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CONSUMO MASCULINO DE
ESTÉTICA
Lâminas de barbear, loções pós-barba e sabonetes são

ESTÉTICA
MASCULINA, UM
MERCADO
PROMISSOR!

apenas o começo da atual revolução masculina no mercado
brasileiro de cosméticos. Esse setor dobrou de 2009 para cá e
a estimativa é que continue crescendo 7,1% ao ano até 2019,

quando o Brasil deve se tornar o maior mercado do mundo na
categoria, com vendas estimadas em US$6,7 bilhões, segundo
pesquisa da Euromonitor International e informações do site
Brazil Beauty News.

BUSCA
CRESCENTE
• 60% dos homens brasileiros acham
fundamental a aparência física
• 76% se preocupam com a melhora de sua
aparência
• 56% gostariam de parecer mais jovens.
(Medeiros, 2004)

Para Fontes et al (2012) os homens por si
só:

“veem a beleza como facilitadora
das relações sociais e amorosas,

mas sucesso profissional e
inteligência ainda parecem mais
importantes”

Esse mercado é formado por
homens:

FORMA FÍSICA IDEAL
O Centro de Pesquisas sobre Aparência,

• Entre 25 e 34 anos (23% da população masculina
do país);
• Com alto poder aquisitivo (76% pertencem à classe
B);
• Solteiros (60%);
• Praticantes de alguma atividade física (67%);
• E que procuram se vestir com elegância (70%).

da Universidade West of England,

entrevistou 384 homens com uma média de
40 anos e descobriu que 35% deles
trocariam um ano de sua vida para obter
uma forma física e peso ideais.
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FORMA FÍSICA IDEAL

SERVIÇOS CONSUMIDOS

As conversas masculinas são ainda mais
focadas no tema do que as femininas: 80,7%
homens participantes do estudo disseram
que falam sobre a aparência uns dos
outros de modo a chamar a atenção para
itens como peso, falta de cabelo ou forma
física. No caso das mulheres, essa
porcentagem foi de 75%.

CUIDADOS
ANTIENVELHECIMENTO
- Antioxidação
- Controle pigmentar
- Síntese Colágeno
- Hidratação

VÁRIOS EM UM
antienvelheciment
o

• PCA-Na: Agente de hidratação fisiológica da pele
por excelência.
• Pentacare-NA: Age quase instantaneamente
formando um filme tensor que estica e suaviza a
pele. Mantém a elasticidade, a aderência e
hidratação da pele.
• Vitamina C nanoencapsulada: possui intensa ação
antioxidante, propicia ação clareadora. Apresenta
papel fundamental no processo de síntese de
colágeno.

VÁRIOS EM UM
antienvelhecimento
• Ácido Hialurônico: Promove filme de hidratação,
atuando contra a perda excessiva de água e
ajudando a manter o equilíbrio natural da pele.

• Hydroxyprolisilane CN: Estimula a biossíntese de
colágeno, pois contém na sua composição
aminoácidos vetorizados precursores das fibras de
colágeno e silício orgânico.

VÁRIOS EM UM
antienvelheciment
o

Na avaliação dermatológica, resultados em
28 dias:
- 87% diminuição das rugas do rosto
- 97% aumento na hidratação
- 90% aumento na firmeza
- 87% aumento na elasticidade

2

06/07/2017

CUIDADOS PARA A ÁREA
DOS OLHOS
- Redução de edema
- Controle pigmentar
- Controle de
hemossiderina
- Efeito tensor

ÁREA DOS
OLHOS
• Extrato de Sambucus: Antiedema, evitando a
dilatação dos vasos sanguíneos e descongestionando
a região próxima aos olhos
• Haloxyl: Inibe acúmulo e depósito de hemossiderina
abaixo da pele.
• Pentacare-NA: filme tensor que estica e suaviza a
pele. Mantém a elasticidade, a aderência e hidratação
da pele.

ÁREA DOS
OLHOS

ÁREA DOS
OLHOS

• Ácido kójico vetorizado: Exerce ação antioxidante e
também despigmentante, inibindo a ação da
tirosinase, minimizando a formação de melanina.

• Raffermine: Aumenta a elasticidade do tecido,
prevenindo ou corrigindo as rugas e flacidez. Previne
a degradação das fibras colágenas e de elastina, por
inibir ação de metaloproteinases (MMPs).

• Cafeisilane C: Cafeína biovetorizada com silícios
orgânicos. Promove ação drenante e lipolítica,
reduzindo o edema e bolsas.

