
LINHA 

VEGANA 



COSMÉTICOS 

VEGANOS 
Cosméticos veganos são opção para quem não 

usa produtos de origem animal. A consciência 

sobre o uso de cosméticos que não tem 

derivados de origem animal, e não são 

realizados testes em animais vem crescendo e, 

com isso, aumenta a demanda por “cosméticos 

veganos”. No passado ofertados em menor 

escala, agora já há um bom número de 

empresas brasileiras fazendo desde produtos de 

higiene pessoal a maquiagem. 



De acordo com o secretário-executivo da Sociedade 

Vegetariana Brasileira, Guilherme Carvalho, estima-

se que 8% dos brasileiros sejam vegetarianos, 

somando cerca de 16 milhões de pessoas. E há 

uma tendência de busca por produtos dentro 

dessas categorias até mesmo por quem não é 

adepto destes hábitos alimentares. 

PRODUTOS 

VEGANOS 

CONHEÇA NOSSOS 

PRODUTOS VEGANOS 



CREMES 

FACIAIS 
• CREME MASSAGEM FACIAL 

• SÉRUM FACIAL  

• ESFOLIANTE FACIAL 

• ÁGUA TERMAL  

• CERATO LABIAL 

• MÁSCARA ARGILA VERDE C/ EXTRATO 

DE CHÁ VERDE  

• MÁSCARA ARGILA BRANCA C/ EXTRATO 

GRAVIOLA  

• MÁSCARA ARGILA VERMELHA C/ 

EXTRATO AMORA 



CREME DE 

MASSAGEM FACIAL 

Produto de sensorial agradável, 

desenvolvido com ativos estimulantes e 

regeneradores que promovem a 

renovação celular e a revitalização da 

pele. 

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. 

EXTRATO DE CHÁ VERDE: Contém propriedades estimulantes, adstringente, antioxidante, anti-lipêmico, 

adelgaçante. 



SÉRUM FACIAL 

Ajuda a amenizar as rugas; remove 

células mortas; tensiona o músculo e a 

pele; regenera as fibras de colágeno e 

elastina. Possui um super-hidratação 

que ajuda a aumentar a capacidade 

natural de regeneração da pele.  

TENSINE: Agente tensor obtido das proteínas do trigo, rico em ácido glutâmico e prolina. 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. 

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.  

URÉIA: Age na hidratação intensa, poderoso emoliente conhecido por suas propriedades de hidratar e 

restaurar profundamente a pele. Mantém a maciez e evita ressecamento e descamação. 



ESFOLIANTE 

FACIAL 
Ajuda a renovar a pele, eliminando as 

células mortas que não só envelhecem 

a pele, como a tornam seca e 

desidratada. Melhora a textura da pele, 

deixando a mais suave e uniforme. 

Atenua e combate as linhas de 

expressão.  

RICE EXFOLIATOR: Esfoliante de Arroz 100% natural constituído por partículas homogêneas. Ajuda na 

remoção das células mortas da superfície da pele. 

GLICERINA VEGETAL: Extraída de óleos como de palma, babaçu e buriti. Tem propriedades 

hidratantes e retém a umidade que ajuda a manter a pele em bom estado, além de possuir propriedades 

de limpeza maravilhosas.  

EXTRATO DE ALOE VERA: Possui ação emoliente, tonificante, calmante, hidratante, protetora e 

restauradora de tecidos.  

EXTRATO DE CAMOMILA: Tem ação: emoliente, suavizante, lenitiva, refrescante, descongestionante, 

protetora dos tecidos, 



CERATO 

HIDRATANTE LABIAL 
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. 

ÁGUA TERMAL 
Ação protetora: é rica em antioxidantes, 

que protege a pele dos danos causados 

pelo stress do dia a dia, como sol, frio, 

maquiagem e poluição. Ainda tem ação 

tônica e hidratante, trazendo equilíbrio e 

promovendo uma pele radiante e 

saudável. 



MÁSCARA DE ARGILA VERDE 

COM EXTRATO DE CHÁ VERDE 

Para limpeza facial de peles normais e 

oleosa, pois usa formulação promove a 

limpeza da pele, eliminando as toxinas e 

combatendo os radicais livres. Auxilia 

no tratamento contra acne, pois limpa a 

pele e combate a oleosidade excessiva. 

