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história e evolução

por ERICA FRANQUILINO

Na pele, nas unhas ou nos cabelos, ela tem o poder de embelezar, transgredir e 
revelar. Lúdico e surpreendente, o universo das cores vem encantando e inspirando a 

humanidade ao longo da história

Supremacia da cor 
Pigmentos e corantes
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história e evolução



História

henna

Murex brandaris

alizari

Isatis tinctoria

Murex brandaris
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história e evolução

alizari

alizari

Rubia tinctorum Rubia cordifolia 

mauve

alizari



Maquiagem

kohl

kohl
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história e evolução

henna

kohl

kohl

kohl

Kohl henna

kohl

poudre de riz 



História da maquiagem, da cosmética e 

do penteado – em busca da perfeição

baton serviteur

Óleo de Argan
A Beleza do Marrocos mais perto de você.

High Chem Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda.
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história e evolução

Esmaltes

henna
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história e evolução

Colorações capilares

kohl henna

henna
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Atração irresistível
por ERICA FRANQUILINO

Tendências de moda, aspectos sazonais e outros elementos abastecem de informações a 
indústria cosmética, que apresenta ao mercado novas cores e efeitos em cosméticos coloridos

mercado

rose quartz serenity

rose quartz serenity

snorkel blue

lilac gray

buttercup

limpet Shell

iced coffee
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mercado

A Moda 

Maquiagem e esmaltes 

makes



Serviços e Consultoria técnica especializada em empresas e produtos de 

higiene pessoal,  perfumaria e cosméticos

• Desenvolvimento de produtos e processos
 - Implementação em escala industrial

 - FISPQ

• Registro de Produtos ANVISA
 - Dossiê Técnico

 - Adequação de Rotulagem

• Treinamento “in house” capacitação

 - Boas Práticas de Fabricação

  - Avaliação do Sistema Preservante

  - Avaliação do ambiente produtivo 

  - Treinamento “in house” em higiene e segurança

AVISA Serviços Técnicos em Vigilância Sanitária, Tecnologia e Meio Ambiente Ltda

São Paulo- SP                                                                                                               

Rua José Maria Lisboa, 275- Jd. Paulista    CEP 01423-000                                   

Telefone +55 (11) 3884-5901 

Fax +55 (11) 3885-2814                                                                                              

www.avisa.srv.br avisa@avisa.srv.br

Brasília- DF

SCN- Qd. 2, Bl. D- Torre A, Sala 307

Centro Empresarial Encol      CEP 70710-500

Telefone  +55 (61) 3327-3909
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mercado

emoti-

cons

emoticon
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Colorações



20 Edição Temática Setembro 2016

Hábitos de consumo

mercado
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por ERICA FRANQUILINO

Conheça as características e os desafios 
das formulações de cosméticos coloridos, a 
evolução trazida por novas metodologias e 
as matérias-primas que contribuem para o 
desenvolvimento de produtos inovadores

Tecnologiaem pigmentos 
formulação
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formulação

multilayer

color

travel

glass-fl ake

softwares

Formulações
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skin testin
g

Distribuidor exclusivo no Brasil: Tecnotests Produtos e Serviços Ltda.
Rua Álvaro de Menezes 74 – sala 1– 04007-020  São Paulo SP
      (11) 3884-8756
tecnotests@tecnotests.com.br

Multiprobe Adapter System – MPA

Hidratação Corneometer®

Clareamento da pele Mexameter®

Função barreira   Tewameter®

Anti-envelhecimento Cutometer®

Elasticidade Skin-pH-Meter
Homogeneidade Skin-Colorimeter
Redução de sebo  Sebumeter®

Radiância   Skin-Glossymeter

www.tecnotets.com.br

Você recebe a tarefa, nós oferecemos os instrumentos
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formulação

Tendências

soft focus

strobing



www.abihpec.org.br

Representando e incentivando o progresso da
indústria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

por meio de projetos que fomentam, além da inovação,
outras frentes de relevância para toda a cadeia produtiva.

O Programa, em sua 10ª edição, busca
contribuir para a melhoria contínua
do fornecimento e fabricação, até a 
entrega do produto ao consimidor.

Em sua 4ª edição vem ganhando reconhecimento a cada dia 
da indústria e toda a sua cadeia produtiva.

www.premioabihpec.org.br

Iniciativa do ITEHPEC, está em sua 2ª edição com o objetivo de
reconhecer as melhores inovações das empresas de insumos

a partir de um novo ingrediente.
www.portalinovacaohppc.com.br
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formulação

Matérias-primas

chroma



soft focus

strobing
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por ERICA FRANQUILINO

Vejo coresem você
Uma profusão de tonalidades, efeitos e texturas faz a 

alegria das consumidoras, que encontram opções cada 
vez mais diversificadas nas prateleiras. Alinhada às 

tendências de moda, a indústria investe em tecnologia 
e criatividade para apresentar inovações em esmaltes, 

colorações capilares e itens de maquiagem

vitrine

AVON

BIOCOLOR

ombré

COLORAMA

D’MARCHE 

FELICITTÁ LOOKS

IMPALA
emoticons

emoticon
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vitrine

M.A.C

MAYBELLINE

NIELY

OCÉANE

REVLON

RISQUÉ

SHISEIDO

VULT


