Embelleze comemora 20 anos da família Natucor
Tintura tem embalagem repaginada e novo tratamento na versão Kit
A Natucor está festejando seus 20 anos inseridos na vida da brasileira. Até hoje, a
marca vem ajudando milhões de brasileiras a expressarem sua escolha por uma nova
beleza. Uma tintura única, sem água oxigenada e sem amônia que utiliza nutrientes de
ervas, flores e frutos. Sua maneira mais natural de dar vida a uma nova mulher.
A Embelleze sabe que em cada fase da vida, a mulher passar por muitas
transformações. Na beleza também é assim, como uma espiral cheia de emoções. Por
isso, a coloração comemora 20 anos totalmente repaginada. Com novo layout, a
embalagem da Natucor vem com palavras manuscritas e formas cheias de movimento,
para ficar cada vez mais próximo do universo feminino.
E para acompanhar as várias transformações das mulheres, Natucor também se
transformou: a versão kit tem o Natuhidrate, tratamento fortificante, pós-coloração,
com broto de bambu, vitaminas e minerais que trata profundamente os fios, regenera
e fortalece os fios, evitando o desbotamento precoce. O kit vem ainda com um sache
Natufix Ultrafixador da Cor – Efeito Seda, que fixa a cor por mais tempo, conferindo
um toque macio e muito mais brilho aos cabelos.
Natucor é tão suave que, basta misturar Natucor com água potável para colorir os fios
naturalmente, sem agredi-los. A tintura apresenta uma maior gama de cores, com 17
nuances.
Sobre a Embelleze:
Com 43 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 Natucor 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 acredita que o cabelo é a identidade da mulher, por isso é
uma especialista nas madeixas das brasileiras, levando beleza para cada ciclo de sua
vida.
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