




Produtos que proporcionam um efeito flash de
beleza instantânea. São cosméticos que têm
por base proteínas tensoras que ao serem
aplicados produzem um efeito lifting
eliminando a flacidez na pele. São boosters que
iluminam e eliminam os efeitos da fadiga e
ajudam a reduzir os reduzir os sinais de
envelhecimento.

Traduzem-se em linhas de produtos que
redefinem a juventude da pele, reduzindo o
aspeto cansado, eliminando as rugas, linhas de
expressão e papos debaixo dos olhos. Para
produzir um efeito ainda mais eficaz deve ser
aplicada com a pele lavada e antes da
maquilhagem.

FLASH 
BEAUTY



Destacam-se os produtos à base de óleos
naturais, que evitam químicos e outros
conservantes. Nos cuidados com os cabelos, o
óleo deixa os fios brilhantes e ajuda a aliviar as
condições do couro cabeludo.

Os consumidores passaram a preferir
cosméticos naturais, seguros e eficazes,
tornando os óleos essenciais prevalentes nos
produtos de beleza. Atualmente, são cada vez
mais as empresas a adicionar óleos essenciais
às suas misturas pelas propriedades
terapêuticas que os mesmos apresentam. O
fato de serem naturais e frequentemente
orgânicos contribuem para a sua procura.

Uma escolha ambiental e socialmente amigável
e com o propósito do regresso às origens e às
essências, num resgatar de rituais de beleza
simples e ancestrais.BACK TO 

ESSENTIALS



A positividade do corpo está ativa. Atreva-se a
exibir imperfeições e acentuar os seus pontos
fortes. Atualmente o que é considerado bonito,
não é apenas limitado por ideais de beleza.
Amar o seu corpo significa amar todas as suas
componentes, independentemente da forma
ou tamanho, etnia e género. Um corpo
saudável é um corpo bonito. A beleza vai muito
além do superficial, irradia de dentro.

Esta tendência procura encarar a maquilhagem
como um instrumento de valorização e não
para mascarar imperfeições.

LOVE
YOURSELF



A beleza também tem um lado divertido. Os
millennials e a geração Z procuram produtos
que colocam a diversão em torno da beleza, ao
mesmo tempo que oferecem benefícios
efetivos e resultados maravilhosos. Esses
produtos inspiram criatividade e curiosidade,
como se dissessem "Por que não?".

Simplesmente misturam e combinam, novas
formas de produtos, experimentam novas
cores e brincam com infinitas possibilidades. As
marcas convidam os consumidores a
experiências de beleza, alegres, interativas e
inspiradoras.

FUN
BEAUTY



O cuidado com a pele hormonal está a emergir
como uma nova categoria, aborda as
mudanças específicas que ocorrem quando os
níveis hormonais disparam, nos anos que
antecedem e precedem a menopausa. A pele
fica mais seca, flácida e fina, os níveis de pH
flutuam, com uma perda de colágeno
associada e um aumento na sensibilidade da
pele.

Os produtos respondem aos sinais do
envelhecimento hormonal, melhoram a textura
da pele na menopausa, minimizam as rugas e
proporcionam um brilho novo e fresco.

Verificamos um aumento de produtos
inovadores nesta categoria, com resultados
eficazes regenerando ou reparando a pele e
diminuindo as rugas faciais.AGING

WELL



À medida que os consumidores se tornam cada
vez mais hábeis na leitura dos rótulos dos
ingredientes, eles rejeitam ingredientes tóxicos
e as escolhas recaem sobre produtos limpos e
naturais para o cuidado da pele e cabelo.

Essas fórmulas naturais altamente ativas e de
elevado desempenho, nutrem profundamente
a pele e o cabelo. Alguns produtos sem água,
altamente concentrados, pois não contêm
água. A eliminação de H2O também elimina a
necessidade de conservantes e parabenos
como as bactérias se reproduzem na água, as
fórmulas também são mais limpas.

Estamos a presenciar o aparecimento de
muitos produtos inovadores nesta categoria
onde o desempenho é priorizado e os
ingredientes são adquiridos e colhidos de
forma mais sustentável.NATURALS 

DRIVEN



Maquilhagem orgânica de luxo, já não é uma
contradição. No passado, os consumidores
eram forçados a escolher entre ingredientes
naturais e não tóxicos ou uma experiência
premium, focada predominantemente no
glamour e menos no fator ecológico. Agora, as
marcas combinam as duas ofertas: qualidade
superior, ingredientes orgânicos e vegans com
pigmentos seguros, juntamente com uma
variedade de cores e formulações de elevado
desempenho. Estes são produtos em que
marcas e consumidores saem a ganhar.

ORGANIC 
LUXURY



Assim como os cremes de proteção solar
defendem contra a exposição aos raios UV, os
defensores ambientais da pele protegem a pele
contra danos e envelhecimento prematuro
causada por poluentes, radicais livres e
superexposição digital. Um dos exemplos são
os séruns antipoluição que auxiliam a pele na
autodefesa e ajudam a mesma a rejuvenescer.

Estes proporcionam uma ação de limpeza da
pele, equilibram os níveis de oleosidade,
oferecem uma barreira de proteção, possuem
produtos com níveis adequados de
antioxidantes propriedades hidratantes e
normalizam o ph da pele. Esses defensores são
verdadeiros lutadores em cuidados com a pele
na guerra diária contra a poluição.SKIN 

WRESTLERS





FACEBOOK.COM/EXPOCOSMETICA

INSTAGRAM.COM/EXPOCOSMETICA_EXPONOR

http://www.facebook.com/expocosmetica
http://www.instagram.com/expocosmetica_exponor

