FORMULAÇÃO

REGULAMENTAÇÃO
FABRICAÇÃO

Criador de conceitos
cosméticos novadores:
Tem uma ideia? Esta procurando por inovações?
Precisando de um produto específico?
Lhe atendemos graças a :

Um serviço que satisfaz os
requisitos regulatórios

o nosso conhecimento na criação de
conceitos cosméticos

Nosso serviço responsável pelos assuntos de
regulamentação lhe acompanha e lhe aconselha
com o fim de garantizar a conformidade dos seus
produtos com a legislação:

a nossa tecnología e experiência nas
máscaras Peel-Off, nos pós cosméticos e
nos produtos líquidos

• arquivo atualizado de informação sobre o produto
• conhecimento dos dizeres obrigatórios de rotulagem
regulatórios necessários à importação /
• documentos
exportação

o nosso laboratorio, o dinamismo da nossa
equipe P&D e a variedade das fórmulas.
Uma combinação perfeita para imaginar os
futuros tratamentos da sua marca (novas
texturas, novas preparações, novos efeitos...),
com opção de fórmula específica e exclusiva.

INPI, a constante inovação
recompensada
Atuar
num
mercado
mundial,
inovar,são
sertantos
reactivo
oferecer
uma
produção
qualitativa,
e oferecer
uma produção
qualitativa,
são tantos
focos
da Technature
que foram
reconhecidos
e
focos
da Technature
foram
e
recompensados
peloque
troféu
INPIreconhecidos
Bretagne 2013.
recompensados pelo troféu INPI Bretagne 2013.

EMBALAGEM

dos testes (Challeng Test, Teste de
• Terceirização
segurança, teste de eficacia sob medida ...)

4500m² de instalações industriais
dedicados à fabricação de produtos
secos (os pós) por um lado e por
outro aos produtos líquidos (cremes,
soros, loções, leites, máscaras,
óleos,...).
Fabricação/ envasamento dos pós e
dos produtos líquidos à vácuo:

•
•

Pó: de 60kg até 4 toneladas p/ lote
Líquidos: de 50kg até 1 tonelada p/ lote

Envase personalizado
Varias opções de embalagem :
sachê, bisnaga, frasco airless,
garrafinha, potinho...
Impressão da sua identidade gráfica :
marcação de alta precisão nos sachenvases,
rotulagem, serigrafia nas embalagens
primarias e segundarias.

ISO 22716
Good Manufacturing
Practices

Esse troféu
recompensa as
pequenas e médias
empresas sobre
inovação e
propriedade
intelectual.

COSMÉTICA
ORGÂNICA
O processo de fabricação
cumpre os requisitos da
Ecocert

Rastreabilidade e rigor em cada
etapa da fabricação: a Technature
tem o certificado ISO 22716

Corpo
MÀSCARAS
Peel-off
Lamiplast

Uma gama “Arroz”
para as peles sensíveis
Ideal para todos tipos de pele,
a suavidade dos ingredientes
com base de arroz faz desta
gama um imperdível dos
tratamentos corpo e rosto
(soro, cremes, esfoliantes...).

Body Kokoon
W06

Menta fresca

J05

Remineralizante

W08

Redutor de medidas

J06

Redutor de medidas

W09

Reafirmante

J10

Detoxificante

W10

Nutritivo

J14

Pernas pesadas

W11

Detoxificante

Argiplast (peel-off quente)

W12

Redutor de medidas Lithothamnium

2S11

Máscara de tecido para as mãos

2S12

Máscara de tecido para os pés

J28

Redutor de medidas

J33

Teaplast

Envolvimento quente
W16

Envolvimento quente de chocolate

W19

Envolvimento quente de algas

Máscara de tecido

PRODUTOS SKIN CARE
Esfolia

Para um cuidado
profissional do seu
cabelo, a Technature oferece
uma gama completa de
produtos capilares com
tratamentos sem enxague,
esfoliante do couro cabeludo,
shampoo...
Prácticos e eficazes,
esses produtos deixam os
cabelos saudáveis e fortes.

