
Na Bio Beauty, o sucesso
da sua marca faz parte da fórmula.

Catálogo de Produtos
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é uma empresa brasileira especializada em pesquisa, de-
senvolvimento, assessoria e Marca Própria de cosméticos 
e dermocosméticos personalizados em cada detalhe 
para empresas, investidores ou empreendedores que de-
sejam ou já fazem parte da indústria mundial da beleza.

O MAIOR

BIO BEAUTY

e mais diversificado bioma do planeta é nosso campo de 
pesquisa e fornece uma matéria-prima completa, com 
elementos de alta performance associados a fórmulas de 
potencial exclusivo com uma equação que combina 
ativos naturais e tecnologia avançada: o melhor da natu-
reza e o melhor na inovação.

A Bio Beauty é licenciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) para importação e exportação e possui o certificado de Boas 
Práticas de Fabricação, por cumprir rigorosamente os protocolos exigi-
dos em cada processo.

MISSÃO

Produzir produtos altamente 
tecnológicos e exclusivos, que 
atendam às necessidades do 
mercado com foco na exce-
lência de qualidade, produtos 
equilibrados que respeitem a 
fauna e a flora do país. Estar 
profundamente comprometi-
do com a realidade e verdade 
de nossos clientes.

VALORES

Expandir a experiência de 
nossos produtos em uma rede 
de clientes nacionais e inter-
nacionais, criando vínculos, 
sensoriais diferenciados, con-
fiança e verdadeira beleza.

Excelência em qualidade
Verdade
Respeito
Empatia
Auto responsabilidade
Crescimento contínuo
Gratidão

VISÃO
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LINHA
CABELOS CACHEADOS
Indicada para cabelos cacheados, ondulados e crespos. 
Proporciona hidratação, força, brilho, maciez e definição 
aos fios.

Shampoo Hidratante
Oferece limpeza suave e hidratação dos fios, evitando o ressecamento.
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Máscara Cachos
Repõe a água e nutrientes, proporcionando uma hidratação profunda.

Ativador de Cachos
Promove a definição dos cachos e proteção térmica.

Óleo Umectante
Proporciona a reposição de nutrientes e hidratação intensa, diminuindo o 
frizz característico do cabelo cacheado.
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LINHA
RECONSTRUÇÃO
Indicada para cabelos quimicamente tratados, cabelos 
danificados e pós-coloração. Devolve a força e a resistên-
cia dos fios, além de repor massa, vitaminas, hidratação, 
proteínas e reconstruir as fibras capilares de dentro para 
fora.

Shampoo pH baixo
Primeiro passo para o tratamento, promove uma limpeza suave e fecha-
mento das cutículas capilares.

Máscara
Reconstrói a fibra capilar de dentro para fora, repondo as proteínas. Pro-
move maciez, brilho e hidratação profunda nos fios, além de possuir efeito 
“desmaia cabelo”.

Leave-in
Promove uma camada protetora nos fios contra a poluição e raios solares, 
além de diminuir o frizz e proporcionar brilho.

Óleo Umectante Vegetal
Age diretamente nas áreas mais danificadas, proporcionando reconstru-
ção intensa, reposição lipídica e selagem das cutículas. Promove maciez, 
alinhamento e brilho nos fios.

Óleo finalizador
Oferece proteção e hidratação dos fios, além de promover maciez, brilho 
e força.

Anti-elasticidade
Diminui substancialmente a elasticidade dos fios provocada por proces-
sos químicos de descoloração através da reposição de nutrientes promo-
vendo uma potente reconstrução da fibra capilar.



CATÁLOGO BIO BEAUTY 2022

Shampoo
Limpa e controla a oleosidade do couro cabeludo sem quebrar os fios, es-
timula o crescimento.

Ampola
Estimula o crescimento, agindo no núcleo da fibra capilar, proporcionando 
mais densidade e saúde dos fios.

LINHA
CRESCIMENTO

Condicionador
Hidrata e fortalece, estimula a produção de novos folículos, proporciona  
maciez e um desembaraço com facilidade.

Estimula o crescimento saudável atuando diretamente no couro cabelu-
do.

Tônico/Sérum

Leave-in
Estimula o crescimento saudável dos fios, 
repondo nutrientes, alinhando os fios e propor-
cionando proteção térmica.

06

Indicada para cabelos quebradiços e/ou com queda in-
tensa.
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LINHA
HOME CARE
Indicada para o uso diário a fim de promover maior asser-
tividade nos tratamentos profissionais. 

Shampoo
Promove uma limpeza intensa, sem ressecar o fios. 

Máscara
Repõe a água e os nutrientes essenciais, promovendo hidratação, brilho e maciez.

Leave-in líquido
Dá leveza, maciez, proteção térmica e solar elimiando o frizz dos fios.

Óleo Umectante noturno
Repõe lipídeos e nutrientes aos fios, proporcionando hidratação por au-
mentar a retenção de água na haste do fio.
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LINHA
RECONSTRUÇÃO
Indicada para cabelos quimicamente tratados, cabelos 
danificados e pós-coloração. Devolve a força e a resistên-
cia dos fios, além de repor massa, vitaminas, hidratação, 
proteínas e reconstruir as fibras capilares de dentro para 
fora.
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Primeiro passo para o tratamento, promove uma limpeza suave e fecha-
mento das cutículas capilares.

