embalagens sugestivas 

4,5g 



Embalagens sugestivas 

140ml 



SUA LINHA CORPORAL DE SUCESSO! 



VAMOS COMEÇAR A CRIAR 
SUA MARCA? 



@magistrisdobrasil 

www.magistrisdobrasil.com.br 

comercial@magistrisdobrasil.com.br 

17 3227-8575 / 17 98123-1205 (WhatsApp) 

R. Ulisses Jamil Cury, 

780 - Distrito Industrial 

Dr. Ulysses da Silveira 

Guimaraes, São José do 

Rio Preto - SP, 15092-

601 

CONTATO 

Magistris do Brasil 