Refirma

2P01

Gel esfoliante

2T15

Elixir redutor

2P16

Esfoliante Côco Lichia

2C35

Creme redutor contorno

2P19

Esfoliante Flor de cereja

2G36

Gel térmico redutor

2P21

Esfoliante violeta

2G11

Gel de algas redutor

2P22

Esfoliante Figo e Tâmara

2P25

Esfoliante branco inverno

2L11

Leite frangipana

2P26

Esfoliante framboesa

2C33

Manteiga corporal tropical

2P31

Esfoliante de amêndoa

2C34

Manteiga corporal pistache

P13

Sais esfoliantes

2C44

Manteiga corporal verbena

2C45

Manteiga corporal frutas vermelhas

2C36

Cremes de mãos perfume marinho

2C41

Cremes de mãos perfume bergamota

2C46

Creme de pés perfume marinho

Tonifica
2T10

Loção pós-depilação

Hidrata e nutre

Refresca
2T04

Loção tônica criogênica

2G01

Gel pernas pesadas

Crie sua própia gama de produtos profissionais ou residenciais
graças aos nossos produtos padrões rosto e corpo.
Fabricação sob pedido: personalização dos produtos e incorporação de ingredientes específicos

Rosto
MÁSCARAS
Máscara textura creme

PRODUTOS SKIN CARE

Máscara Peel Off

Algi-Twin

Desmaquilhar

Hidratar

Purificante

H02

Bioempreinte

H51+N48

Criogênica

1L12

Leite de limpeza

1S05

Soro com colágeno marinho

Anti-idade com acerola

H11

Bilberry / Anti-redness

H52+N49

Detoxificante

1T52

Agua Micelar florar

1S40

Soro calmante

Anti-oxidante com chá verde

H18

Olealgues (regeneradora)

H53+N50

Reafirmante

1T57

Agua Micelar de pêssego

1C14

Creme para peles sensíveis

Pele sensível com azuleno

K66

Pele sensível

H54+N51

Suavizante

1T62

Agua Micelar natural com flor de jasmim orgânica

1C50

Creme purificante

Mamão Abacaxi

H05

Anti-idade

1T63

Agua Micelar natural com pêssego orgânico

1C99

Creme de dia hidratante

Revitalizante com morango

H26

1T59

Desmaquilhante bi-phase pêssego

Hidra-conforto
Cânfora

Máscara de biocelulose

Anti-rugas / efeito lifting

1S31

Hidratante (disponível em formato Rosto & Pescoço)

H06

Clareadora

1S34

Clareadora

H12

Purificante com tea tree

1S35

Anti-idade (disponível em formato Rosto & Pescoço)

