EMBELLEZE LANÇA NOVA EMBALAGEM PARA NOVEX COM FOCO NO SERVIÇO
Potes de 1kg poderão ser reconhecidos pelos Rituais de beleza e tratamento dos fios
A Embelleze é uma empresa de alma feminina. Por isso, sabe muito bem o valor que a
mulher brasileira dá aos seus cabelos, sempre inovando e buscando novidades para
todas as fases de sua vida. Para facilitar a vida das consumidoras, cada nova
embalagem do pote de 1kg de creme ultraprofundo da marca Novex, conterá
diferentes rituais para a beleza dos fios. Cada pote contém um ritual único.
Inspirada nos desejos da Mulher brasileira, O produto agora dará mais ênfase aos
rituais de beleza de cada ativo da marca. Na hora de escolher nas prateleiras, as
consumidoras poderão facilmente visualizá-lo no lado esquerdo da embalagem e saber
qual será a sua ação.
O Novex 10 ativos em 1 será reconhecido pelo Ritual de Alinhamento Capilar. Já
o Novex Queratina Absolutaestará nas prateleiras como Ritual de Cauterização
Polorizada. Estarão disponíveis ainda O Novex BellezaPuracomo Ritual de
Regeneração 12 ativos em 1; Novex Repositor de Massa como Ritual de Reparação
Total do Fio eNovex Plástica Capilar + Mix Restaurador como Reconstrução Extrema
do Fio.
"Percebemos que as mulheres sempre desejam dicas de beleza para os fios. Colocar as
receitas dos Rituais nas embalagens foi a forma que encontramos para levar o
resultado de salão para a casa dessas mulheres. Elas podem qual o melhor Novex para
os cabelos delas. " – Vanderlina Oliveira- gestora do CEC.
Sobre a Embelleze:
Com 44 anos de atuação no mercado de beleza, a Embelleze é uma empresa 100%
nacional e uma das principais deste segmento no país. Sua fábrica própria produz mais
de 100 milhões de unidades/ano, e o Sistema Embelleze gera cerca de dez mil
empregos, entre diretos e indiretos. Em 1998, foi criado o Instituto Embelleze com o
objetivo de aprimorar a qualificação e a certificação dos profissionais de beleza.
Embelleze, uma empresa que tem tradição em inovação, é responsável por alguns dos
principais produtos para cabelo no mercado, tanto para profissionais quanto para o
varejo, como a tintura Maxton e o creme de tratamento Novex. Sua família de
produtos conta com mais de 500 itens para todos os tipos de cabelos, entre
tratamento, colorações, shampoos e pós-shampoos, além de produtos de
transformação. A Embelleze é especialista nos cabelos das brasileiras, levando beleza
para cada ciclo de sua vida.

