FISIO LINE

Perfumaria Feminina

LINHA VIE

Passion

Cereja e Avelã

Surprise

Flor de Cerejeira

Bonté

Mamãe e Bebê

Loção Hidratante 300g
Loção com Ureia e Óleo de Silicone hidrata
e protege a pele do ressecamento cutâneo.

A Fisio Line Cosméticos
desenvolve uma linha de produtos dentro
Body Splash 300ml
Colônia para todo o corpo.

dos mais rigorosos padrões de qualidade, buscando sempre
alternativas em princípios ativos de última geração,

Sabonete Cremoso 500g
Sabonete cremoso para higienização da pele. Com
ativos emolientes e umectantes que evitam o ressecamento da pele proporcionando suavidade e maciez.
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aliando qualidade e eficácia aos mais
diversos tipos de tratamentos.

Óleo de Massagem 120g
Óleo de Massagem com toque seco, possui ativos hidratantes e emolientes que auxiliam na manutenção da
hidratação da pele. (Pode ser utilizado pós-banho)

Além disso, também trabalhamos com a terceirização de
cosméticos e desenvolvimento de sua Marca Própria.

FISIO LINE

Perfumaria Masculina
LINHA VIE

Energie – Shower Gel 220ml
O Shower Gel é um sabonete e
shampoo na mesma fórmula.
Possui agentes condicionantes
que deixam a pele e cabelos
hidratados e perfumados.

Energie – Pós-Barba 80g
Gel pós-barba contém extratos
de Hamamélis e Quilaia que
proporcionam ação calmante,
adstringente e emoliente.
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FISIO LINE

Facial
Argil Máscara de Argila Verde
75g | 150g | 500g
Máscara Facial secativa (“Efeito Cinderela”) com ação suavizante e revitalizante
sobre a face, proporcionando a pele intensa maciez e suavidade.
Clean Creme Esfoliante Facial
60g | 120g | 500g | 1kg
Creme com microesferas de Apricot,
ativo natural que promove uma esfoliação suave, retirando da superfície
da pele (rosto) as células mortas, secreções e impurezas, sem agredi-la.
Hidrat Face Creme Hidratante Facial para
Pele Normal a Seca 60g | 120g | 500g
Creme que contém como ativos o Fator
Natural de Hidratação (Sodium PCA) e
Colágeno que atuam hidratando a pele,
protegendo-a do ressecamento cutâneo e
promovendo maciez.
Hidrat Face Gel-Creme Hidratante Facial
para Pele Oleosa 60g | 120g | 500g
Gel-creme hidratante facial que contém
como ativos Colágeno e Extrato de Camomila. Proporciona a hidratação necessária
à pele oleosa, protegendo-a do ressecamento cutâneo e promovendo maciez.
Hydro Máscara Facial Calmante
120g | 500g
Máscara gel que contém os extratos de
Hamamélis e Quilaia, ativos com ação calmante, adstringente e emoliente. Hydro é indicada para aplicação em peles normais, secas ou oleosas, após extrações e esfoliação.
Leite de Limpeza 120g | 500g
Loção indicada para limpeza superficial da
pele, que age retirando as impurezas que
se depositam sobre nossa pele no dia-adia e resíduos de maquiagem. O Extrato
de Calêndula proporciona suavidade e
refrescância à pele. Indicado para peles
normais, secas ou oleosas.
Loção Emoliente Facial 120g | 500ml
Loção aquosa com Silicone e Trietanolamina, indicada para facilitar a limpeza de
pele (processo de extração) devido a sua
ação emoliente e umectante.
Loção Tônica Facial 120ml | 500ml
Loção não-alcoólica indicada para peles
normais, secas ou oleosas. Composta por
Extrato de Aloe Vera com ação hidratante
e tonificante, Extrato de Hamamélis com
ação adstringente e Extrato de Equisetum
(Cavalinha) com ação calmante.

FISIO LINE

Corporal
Esfoliante Corporal
120g | 500g | 1kg
Loção indicada para esfoliação corporal
suave. Contém agentes esfoliantes físicos esféricos (microesferas de Jojoba)
que promovem a retirada de células
mortas da pele, promovendo maciez e
preparando a pele para os demais procedimentos.