ARGILA VERDE: Tem ação adstringente, tonificante, estimulante, secativa, bactericida. Realiza um 

peeling natural, removendo o excesso de oleosidade da pele.  

EXTRATO DE CHÁ VERDE: Contém propriedades estimulantes, adstringente, antioxidante, anti-

lipêmico. 

ÓLEO DE ALGODÃO: Tem propriedades emolientes, que ajudam a suavizar e amaciar a pele áspera, 

deixando-a macia e sedosa. Mantém a pele hidratada e sem rugas, devido ao seu teor de ácidos-gordos 

Ómega-6 de 50% além de ser rico em antioxidantes naturais 



MÁSCARA DE ARGILA BRANCA 

COM EXTRATO DE ROMÃ 

Enriquecida com extrato de romã, ajuda 

no clareamento superficial de manhas 

na pele. Absorve a oleosidae excessiva 

da pele sem desidatrar. Apresenta 

propriedades antioxidante, suavizantes, 

remineralizantes e ativa a luminosidade 

natural da pele. 

ARGILA BRANCA: Recomendada para peles sensíveis e desidratadas, seu pH é muito próximo ao da 

pele. Seus benefícios são: clarear, absorver a oleosidade da pele sem desidratar, ação suavizante e 

cicatrizante.  

EXTRATO DE ROMÃ: Rico em vitamina C, proteínas, vitamina K, ácido fólico, possui ação antioxidante 

e efeito adstringente. 

ÓLEO DE ALGODÃO: Tem propriedades emolientes, que ajudam a suavizar e amaciar a pele áspera, 

deixando-a macia e sedosa. Mantém a pele hidratada e sem rugas, devido ao seu teor de ácidos-gordos 

Ómega-6 de 50% além de ser rico em antioxidantes naturais. 



MÁSCARA DE ARGILA 

VERMELHA COM EXTRATO DE 

AMORA 
Com potente ativo mineral é rica em 

ferro e hematita além de magnésio e 

cálcio. Estimula a circulação, revitaliza 

a pele seca e opaca e fortalece a 

elasticidade da pele, desintoxicante e 

tonificante. Trata linhas de expressão, 

especialmente em peles sensíveis. 

ARGILA VERMELHA: Promove uma eficaz microabrasão (peeling suave). Tem um alto poder de 

absorção, retirando da pele a sujeira, toxinas, oleosidade e outras impurezas, deixando sua pele macia 

e aveludada. Por isso, ela é muito boa para ajudar na respiração celular, ajuda a prevenir contra o 

envelhecimento e pode aumentar a elasticidade da pele e remover todas as impurezas. 

EXTRATO DE AMORA: Tem ação refrescante, adstringente, hidratante. Rico em nutrientes como cálcio 

e ácido elágico.  

ÓLEO DE ALGODÃO: Tem propriedades emolientes, que ajudam a suavizar e amaciar a pele áspera, 

deixando-a macia e sedosa. Mantém a pele hidratada e sem rugas, devido ao seu teor de ácidos-gordos 

Ómega-6 de 50% além de ser rico em antioxidantes naturais. 



LINHA 

CORPORAL 
• SABONETE LÍQUIDO ALGAS MARINHAS 

• ÓLEO CORPORAL PÓS BANHO 

• ÓLEO CORPORAL PERFUMADO 

• HIDRATANTE PELE NORMAL 

• HIDRATANTE PELE SECA 

• HIDRATANTE PELE OLEOSA 

• MANTEIGA CORPORAL 



SABONETE 

LÍQUIDO DE ALGAS 

MARINHAS 
Enriquecido com extrato de Algas Marinhas, que 

auxilia na hidratação e proteção da epiderme. Com 

agentes suavizantes protege, restaura e suaviza a 

pele, sem ressecá-la. 

EXTRATO DE ALGAS MARINHAS: Tem ação 

suavizante, hidratante, emoliente, dermoprotetor, 

remineralizante, anti-seborréico, antilipênico, anti-

oleosidade.  

EXTRATO DE CHÁ VERDE: Contém propriedades 

estimulantes, adstringente, antioxidante, anti-lipêmico. 

