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Óleo Pré-Poo
KAMALEÃO COLOR
O Óleo Pré-Poo, disponibilizado pela Kamaleão Color, é
um produto waterless - ou “sem água” – para uso antes
da lavagem dos fios para proteção e condicionamento
da haste capilar através da sinergia dos Óleos Preciosos
Africanos com o Cosphaderm® Feel.
O Cosphaderm® Feel, um éster de cadeia média
multifuncional que atua na lubrificação, condicionamento
e é uma alternativa natural para substituição de silicones
D5, além de possuir toque leve e não engordurado.
O Wala Moringa Oil é um óleo da flora Africana, obtido a
partir do fruto da conhecida “Árvore do Milagre”, muito
rico em ácido oleico, que representa quase 70% de sua
composição, além de apresentar altas concentrações de
antioxidantes naturais e vitaminas. Também possui uma
porção de ácido berrênico, que ajuda no
condicionamento e a reter a hidratação, além de
benefícios como melhoria da restauração da barreira dos
fios e do couro cabeludo, rebalanceamento da
microbiota, ação antioxidante e anti-inflamatória.
Mideka Ximenia Oil é o nome do ingrediente obtido a
partir do fruto da árvore Ximenia, que significa
“rejuvenescer”. Possui altos níveis de vitaminas e
antioxidantes, é um excelente agente emoliente,
condicionador e ajuda no condicionamento da pele e dos
fios. Promove proteção e recuperação contra agentes
poluentes, é anti-inflamatório e antimicrobiano. Como
diferencial, contém porções generosas de ácidos
monoenóicos, incluindo ácido ximenínico – um
estimulador microcirculatório bem estudado, assim o
óleo de Ximenia, pode ser usado para o rejuvenescimento
da pele e do folículo piloso.
Para manter a fase oleosa protegida, nossa opção é o
Cosphaderm® T70 NON GMO que é uma versão obtida a
partir do óleo de girassol com altas concentrações de
vitaminas e é uma alternativa para a proteção da
formulação em baixas concentrações.

Sobre a Kamaleão Color
A Kamaleão Color é a empresa mais colorida do Brasil
que cresceu com seu olhar atento ao consumidor,
baseado no respeito à sustentabilidade e meioambiente, com produtos veganos e cruelty-free para
produzir os mais diversos tipos de produtos capilares
como matizantes, diluidores, kits de tratamento e
manutenção, além das queridinhas Máscaras
Pigmentantes coloridas e concentradas.
A Kamaleão Color chega ao mercado de cuidados
capilares com a sua linha Bem Comigo, desenvolvida
com ingredientes que são encontradas na natureza,
veganas e cruelty-free, próprias para quem ama cuidar
dos fios.

CONTATO
https://www.kamaleaocoloroficial.com.br/
comercial@kamaleaocolor.com.br
@kamaleaocolor

Delineador
YUZI COSMETICS
O olhar carrega emoções e sentimentos, capaz de
intensificar a nossa mensagem e a comunicação não
verbal. Um olhar marcante reforça a confiança e traz
segurança que buscamos.
Para um pouco de cor e brilho e realçar os olhos, a Yuzi
Cosmetics apresenta o delineador líquido feito a partir de
pigmentos de efeito, de fácil remoção, sem borrar ao ser
friccionado em água.
A cor ficou por conta da combinação de pérolas naturais
EARIS® 5425 e 5405, que são pigmentos de efeito
perolado obtidos a partir de minérios e recobertos com
óxidos de ferro. O efeito conquista, bem como a
cobertura, variam de acordo com o tamanho da
partícula e a espessura de seu revestimento. No geral,
micas naturais possuem mais transparência e menor
cobertura do que uma mica sintética, mas o seu custobenefício é muito bom e permite a criação de uma
diversa gama de produtos cosméticos uma vez que
apresenta compatibilidade com todos os sistemas
cosméticos.
O Mirage® Blue é um pigmento de efeito baseado em
borossilicato de interferência azul, que adiciona pontos de
brilho na formulação e seu diferencial é a certificação
Cosmos, além de ser livre de microplástico e uma
alternativa para a substituição de glitters, com efeito
comparável de brilho, ou seja, são ideais para produtos
que visam qualidade e sustentabilidade. O tamanho da
partícula é a chave para os pigmentos perolados, uma
partícula maior, cria um brilho distinto, enquanto um
pigmento fino cria um brilho perolado mais sutil.

Sobre a Yuzi
A Yuzi Cosmetics é uma empresa de terceirização de
produtos cosméticos localizada em Diadema – SP e
compreende uma área fabril de 1500 m², capacidade de
produção de 70 toneladas por dia e mais de 7 anos de
experiência no desenvolvimento de produtos de skincare,
body care, dermocosméticos, sun care, men care,
perfumaria, make-up e cosméticos coloridos.
A Yuzi acredita na entrega de valor através da parceria,
na experiência e na tecnologia.
Conta com clientes como Bisyou, Dermage, Ana
Hickmann Beauty, C&A, Better Me, Ultrafarma, Max Love
Make-Up, Pozzi, Rennova Beauté, Bonita Skin Care,
Supremi Professional Nail System, etc.

CONTATO
https://www.yuzicosmetics.com/
contato@yuzicosmetics.com
@yuzindustria

Esmaltes
NATURAL LIFE COSMÉTICOS E TERCEIRIZAÇÕES
Se tem um cosmético que traduz versatilidade, estilo e
personalidade, ele é o esmalte.
A Natural Life disponibilizou esmaltes feitos a partir da
combinação de micas sintéticas e a sua coloração
correspondente de borossilicatos de interferência para
conquistar o efeito de acabamento perolizado da moda,
perfeito para cobrir esmaltes na medida certa e
transformar tons.
As micas sintéticas de interferência utilizadas são da linha
Syncrystal® nas versões verde, vermelha ou azul (Green,
Red ou Blue). As micas Syncrystal® são baseados em
flocos sintéticos de fluoroflogopita revestidos com óxido
metálico. Seu teor de impurezas é muito menos
comparado às micas naturais, o que garante qualidade
alta no processamento. Sua cobertura é excelente e
promove um acabamento impecável.
Os pigmentos da linha Syncrystal® oferecem solução
para uma ampla gama de formulações brilhantes e
luminosas para cosméticos coloridos. A Syncrystal® de
interferência oferece vantagem quando adicionada em
meio opaco como emulsão, pois não adiciona coloração,
apenas o brilho pelo reflexo da luz, graças à cor branca
da partícula.
O Mirage® foi elencado para mais esse produto, dessa
vez em uma gramatura maior, que proporciona um
acabamento brilhante intenso impecável em uma das
versões de Mirage® Glamour nas versões verde, vermelha
ou azul (Green, Red ou Blue).

Cosméticos e Terceirizações

Sobre a Natural Life
A Natural Life Cosméticos é uma empresa terceirista de
esmaltes e maquiagens localizada em Atibaia – SP.
Realiza a fabricação de linhas cosméticas como Top
Beauty, Top Beauty Make-Up Studio, Ramona Make.Up Pro,
Beauty Nail Colo e Lalalu.

CONTATO
sac@naturallife.ind.br
@naturallifecosmeticos_

Cosméticos e Terceirizações

A Colormix Especialidades
agradece profundamente a
dedicação e apoio dos nossos
parceiros para confecção dos
brindes distribuídos durante o
evento.
Obrigada por nos ajudar a
fazer esse evento ainda mais
incrível e inesquecível.

www.colormix.net.br
@colormix.especialidades

