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LINHA 

DERMOCOSMÉTICOS
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O brasileiro está cada dia mais 

preocupado com a aparência, o 

que pode render um bom 

negócio aos empreendedores. O 

mercado da beleza, apesar da 

crise econômica e política que o 

Brasil atravessa, não tem sido 

tão abalado, devido à 

preocupação com a estética, a 

beleza e os cuidados pessoais. 

Recentemente, até mesmo os 

homens têm buscado novos 

serviços e produtos de beleza.
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SUA MARCA
PERSONALIZE DO SEU JEITO

Que tal 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.
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VENDA
VENDA SEUS PRÓPRIOS PRODUTOS

Você se concentra nas vendas e nós

fazemos tudo para você!

Conheça alguns itens da nossa linha
de produtos já desenvolvidos.



5BALSAMO RELAXANTE PARA PERNAS E PÉS 140ml

Possui agentes 

refrescantes, proporciona  

alivio as dores nas pernas 

e pés cansados.

140ml



6CREME NEUTRO PARA MASSAGEM 500g

Facilidade no deslizamento 

nas massagens corporais, 

relaxamento, hidratação. 

Creme de alta performance 

sem corante e sem 

perfume. 



7CREME THERMOGÊNICO 300g

Tem como função 

acelerar o metabolismo 

do tecido adiposo 

proporcionando redução 

de medidas.

300g



8GEL CRIOTERÁPICO 1kg

Tem em sua formulação mentol e 

canfora, quando aplicado sobre a 

pele, dilata os vasos sanguíneos, 

promove resfriamento no local de 

aplicação, causando sensação de frio 

seguida de analgesia e ajuda no 

alivio de dores musculares.

1kg



9SABONETE INTIMO 120ml

Conforto e prolongação da 

sua higiene intima externa. 

Unissex.

120ml



10GEL PARA CILIOS E SOBRANCELHAS 8ml 

É um poderoso tratamento incolor que 

estimula o crescimento e o volume dos cílios e 

sobrancelhas para deixar seus cílios fortes e 

maiores, além de corrigir falhas e preencher 

sobrancelhas.

Desenvolvido para quem busca cílios longos e  

com aparência volumosa e também 

sobrancelhas bonitas, sem falhas e com 

aspecto natural. 

8ml



11GEL PROTETOR SOLAR FPS 30 - 60g 

Proteção contra os danos causados pelos 

raios solares  UVA e UVB, proporcionando, 

assim, proteção contra os efeitos imediatos 

e cumulativos da exposição ao sol. 

Apresenta uma textura fina, não-oleosa, 

que é absorvida rapidamente pela pele sem 

deixar resíduos. (Toque seco)

60g60g



12LOÇÃO DE PROTEÇÃO SOLAR FPS 30 - 60g 

Loção Protetora solar UVA e UVB,

protege a pele contra os danos

causados pela exposição solar. Previne

rugas, manchas e também previne o

envelhecimento solar

Preserva a hidratação e a elasticidade

da pele.

60g
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CREMES 

FACIAIS
Anti-age, atenuador de rugas, 

revitalizante, preventivo de sinais, para 

área dos olhos, etc.



14CREME ANTI AGE - 50g

Creme anti age: Com ação 

antioxidante e preventiva contra o 

envelhecimento, promove 

hidratação intensiva para a pele. 

Melhora a firmeza e a textura da 

pele, além de suavizar rugas e 

marcas de expressão. 

50g



15ATIVOS ANTI AGE

BELIDES: Clareador natural de alta eficácia que atua antes, durante

e após a formação de melanina na pele.

ALISTIN: É um antioxidante fisiológico “Universal”. Atua em alvos

celulares hidrofílico e lipofílicos ao mesmo tempo, além de proteger

o DNA e as proteínas da pele.

ÁCIDO HIALURÔNICO: Previne e minimiza os sinais de

envelhecimento como rugas e bolsas, entre outras funções.

Tem um papel muito importante na hidratação da pele, conferindo

viço e aquele ar de saúde.

AQUAPORINE: Possui um mecanismo de hidratação

completamente inovador: aumenta a circulação de água entre as

células da derme para a epiderme, aumentando as expressões das

aquaporinas presentes na pele. As aquaporinas são proteínas de

canal de água.



16CREME DMAE 10% - 30g

Creme firmador para o rosto, ajuda a ter

uma pele mais lisa e menos enfraquecida.

Anti-envelhecimento, hidrata, tonifica a

pele, deixa um tom homogênio, reduz a

aparência de linhas de expressão e rugas e

combate os danos dos radicais livres.

30g



17ATIVOS CREME DMAE

VITAMINA A ÓLEO:

A vitamina A é necessária para manter a integridade e função das

células da pele e das mucosas. Além disso, o nutriente age na

reparação do epitélio da pele. Seu efeito é muito bom e torna a

pele mais lisa e macia.