GLICERINA VEGETAL: Extraída de óleos como de 

palma, babaçu e buriti. Tem propriedades hidratantes e 

retém a umidade que ajuda a manter a pele em bom 

estado, além de possuir propriedades de limpeza 

maravilhosas. 



ÓLEO HIDRATANTE 

CORPORAL 

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. 

 



HIDRATANTE PELE 

NORMAL 
Cuidado com sua pele. Com óleo de algodão rico 

em vitamina E e ácidos graxos, hidrata e suaviza a 

pele e óleo de macadamia antioxidante rico em 

ácido oleico que previne as linhas de expressão. 

HIDRATANTE PELE 

SECA 

Bem concentrado e emoliente, tem ativos 

selecionados para as peles secas, como manteiga 

de cupuaçu, manteiga de cacau, manteiga de karite, 

vitamina E, nutre e hidrata todo o corpo, deixando 

uma sensação de toque macio e aveludado na pele. 

HIDRATANTE PELE 

OLEOSA 

Com uma combinação de ativos, nutre e melhora o 

tônus da pele sem deixa-la oleosa. 



MANTEIRA 

CORPORAL 
A manteiga corporal é mais densa e 

concentrada do que cremes e loções 

corporais por isso proporciona uma 

hidratação mais intensa e duradoura.  

ÓLEO DE GIRASSOL: É um óleo rico em nutrientes e 

antioxidantes. Se difere dos outros óleos vegetais por seu teor de 

ácidos graxos saturados Omega 3 e Omega 6. É um ativo 

excelente para manter a saúde e a beleza da pele por causa de 

suas propriedades calmantes e emolientes. Além disso, é 

reepitalizante e auxilia no processo de cicatrização.  

URÉIA: Age na hidratação intensa, poderoso emoliente 

conhecido por suas propriedades de hidratar e restaurar 

profundamente a pele. Mantém a maciez e evita ressecamento e 

descamação.  

MANTEIGA DE CACAU: Para tratar e prevenir problemas de 

peles muito secas. Éum excelente hidratante da pele pois é uma 

ótima fonte de antioxidantes naturais encontrados nos grãos de 

cacau. Ela é rica ômega 9 e ácidos graxos.  

MANTEIGA DE CUPUAÇU: Melhora a elasticidade, retarda o 

envelhecimento e melhora a capacidade de hidratação (absorver 

água), proporcionando efeitos de longa duração à pele 

ressecada. 



• SHAMPOO DE TRATAMENTO E HIDRATAÇÃO  

• CONDICIONADOR DE TRATAMENTO E 

HIDRATAÇÃO 

• MASCARA DE TRATAMENTO E HIDRATAÇÃO  

• LEAVE IN DE TRATAMENTO E HIDRATAÇÃO  



A hidratação capilar serve para repor a umidade 

natural, nutrientes e queratina perdida. São 

tratamentos à base de queratina vegetal, 

proteínas, vitaminas, extrato de seda, óleos 

vegetais, silicone que hidratam e recuperam os 

cabelos quimicamente danificados. A hidratação 

constante é uma grande aliada para manter os 

cabelos saudáveis, com brilho, sedosos e macios. 



• CREME DE MASSAGEM RELAXANTE  

• CREME DE MASSAGEM NEUTRO  

• MOUSSE EFOLIANTE CORPORAL 

• CREME DE MASSAGEM CORPORAL 



• CREME DE MASSAGEM RELAXANTE: Ativa a 

oxigenação e a circulação do tecido, alivia sensação de 

cansaço e dores. Sua composição rica em ativos naturais 

como óleo de castanha do Pará, extrato de ginkgo biloba, 

extrato de gengibre e extrato de castanha da índia.  

• CREME NEUTRO PARA MASSAGEM: Facilidade no 

deslizamento nas massagens corporais, relaxamento, 

hidratação. Creme de alta performance sem corante e sem 

perfume. 

• MOUSSE ESFOLIANTE CORPORAL: Proporciona uma 

esfoliação suave e eficaz. Remove as células mortas, 

promovendo uma renovação celular sem agredir a pele. 