Máscara
Reconstrói a fibra capilar de dentro para fora, repondo as proteínas. Pro-
move maciez, brilho e hidratação profunda nos fios, além de possuir efeito 
“desmaia cabelo”.

Leave-in
Promove uma camada protetora nos fios contra a poluição e raios solares, 
além de diminuir o frizz e proporcionar brilho.

Óleo Umectante Vegetal
Age diretamente nas áreas mais danificadas, proporcionando reconstru-
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alinhamento e brilho nos fios.

Óleo finalizador
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Oferece proteção e hidratação dos fios, além de promover maciez, brilho 
e força.

Anti-elasticidade
Diminui substancialmente a elasticidade dos fios provocada por proces-
sos químicos de descoloração através da reposição de nutrientes promo-
vendo uma potente reconstrução da fibra capilar.
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LINHA
NUTRIÇÃO
Indicada para cabelos opacos e sem vida.

Ampola Mágica
Devolve óleos e lipídeos ao cabelo, proporcionando uma nutrição intensa, 
ação instantânea.

Shampoo
Limpa e nutre os fios, de forma a repor importantes componentes para a 
saúde dos cabelos.

Máscara
Repõe nutrientes essenciais para a saúde do fio.

leave-in
Promove proteção térmica e efeito desembarace, melhorando o aspecto 
ressecado. Proporciona maciez, brilho e rápida absorção de nutrientes. 

Óleo Umectante
Repõe lipídeos e nutrientes aos fios, proporcionando hidratação profunda.
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Sérum (opção grau 1 e grau 2)
Indicado para todos os tipos de pele.  Possui textura ultraleve, com rápida 
absorção. Promove hidratação da pele, controla a oleosidade, antiacne, 
previne o envelhecimento e possui poder clareador (olheiras e outras 
manchas).
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Água Micelar
Indicada para limpeza profunda da pele. Retira todas as impurezas sem 
agredir o rosto, hidrata, purifica e demaquila.

Gel esfoliante
Remove as células mortas que tiram a luminosidade e a viscosidade da 
pele, além de promover uma hidratação suave da pele.

Sabonete facial
Indicado para limpeza profunda da pele, sem causar o ressecamento.

Gel de limpeza facial 
Textura leve, indicado para limpeza da pele.

Gel de limpeza facial com esfoliante
Promove uma limpeza agradável e esfoliação leve da pele.

Espuma de limpeza facial
Indicada para limpeza suave da pele. Promove a desobstrução 
dos poros e hidratação prolongada.

LINHA
DERMATOLÓGICA
Indicada para uma rotina de cuidados diários com a pele 
do rosto e do corpo. É composta por produtos que pos-
suem ação antioxidante e hidratante, que atuam desde a 
prevenção até o tratamento.



Hidratante Corporal
Indicado para todos os tipos de pele. Promove hidratação intensa, maciez, 
estimula a produção de colágeno, repõe nutrientes e água e previne o en-
velhecimento.
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Protetor Solar
Indicado para todos os tipos de pele. Oferece proteção contra os raios UVA 
e UVB, previne o fotoenvelhecimento e hidrata. Uso diário.

Gel de crescimento para cílios e sobrancelhas
Estimula a produção de novos folículos pilosos, aumentando o compri-
mento e volume dos fios. 

Máscara Facial de Argila
Controle de oleosidade para todos os tipos de pele.

Creme
Hidrata profundamente.

Gel
Textura ultraleve, com rápida absorção.

Hidratante Facial
Indicado para todos os tipos de pele. Acalma, hidrata profundamente e 
controla a oleosidade.

Creme

Gel
Textura leve, indicado para pele oleosa/acneica e mista.

Indicado para pele normal a seca.

Tônico Facial
Indicado para o controle da oleosidade. Promove a tonificação, desobs-
truindo os poros e contribui para a absorção de outros dermocosméticos.

Spray corporal pós-sol
Possui ação refrescante e hidratante, reduzindo a vermelhidão, ardor e co-
ceiras, e outros efeitos causados pela exposição excessiva ao sol.
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Gloss Labial
Hidrata profundamente os lábios, revitaliza e dá volume.

Máscara de Cílios Incolor
Define, alonga, dá curvatura e volume aos cílios.

Batom Líquido Mate
Promove hidratação e coloração aos lábios.

Base
Indicada para uniformização da pele.

Líquida
Textura leve, hidrata e uniformiza a pele.

Creme
Promove maior cobertura das imperfeições da pele.

Máscara de Cílios Preta
Promove coloração, volume, definição e alongamento dos cílios.

LINHA
MAQUIAGEM
Maquiagem vegana e cruelty-free. Trata a pele enquanto 
realça a beleza de suas individualidades com alta tecno-
logia, textura e cores marcantes.
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Delineador
Marca e valoriza o olhar, com uma textura hidratante.

LipTint
Promove coloração leve/natural e hidratação dos lábios.

Diluidor de maquiagem
Ajuda a diluir maquiagens cremosas e líquidas, aumentando a durabilida-
de dos produtos e deixando coberturas mais naturais, sem alterar a tonali-
dade.

Bruma liquida hidratante
A bruma é composta por agentes naturais, leves e que ajudam a deixar a 
pele bonita e saudável, pode ser usada antes e pós-maquiagem.



www.biobeautyindustry.com.br