Hand Gel 60g | 500g
Gel hidroalcoólico (contém álcool 70%)
higienizante para as mãos que contém
componentes emolientes e umectantes
evitando assim o ressecamento da pele.

Hidrat Loção Hidratante Corporal
120g | 500g
Loção composta por Uréia e Óleo de
Silicone, que agem hidratando a pele,
protegendo-a do ressecamento cutâneo e proporcionando maciez.

Hidrat Óleo para massagem
120ml | 500ml
Óleo para massagem com toque seco,
que proporciona deslizamento ideal
sem oleosidade excessiva. Contém
Óleo de Macadâmia e Prímula, ativos
hidratantes e emolientes que auxiliam
na manutenção da hidratação da pele.

Oliva Sabonete Cremoso 500g
Sabonete cremoso especialmente desenvolvido para higienização da pele
(face e/ou corpo). Contém Extrato de
Oliva e ativos emolientes e umectantes
que evitam o ressecamento da pele
proporcionando suavidade e maciez.

Café Verde Creme de Massagem
120g | 500g | 1kg
Creme para massagem corporal que
associa em sua composição 4 extratos
vegetais: Café Verde (Cafeína e Teobromina) – ação tonificante; Castanha da Índia – ação tônica circulatória superficial;
Hera – ação descongestionante tópica;
Prímula – ação emoliente e hidratante.

FISIO LINE

Celuterm Creme
para Celulite
120g | 500g | 1kg
Creme anti-celulite que promove hiperemia ativa, estimulando assim a
circulação local e facilitando penetração de seus ativos (Hera, Colágeno,
Cafeína, Bile). Deve ser aplicado sem
massagem.

Aloe Creme de Massagem
450g | 900g
Creme auxiliar em diversas técnicas
massoterapêuticas. Possui textura e
deslizamento ideais com alto grau de
rendimento. Seu ativo principal é o
extrato de Aloe Vera, planta rica em
nutrientes que contribuem para hidratação, emoliência e uniformidade do
tecido cutâneo. Indicado para todos
os tipos de pele.

Neutro Creme de Massagem 1 kg
Creme auxiliar para qualquer tipo de
massagem corporal, e é indicado principalmente para drenagem linfáticas
em gestantes. Sua composição é livre
de parabenos, óleo mineral, corantes
e fragrância. Possui excelente deslizamento o que facilita os movimentos
da massagem. Possui pH neutro, e
permite a adição de óleos essenciais,
fragrâncias ou extratos, conforme a
preferência ou necessidade de cada
cliente.

Cafeína Gel P.A. 5%
Gel para Celulite
650g | 1kg | 2,5kg | 5kg
Gel desenvolvido para combater celulite e gordura localizada devido a ação
lipolítica da cafeína. Apresenta-se como um gel hidroalcoólico, não oleoso,
com pH neutro. Possui textura ideal.

Crio Gel para Celulite
1kg | 2,5kg | 5kg
Gel indicado na prevenção a celulite
e flacidez. Promove o resfriamento do
tecido cutâneo (crioterapia) devido
a associação dos ativos tradicionais
(Cânfora e Mentol) a extratos vegetais
(Canela da China, Menta e Gengibre).

Celugel Gel para Celulite
1kg | 5kg
Gel anticelulite com Extratos de Centella
asiática e Algas, ativos com ação comprovada no combate à celulite (ao utilizar
Celugel promove-se a fonoforese).

Gel de Citronela – Repelente Natural
60g | 250g | 500g
Gel com agradável sensação de toque
seco e possui capacidade de repelir
naturalmente os insetos devido ao odor
característico do óleo de citronela presente na formulação. Indicado para todos os tipos de peles.

Orto-corporal
FISIO LINE

Orto Cream Creme de Massagem
120g | 500g
Creme de massagem corporal que
contém extratos de Arnica, Calêndula, Aloe Vera e Bétula. É indicado para massagem relaxante e anti-stress,
devido ação calmante, hidratante e
refrescante de seus princípios ativos.
Orto Oil Óleo para Massagem
120ml | 250ml | 1L
Óleo para massagem composto por
Arnica, Calêndula e Óleo de Melaleuca,
ativos com ação calmante, relaxante e
refrescante intensificada pela massoterapia.
Orto Oil apresenta textura fina e toque
seco que proporciona o deslizamento
ideal, sem oleosidade excessiva.