Indicado para todos os tipos de pele, retira as impurezas e 

proporciona luminosidade, hidratação com toque sedoso e 

aveludado. Com extrato de Cupuaçu e pó de caroço de 

damasco, promove esfoliação suave na pele, além de 

hidrata 



CREME DE MASSAGEM CORPORAL Contém Óleo de Girassol 

que facilita as manobras em todas as técnicas de massagem, 

proporcionando o perfeito deslizamento das mãos e sensação de 

hidratação.  

Possui em sua formulação ativos como: 

•  ALGISIUM C: Possui ação regeneradora da pele, estimula a 

síntese de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza e 

elasticidade da pele. Hidrata e melhora a textura da pele, sendo um 

potente anti radical-livre. 

• ÓLEO DE GIRASSOL: Tem como objetivo de hidratar, amaciar, 

nutrir. Tendo um efeito reparador de tecidos, por ser rico em 

vitamina E, C,B5 E B6, ajuda a conservar a hidratação da pele e 

forma uma barreira protetora contra o ressecamento.  

• CHEMBASE NUTRIX: Complexo com aminoácidos, pantenol e 

creatina que nutre e estimula o metabolismo energético da pele. 

Agente de redução das linhas de expressão. 



• PEELING CORPORAL  

• HEPEREMIANTE  

• CREME CRIOTERÁPICO   

• CREME DE MASSAGEM DRENANTE 



• PEELING CORPORAL Para um tratamento revitalizador da pele, 

promove rejuvenescendo, clareamento, melhora da tonalidade 

natural e uniforme da pele. Elaborado com microesferas e extratos 

vegetais, como extrato de Cupuaçu e pó de caroço de damasco 

promove uma esfoliação suave na pele.  

• CREME HIPEREMIANTE Auxilia no combate à celulite e à gordura 

localizada. Ação drenante, lipolítica, protetora e estimulante do 

sistema circulatório. 

Ativos: 
EXTRATO CENTELLA ASIÁTICA, EXTRATO GUARANÁ, EXTRATO 

DE CHÁ VERDE: Agentes que aceleram o metabolismo. NICOTINATO 

DE METILA Hiperemiante power, com ação vasodilatora após 05 

minutos de uso do produto. 



• CREME CRIOTERÁPICO Tem em sua composição cânfora ou 

mentol, em conjunto estas duas substâncias quando aplicadas na 

pele promovem um intenso resfriamento local. Com aumento do 

metabolismo, proporciona a queima de gordura localizada, 

promove lipólise e estimula a termogênese. Refresca e tonifica a 

pele.  

• CREME DE MASSAGEM DRENANTE Possui extratos naturais que 

estimulam a circulação periférica, melhorando a vascularização. 

Rico em nutrientes e óleos vegetais, previne a celulite e auxilia na 

eliminação de edemas e hematomas, promove ação hidratante e 

emoliente. 



LINHA 

MASCULINA/ 

BARBEARIA 
• SHAMPOO PARA BARBA E BIGODE 

• SHAVING CREAM PARA BARBEAR  

• ÓLEO PARA BARBA E BIGODE  

• POMADA MODELADORA EFEITO SECO  

• GEL PARA CABELO  

• SHAMPOO MASCULINO DIA A DIA  

• CONDICIONADOR MASCULINO 



LINHA BARBEARIA  

 
• SHAMPOO PARA BIGODE E BARBA 200ml 

Possui agentes de limpeza suave, que 

limpam o bigode e a barba sem agredir os 

fios.  

• SHAVING GEL PARA BARBEAR 100g Possui 

agentes emolientes que fazem com que o 

deslize da lamina seja adequado e proteja a 

pele. Possui textura transparente, que permite 

fácil visualização da barba.  

• ÓLEO PARA BIGODE E BARBA 30ml Possui 

óleos e agentes que revigoram bigode e 

barba, diminuindo o frizz, proporcionando 

maciez e proteção aos fios. 



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.  

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.  

SHAMPOO MASCULINO DIA A DIA 300ml 

Desenvolvido exclusivamente para os homens, a 

fim de remover impurezas sem ressecar os fios. 

CONDICIONADOR MASCULINO DIA A DIA 

200ml  

De uso diário, o condicionador dia a dia tem a 

função de hidratar, tonificar e dá vida ao cabelo 

desde a raiz até as pontas. 



VAMOS DAR INÍCIO 

A SUA MARCA VEGANA? 



@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 