1G18

H15

Purificante com sal do mar morto

1S36

Purificante

P141

H16

Ginseng

1S32

Patch anti-olheiras

Morango

H17

Canela - Anis

Limão-Lime

H20

Lavenda & alecrim

1S63

Caviar

K42

Altamente purificante

1S64

H04

Criogênica

H10

Esfoliante

er mask

®

Clareador

Limpar

Soro efeito botox

Gel de limpeza profundo

1C34

Creme efeito botox

SOS Pó de limpeza espumante

1S23

Soro de rejuvenescimento ADN

1C02

Creme de rejuvenescimento diário

1P02

Esfoliante para peles sensíveis

1C13

Creme de rejuvenescimento noturno

Anti-idade

1P03

Esfoliante facial suave orgânico

1S43

Soro com celulas tronco de maçã

Colágeno

1P04

Esfoliante descamante

1C59

Creme diário com celulas tronco de maçã

P152

Peeling enzymático em pó

1C85

Creme noturno com celulas tronco de maçã

1M43

Máscara quente e esfoliante cranberry

1M44

Máscara quente e esfoliante chocolate

1S02

Soro clareador

1M60

Máscara quente e esfoliante morango

1C17

Creme clareador

Hidrogel
7Y01

1S30

Esfoliar

Máscara de teçido

Anti-idade

Patch para olhos de centaurea

The Memory Mask

®

Clarear

Cereja

H14

Contorno dos olhos

Chocolate

H21

Contorno dos lábios

H29

Glucoempreinte cranberry

Dourado

H34

Glucoempreinte kiwi

1T34

Purifying lotion

1S66

Soro anti-olheiras

Celulas tronco de maçã

H36

Glucoempreinte pepino

1T35

Tonic lotion

1C09

Creme contorno dos olhos e dos lábios

H37

Glucoempreinte abóbora

1C86

Creme contorno dos olhos com celulas tronco de maçã

Figo- laranja

H38

Glucoempreinte beterraba

Argan ghassoul

H65

Glucoempreinte cenoura

Anti-poluição

H44

Peel-off caviar aplicação quente

Celulas tronco de maçã

H48

Transparente polinesiano

Hialuronato de sódio

H49

Transparente puro

H50

Transparente dourado

Máscara em pó
Térmico
Mamão
Térmico efeito criogênico
Silky gel azul
Silky gel menta
Máscara creme batido
Mascara creme batido muesli

Tonificar

Cuidar do olhar e dos lábios

Máscaras e patchs de hidrogel
Especialista nas máscaras, a Technature lhe oferece
uma incrível inovação natural: a máscara e patch de
hidrogel. Essa nova geração de máscaras feitas na França
foi especialmente desenvolvida para oferecer aos institutos
e ao consumidor uma experiência inédita. Uma atextura gel única,
com opções de soporte, formas e ingredientes à escolher conforme
seu desejo.

OURO PARA BRILHAR
Símbolo de nobreza e de
resplandecência, nossa gama
OURO contem produtos de limpeza,
relaxantes, exfoliantes e nutritivos
para um tratamento luxuoso
(soros, cremes, massagens,
sais de banho ...).

Massagem
Rosto e corpo
F07

Óleo de massagem com algas

F22

Óleo de massagem com limão e alecrim

F27

Óleo de massagem gengibre

F28

Óleo de massagem Cranberry

F37

Óleo de massagem Citrus

F50

Óleo de massagem chocolate

F57

Óleo de massagem côco

P56

Pedras de massagem auto-aquecimento

2G34

Gel de massagem com óleo de jojoba

2G43

Gel de massagem puro

2G49

Gel de massagem marshmallow

1M45 Máscara hidratante

2G53

Gel de massagem prata

1S26 Soro contorno dos olhos

2G55

Gel de massagem bilberry

PRODUTOS
CERTIFICÁVEIS ORGÂNICOS
1L08 Leite de limpeza com chá verde
1T17 Loção tônica com chá verde
1T18 Espuma de limpeza com chá verde
1T53 Àgua micelar com damasco orgânico

1C35 Creme de dia
1C36 Creme noturno
1C37 Creme contorno dos olhos
H47B Máscara Peel Off com
pó de arroz orgânico

SPA
A Technature oferece também uma gama de
produtos Spa criada para momentos de relaxamento
e bem-estar. Esses tratamentos suaves e
tranquilizadores prometem serenidade do corpo
e do espírito. Descubra a linha completa no
nosso website.

Venha nos encontrar nas próximas feiras internacionais :
EUROPA

• In-Cosmetics
• Cosmetic Business
• Beyond Beauty
Paris

ASIA

AMÉRICAS

• Suppliers’Day NY
• Suppliers’Day California
• In-Cosmetics Brasil
ÁFRICA
MÉDIO ORIENTE

• BeautyWorld
Middle East

ZA LANNUZEL - 29460 DIRINON - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 98 07 17 69
Fax : +33 (0)2 98 07 19 96
www.tech-nature.com

•
•

PCHI
Beyond Beauty
Asean

•
•

In-Cosmetics
Cosmoprof

