EMBELLEZE LANÇA NOVA EMBALAGEM PARA FAMÍLIA MAXTON
A Embelleze sabe muito bem o valor que a mulher brasileira dá aos seus cabelos e como está
sempre em busca de mudanças. Para facilitar a vida das consumidoras a Embelleze lança nova
emballagem para família Maxton.
Com formato retangular, a Maxton agora tem grupo de cores de cabelos definidos facilitam a
vida das consumidoras na hora de escolher, nas prateleiras, suas nuances para pintar os
cabelos. Totalmente transformado, com chancela de Marcelo Carrato, do Instituto Embelleze,
a nova Maxton proporciona às brasileiras o resultado arrasador e a mesma qualidade do visual
produzido no salão, com cores vibrantes e cobertura perfeita dos fios brancos.
Sempre com conceito de tratar e colorir, a nova Maxton vem acompanhada do Novex
Maxhidrat Blindagem. Composto do inédito mix de óleos de macadâmia, abacate e oliva,
proporciona mais nutrição e proteção para os cabelos tingidos, mantendo a cor nos fios por
mais tempo, deixando as madeixas mais sedosas e brilhosas.

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 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.
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