Gel Sonic
1kg | 5kg
Gel com pH neutro, que apresenta consistência e deslizamento ideais, facilitando a execução dos procedimentos.

Ortogel
60g | 1kg | 5kg
Gel que contém como ativos extratos
de Arnica, Calêndula e Bétula. A ação
calmante destes princípios ativos proporciona relaxamento (ao utilizar promove-se a fonoforese).

Água Deionizada
é uma das formas mais puras. Ideal para a
mistura com as argilas.

Fisio Pé
PODOLOGIA

Argilas em Pó 1kg
A argila é um material de origem mineral natural, ótima para cuidar da beleza, tanto em
tratamentos estéticos quanto em terapias.

Loção Emoliente para os Pés 1L | 5L
Loção Emoliente melhora a maciez e flexibilidade da pele. Combate o endurecimento dos tecidos, facilitando os processos de
extração na limpeza de pele dos pés. Ideal
para pés diabéticos.

Branca – Clarear a pele (indicada para
tratar manchas); Absorver a oleosidade
da pele sem desidratar; Ação suavizante e
Cicatrizante. Indicada para peles sensíveis
e desidratadas.

Creme Ultra Hidratante 30g
Creme hidrante com Extrato de Calêndula
e Óleo de Copaíba que combatem o endurecimento dos tecidos, evitando o aparecimento de fissuras na pele dos pés.
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Verde – Ação adstringente; Tonificante;
Estimulante; Combate edemas; Secativa;
Bactericida; Analgésica; Cicatrizante; Esfoliante e Desintoxicante. Indicada para
peles oleosas e com acne.

Amarela – Formação do colágeno da pele
devido ao silício; Indicada para rejuvenescimento e tratamentos cosméticos; Hidratante e Atua na flacidez cutânea. Indicada
para peles maduras e cansadas.

Vermelha – Hidratante; Previne o envelhecimento da pele; Redutora de medidas
e peso; Ativa a circulação e Atua como
anti-stress. Indicada para peles sensíveis
e rosadas.

Negra – Ação antiinflamatória; Anti-artrósica; Absorvente; Anti-stress e Revitalizadora do couro cabeludo. Indicada para
peles oleosas.

Cinza – Antioxidante natural; Retarda o
envelhecimento da pele; Eficaz contra acne
e Efeito rejuvenescedor do tecido. Indicada
para peles oleosas e manchadas.

Rosa – Devolve a luminosidade; Hidratante; Aumenta a circulação; Auxilia a eliminar celulite e gordura localizada.
Efeito tensor; Auxilia nos tratamentos de
flacidez tissular. É indicada para as peles
sensíveis e delicadas.

Depilar
DEPILAÇÃO
Hortelã – Loção Adstringente
Pré-Depilatória 1L | 5L
Loção Adstringente contem óleo de menta
e trietanolamina que auxilia na limpeza e remoção de oleosidade e impurezas da pele
facilitando os procedimentos de depilação.
Gel Calmante – Pós-depilatório
60g | 250g | 1kg
Gel calmante possui extratos de flor de
cerejeira e camomila que proporciona
agradável sensação calmante, descongestionante, emoliente e hidrante com toque
seco. Ideal para todos os tipos de peles.
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Higienização
Fisiosept 70 5L
Álcool 70% indicado para sanitização e
limpeza.
Pasta de Mão 1kg | 3kg | 5kg
Gel para higienização das mãos que
remove a sujeira, resíduos de graxa.
Destina-se a higienizar a pele, e devido aos componentes umectantes e
emolientes da formula, após aplicação a pele esta limpa e macia.

Odorizantes de Ambiente 120ml
Composições de fragrâncias leves, mas
marcantes, deixa o ambiente muito agradável e perfumado.
Citrus / Lavanda / Cedro Rosa / Alecrim

