
MAGISTRIS DO 
BRASIL, 

INCENTIVA A 
PRESERVAÇÃO 
DAS BELEZAS 
NATURAIS DO 
NOSSO PAÍS. 

  

As crianças aprendendo a 
respeitar a natureza. 



De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) corresponde a 

1,8% do PIB do Brasil, sendo que o país é responsável por 9,4% do 
faturamento mundial deste setor. A maior parcela das demandas de HPPC 

ainda é atendida por uma pequena quantidade de grandes empresas. 
Porém, ramos inovadores, como o de cosméticos naturais, representam 

uma grande oportunidade para pequenos e médios empreendedores 
despontarem na área. 

 
O recente incentivo da mídia e de instituições à maior preocupação com 
questões ambientais gerou uma crescente busca de produtos menos 

agressivos ao meio ambiente e aos próprios consumidores. Nesse sentido, o 
desenvolvimento de cosméticos que possuem em suas formulações 

componentes naturais, que são biodegradáveis e que contam com uma 
linha de produção sustentável representa uma grande oportunidade de 

atuação.  



A magistris do Brasil, desenvolveu uma linha de produtos para 
publico infantil, teens, inspirada nos paraísos de nosso país. 
 
Fragrâncias e fórmulas que trazem o cheiro da natureza, o 
frescor de nossas matas, o aroma cítrico dos cerrados. 
 
Produtos naturais que cuidam das crianças sem agredir nossa 
natureza. 



Produtos 
produzidos para 

publico Teens, 
produtos infantil 

com agentes 
naturais. 

 LINHA TEENS 

“KIDS BRASIL” 



Legenda 

Shampoo 

Desembaraçador  

LINHA TEENS    
“KIDS BRASIL” 



Shampoos  

Condicionadores   

Desembaraçador  

Creme de Pentear   

Sabonetes 
Liquido 

Loção 
Hidratante 



SHAMPOO, PARA CABELO LISO, 
LIMPEZA DELICADA 

Shampoo especial desenvolvido para limpar os cabelos lisos, 
evitando a formação de nós. Fórmula suave e segura enriquecida 
com extrato naturais do Pantanal, que limpa suavemente os 
cabelos. 



CONDICIONADOR  
 PARA CABELO LISO, DESEMBARACE 

PERFEITO 
 Condicionador especial desenvolvido para desembaraçar os 
cabelos lisos. Fácil de enxaguar, deixa os fios macios, soltinhos, 
brilhantes e com uma leveza radiante. 
Com extratos naturais do Pantanal que dão brilho aos cabelos. 



Shampoo especial desenvolvido para limpar os cachos delicados 
das crianças. Evita a formação de nós e ajuda a controlar o 
volume. Deixa o cabelo perfumado, macio e brilhante. Contém 
óleos naturais extraídos da Floresta Amazônica, que nutrem e dão 
brilho. 

     SHAMPOO  
 PARA CABELO CACHEADO, 

 LIMPEZA CONTROLADA 



Condicionador especial que desembaraça os cachos das crianças. 
Fácil de enxaguar, ajuda a controlar o volume, deixando o cabelo 
perfumado, macio e brilhante. Enriquecido com óleos naturais da 
Floresta Amazônica, deixa os cachos definidos e hidratados. 

CONDICIONADOR PARA CABELO 
CACHEADO, 

CACHOS DEFINIDOS 
 



SHAMPOO PARA CABELOS 
COM VOLUME  

Com fórmula desenvolvida especialmente para crianças, a linha 
de Shampoo Teens Kids Brasil é indicada para cabelos com 
volume, é a solução que os pais buscavam para proporcionar aos 
filhos um banho divertido e deixar seus cabelos lindos, cheirosos, 
macios e sem nós. A fórmula da linha Kids Brasil contém 
ingredientes Naturais do Cerrado  que não irritam a pele das 
crianças. 



CONDICIONADOR PARA 
CABELOS COM VOLUMES  

A fórmula do Condicionador Kids Brasil é indicado para Cabelo  
com volume, hidrata e perfuma os cabelos deixando-os 
extramacios,  sem nós, fáceis de pentear e cheios de vida.  
Enriquecidos com extrato naturais de frutas do Cerrado, 
proporciona leveza e suavidade ao cabelos. 
 



 
CREME PARA PENTEAR, PROTEÇÃO E DISCIPLINA 
 

Creme especial, cuidadosamente preparado para disciplinar, amaciar e 
proteger os cabelos delicados das crianças. Desembaraça, facilitando o 
pentear. Protege, dá brilho e deixa um cheirinho delicioso. 
Rico em óleos naturais . 

TEENS 

TEENS 



DESEMBARAÇADOR DE CABELO 
 

Feito especialmente para facilitar o desembarace, tornando o momento de 
pentear muito mais divertido. Ingredientes especiais que hidratam e protegem, 
sem deixar os fios oleosos. Contém fragrância suave de frutas, que proporciona 
cheiro delicado, tornando o ato de pentear os cabelos divertido. 

TEENS 



SABONETE LIQUIDO 
 

Sabonete líquidoTeens Kids, é especialmente desenvolvido para limpar e proteger 
peles delicadas. Sua fórmula suave contém glicerina vegetal e extrato de algodão 
que proporcionam hidratação sem causar irritações. Fórmulas hipoalergênicas e 
seguras, que privilegiam ingredientes de origem vegetal, com fragrâncias 
encantadoras. 
 

TEENS 
TEENS 



 
LOÇÃO HIDRATANTE 

 
 Desenvolvida para a pele delicada, a loção corporal Teens Kids Brasil tem 
propriedades suavizantes, que auxiliam a manutenção da hidratação da pele, 
protegendo-a contra ressecamentos. 
Apresenta fragrância suave que protege a pele jovem e delicada contra danos 
causados pela poluição, mar, piscina mantendo a hidratação e impedindo a perda 
de água de sua pele. O resultado é uma pela sempre hidratada e perfumada. 

TEENS 

TEENS 



BODY SPLASH 

Body Splash Teens Kids Brasil, traz a doçura e o Glamour em notas frutais e 
doces.  
 

TEENS 

TEENS 



Se tem interesse em algum dos produtos apresentados 
ou outro  que não está em nosso portfólio, entre em 
contato conosco para mais informações, através  dos 
seguintes canais: 
E-mails: comercial1@magistrisdobrasil.com.br 
              contato@magistrisdobrasil.com.br 
 
Site: www.magistrisdobrasil.com.br 
         Instagram: @magistrisdobrasil 
         Facebook.com/magistrisdobrasil 
 
Telefones: (17) 3227 8575 whatsapp (17) 98123 1205 
Skype: comercial1@magistrisdobrasil.com.br 

LINHA TEENS 