ALISTIN:

É um antioxidante fisiológico “Universal”. Atua em alvos celulares

hidrofílico e lipofílicos ao mesmo tempo, além de proteger o DNA e

as proteínas da pele.

COENZIMA Q10:

Por possuir características antioxidantes, esta coenzima é utilizada

geralmente, para potencializar o efeito antienvelhecimento. Esta

propriedade melhorar a síntese de energia das células, aumentando

a eficiência da oxigenação.



18CREME ATENUADOR DE RUGAS - 50g

Atua na origem das rugas finas na

camada superior da pele. Suaviza e

reequilibra.

Pele livre de impurezas, rápida absorção.

Deixa a pele mais bonita, uniforme, lisa,

com aparência mais jovem.

50g



19ATIVOS CREME ATENUADOR DE RUGAS

ÍRIS ISO: Combate o processo natural de envelhecimento. Inibe as

atividades das enzimas colagenase e elastase, evitando a degradação das

proteínas da matriz extracelular (colágeno e elastina).

Reforça a barreira cutânea assegurando a hidratação e diminui a superfície

total e a profundidade das rugas.

DENSISKIN: Promove firmeza da pele de forma rápida, através da

formação de biofilme e retexturização do relevo cutâneo. Intensifica o

ciclo de reparação celular natural com o uso continuo.

Contém agentes de hidratação intensa que restauram a maciez e

elasticidade da pele envelhecida. Estimula a produção de enzimas

produtora de Vitamina D ativa.

GATULINE: Age na propriedade de levantamento natural da pele. Suaviza

as rugas e dá firmeza à pele. Estimula as funções bio-mecânicas do

fibroblasto, e reorganiza a arquitetura da derme.

A densidade e a firmeza da pele são então rapidamente aprimoradas,

resultando em uma redução na aspereza.
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SÉRUM VITAMINA C 20% + ACIDO HIALURÔNICO – 30g

30g

SÉRUM VIT C é um tratamento anti-idade 

moderno, com Vitamina C, Vitamina E, Ácido 

Hialurônico e Ácido Ferúlico que é um poderoso 

antioxidante que combate os radicais livres que 

destroem as células saudáveis, prevenindo o 

envelhecimento cutâneo. Promove maior 

hidratação e luminosidade para a pele, estimula a 

síntese de colágeno, suavizando linhas finas, 

reduzindo rugas. Com Ativos inovadores em sua 

formulação, o SÉRUM VIT C, promove uma pele 

mais lisa, macia, uniforme e com menos linhas de 

expressão.
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ATIVOS SÉRUM VITAMINA C 20% + ACIDO HIALURÔNICO 

ÁCIDO HIALURÔNICO: Previne e minimiza os sinais de 

envelhecimento como rugas e bolsas, entre outras funções. Tem um 

papel muito importante na hidratação da pele, conferindo viço e 

aquele ar de saúde. 

VITAMINA C: Combate os radicais livres que destroem as células 

saudáveis, prevenindo o envelhecimento cutâneo. Promove maior 

hidratação e luminosidade para a pele, estimula a síntese de colágeno, 

suavizando linhas finas, reduzindo rugas.

ÁCIDO FERÚLICO: É um potente antioxidante, que fornece hidrogênio 

para neutralizar os radicais livres. Ele também age como substância 

estabilizadora e reparadora, além de ajudar a potencializar a proteção 

da pele em conjunto com o protetor solar.

VITAMINA E: Conhecida por ser um potente antioxidante, responsável 

por eliminar os radicais livres - agentes que promovem o 

envelhecimento da pele - a vitamina E também é capaz de estimular a 

produção de colágeno, fundamental para manter a firmeza e 

viscosidade da cútis. 
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LINHA

CAPILAR
Produtos  funcionais para os cabelos.



23SHAMPOO P/ CONTROLE DA OLEOSIDADE E PREVENTIVO DA 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.

240mL
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SHAMPOO FORTALECEDOR PREVENTIVO DA QUEDA 270ml

Tem em sua composição ativo antiqueda, fortalecedor 

e estimulador capilar que fortalece os cabelos 

fornecendo brilho e maciez para todos os tipos de 

cabelo. Ciclo Vital estimulante tem a função de 

regular o metabolismo dos cabelos, além de nutrir as 

raízes dos fios. 

270ml



25TÔNICO CAPILAR - 100mL

Elaborado com os ativos mais inovadores e 

tecnológicos, que tem como função favorecer o 

crescimento capilar. Além de prevenir a queda 

excessiva de fios, e contribuir para diminuição da 

caspa. Também estimula a regeneração celular e 

auxilia na revitalização do folículo capilar.

100mL
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Contato
Emails: 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


