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Com   os  homens   cada   vez   mais  
vaidosos,  o  segmento  de cosméticos para 
este público está em franca expansão. 
Tanto é assim que nos últimos cinco anos 
acumulou crescimento de 93%.  
O Brasil  ocupa  hoje a segunda posição no 
mercado mundial de cosméticos 
masculinos.  
E os lançamentos vão desde desodorantes, 
perfumes, produtos para cabelo, cremes 
hidratantes até produto para higiene 
íntima. 
 



SUA MARCA 
AQUI 

Quer aproveitar essa oportunidade? 
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. 



PESQUISA 



 Você se concentra nas vendas e 
nós fazemos tudo para você! 

Conheça alguns itens da  nossa linha de 
produtos já desenvolvidos. 



HIDRATANTES E 
CREMES 

• HIDRATANTE CORPORAL   200ml 
Contém em sua composição agentes que 
nutrem e hidratam a pele mantendo a sua 
vitalidade sem sensação gordurosa.  
 
• CREME PARA MÃOS E PÉS   60g 
Creme com alto poder de hidratação, 
próprio para essas áreas que merecem 
cuidados especiais. Nutre a pele mantendo 
sua maciez e integridade sem sensação 
gordurosa. 
 

Embalagens sugestivas 



COLÔNIA E 
DEOCOLÔNIA 
100mL 
Perfuma, desodoriza,  mantendo a 
sensação de refrescância  por  tempo 
prolongado. 
 

Embalagem sugestiva 



GEL 

 
• GEL PARA CABELO MEGA FIX 150g 
Gel megafix, longa duração e superfixação, 
não resseca os fios, sem resíduos e sem 
álcool. 
Sua forte fixação mantém os penteados 
vivos e ativos. 

Embalagem sugestiva 



POMADAS 
MODELADORAS 
• POMADA MODELADORA MATTE 130g 
É uma pomada capilar que promove uma mega 
fixação aos fios, garante o penteado ou 
remodelagem por mais tempo. 
Com uma textura forte e efeito matte, não 
apresenta oleosidade. 
 
• POMADA MODELADORA EFEITO BRILHO 130g 
Pomada com efeito brilho, é uma pomada 
modeladora transparente,  que proporciona um 
acabamento natural e com brilho, promovendo 
fixação e beleza aos cabelos 
 
• POMADA MODELADORA EFEITO SECO 130g 
Proporciona um acabamento natural e sem brilho, 
promovendo fixação e beleza aos cabelos. Pomada 
versátil de alta fixação, possui longa duração que 
preserva a modelagem dos fios. 

Embalagem sugestiva 



SABONETE E 
SHAMPOO 

• SABONETE PARA BANHO   
200ml 

Limpeza profunda, espuma 
cremosa, refrescante, amacia a 
pele deixando um suave perfume. 
 
• SHAMPOO + SABONETE 

P/BANHO (XAMPONETE) 250ml 
Para o homem pratico e moderno 
que na correria do dia a dia pode 
otimizar e ter em um só produto, a 
solução para banho e cabelos. 
 

Embalagens sugestivas 



SHAMPOO DE 
TRATAMENTO 

• SHAMPOO CONTROLE DA 
OLEOSIDADE E CASPA 
240ml 

Controla a oleosidade excessiva 
do couro cabeludo auxiliando a 
redução da formação da 
caspa.  Minimiza a coceira 
durante o uso. Cabelos limpos, 
manejáveis, fáceis de pentear. 
 
• SHAMPOO FORTALECEDOR 

E PREVENTIVO DA QUEDA 
240ml 

Tem em sua composição ativo 
antiqueda, fortalecedor e 
estimulador capilar que além 
de nutrir as raízes dos fios, 
fortalece os cabelos 
fornecendo brilho e maciez . 
Para todos os tipos de cabelo.   
 Embalagens sugestivas 



VAMOS DAR 
INÍCIO AO 
PROCESSO 
DE CRIAÇÃO?  



@magistrisdobrasil 

Magistris do Brasil 

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 