ÁREA DOS
OLHOS

• Extrato de Arnica: Tonificante, anti-inflamatório,
estimulante e descongestionante. Normaliza a
microcirculação superficial ativando a reabsorção do
edema.

CUIDADOS PÓS BARBA

Resultados comprovados, após 28 dias de uso:

- Hidratação
•
•
•
•

100% mais HIDRATAÇÃO DA PELE E MACIEZ
87,4 % mais FIRMEZA
74,6 % menos LINHAS DE EXPRESSÃO e OLHEIRAS
61,7 % menos BOLSAS

- Controle oleosidade
- Ação antifoliculite
- Firmeza da pele
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PÓS NAVALHA – Gel Pós Barba

PÓS NAVALHA – Gel Pós Barba
• D-Pantenol: Agente hidratante e estimulante da

Gel restaurador pós-barba de
toque seco e rápida absorção,
hidrata a pele evitando o
surgimento de foliculite.

epitelização, somando-se a isso o efeito antiinflamatório.
• Hygeaphós: Ativo com potente ação antifoliculite, além
também de ser seborregulador, reduzindo a oleosidade
excessiva da pele.

PÓS NAVALHA – Gel Pós Barba
• Aquassence: Potente hidratante que promove aumento

da expressão gênica de aquaporinas, aumentando a
hidratação da pele e reduzindo TEWL (perda de água
transepidermal), aumenta a expressão de fibronectina
e componentes essenciais da MEC (matriz extracelular)
como colágeno, elastina e glicosaminoglicanas,
auxiliando também no efeito antienvelhecimento.

CUIDADOS CORPORAIS

PÓS NAVALHA – Gel Pós Barba
• MSS 500: Absorvedor de oleosidade, deixando a
pele com aparência sem brilho excessivo provocada
pela oleosidade.
• Quiditat: Bio ativo à base de água de coco verde
integral, rico em aminoácidos e sais minerais. Além
da sua ação hidratante, possui extraordinária
capacidade de estimular o crescimento de
fibroblastos.
• Alantoína: Renovador celular, cicatrizante, calmante
e revitalizante.

GORDURA MASCULINA

- Controle de
lipodistrofia localizada
- Estímulo de termogênese
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GORDURA SUBCUTÂNEA


Gordura mole

Acumula abaixo da pele: culote, gluteos,
coxas e abdomen




Gordura localizada

Prejudicam menos
o metabolismo


TIPOS DE
GORDURA

GORDURA
VISCERAL


Gordura dura

Acumula nas regiões profundas do abdomen
em volta dos órgãos






Afetam o metabolism
Riscos a saúde

DEPÓSITO DE
GORDURA
MASCULINA

• Biotipo Andróide
Acúmulo maior no abdomem,
tronco e pescoço
• + Massa muscular (massa magra)
• Maior gasto energético
• % gordura corporal: entre 12 e 20%
• Morfologia do tecido adiposo

PARA ABDÔMEN
• Cafeisilane C: Cafeína biovetorizada com
silícios orgâncios. Reduz edema. Ação
lipolítica pela estimulação do AMPc, que
acelera o processo de redução de gordura.
• Extrato de Algas Marinhas: Estimulante
metabólico, tonificante, ativador da
microcirculação.
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PARA ABDÔMEN

PARA ABDÔMEN

Complexo Eco Minceur:
• Laranja Amarga: melhora a circulação, tem
atividade antioxidante, tonificante cutâneo e
lipolítica.
• Chá Verde: contém xantinas com ação redutora
de celulite e polifenóis que são antioxidantes.
• Gengibre: ação estimulante, ativando a
microcirculação periférica.
• L- Carnitina: aminoácido com a finalidade de
conduzir os ácidos graxos até as mitocôndrias de
forma a serem metabolizados em energia
reutilizável pelo organismo.

FOCO EM
TERMOGÊNES
E

• Lipout: além de estimular a beta oxidação dos
ácidos graxos livres, fazendo com que se
transformem em energia, induz a expressão do
gene UCP-1, que é uma proteína desacopladora
ligada na mitocôndria, que, quando recebe
estímulo do Lipout, se torna ativa, promovendo
a termogênese, facilitando o processo de
queima de gordura acumulada, reduzindo
medidas.

PARA ABDÔMEN
Resultado de 56 dias de uso de Lipout

PARA ABDÔMEN
Na avaliação dermatológica, resultados
em 28 dias:
- 90,5% diminuição da gordura localizada
- 76,2% diminuição das medidas corporais
- 90,5% melhora a silhueta
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