A OCHRE Cosméticos está focada no desenvolvimento
de produtos para as áreas de estética, higiene e beleza.
Nossa empresa está comprometida com a saúde das
pessoas no que diz respeito ao tratamento dérmico e
na busca contínua pela obtenção de produtos
inovadores, seguros e eficazes.
Compromisso Ochre
- Alto padrão técnico na elaboração de cosméticos: a
equipe altamente especializada da empresa garante
segurança e confiabilidade à linha.
- Seleção rigorosa de matérias-primas: ao aplicar os
melhores componentes na fabricação dos cosméticos,
a OCHRE está zelando por resultados de excelência.
- Qualidade certificada: os cosméticos e a estrutura da
empresa seguem todas as exigências da Anvisa,
atestando a sua qualidade junto aos órgãos
reguladores.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUZIDO POR ALAVIS LABORATÓRIOS LTDA
FLORES DA CUNHA - RS
www.ochre.com.br
SAC: sac@ochre.com.br
(54) 3292-3050

0423
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HIDRATANTE FACIAL:
oferece hidratação para
todos os tipos de pele.
Possui textura leve.
OIL FREE.

HIDRATAÇÃO INTENSA: proporciona
elasticidade e conforto imediato para peles
extremamente secas e ásperas. Previne
coceira e aparecimento de lesões.
Não utilizar em gestantes.

0391

SUNCARE
0144

0418

Ativos: Colágeno, Pantenol,
Silicone, Aloe Vera,
Vitamina E

AUTOBRONZEADOR: proporciona
um bronzeado natural e uniforme
sem exposição ao sol. É enriquecido
com vitamina E, que ajuda a manter
a cor, a elasticidade e a hidratação
da pele.

HIDRATANTE CORPORAL: eficaz na prevenção
de ressecamento da pele e manutenção da sua
nutrição e saúde.
HIDRATANTE FACIAL
FPS-15: previne o
envelhecimento precoce
da pele. Indicado para
todos os tipos de pele.
Possui filtro hidrossolúvel,
evitando a obstrução de
poros.
Ativos: Colágeno,
Pantenol, Vitaminas A e E

0434

PROTETOR SOLAR
TONALIZANTE FPS-30:
protege a pele contra
os efeitos nocivos do
sol e luz visível. Possui
ação antissinais.
Ativos: Ácido Hialurônico,
DMAE, Peptídeos de
Colágeno, Uva, Vitamina E

GEL CALMANTE E REGENERADOR: favorece a
proliferação celular, regenerando a pele lesada
e eliminando o estado irritativo.

Ativos: Vitamina E, Eritrulose,
Dihidroxiacetona

Ativos: Ureia 3%, Pantenol, Óleo de
Amêndoas Doce, Óleo de Uva, PCA-Na

VITAPLUS

0420

Ativos: FPS30, Gatuline Expression®, Ácido Hialurônico, Aloe Vera,
Uva e Vitamina E

0422

Ativos: Ureia 10%, Pantenol, Óleo de
Amêndoas Doce, Óleo de Uva, PCA-Na

PROTETOR SOLAR FPS-30: previne manchas solares, além de possuir
efeito antioxidante, antienvelhecimento e protetor do DNA. Possui
ação tensora e antissinais.

Ativos: Alantoína, Aloe Vera, Mentol, Pantenol

0421

Óleo Corporal: Hidrata a pele, deixando-a
macia e perfumada. Indicado para o ano todo,
especialmente em estações frias que
provocam o ressecamento intenso da pele.
Ativos: Óleo de Amêndoas Doce, Óleo de
Uva e Silicone.

VARICOFREE

SHAPE REDUCE

VARICOFREE: é auxiliar no tratamento de varizes. Reduz o inchaço e
restaura os vasos sanguíneos. Combate os sintomas de dor e pernas
cansadas, além de conferir uma aparência uniforme à pele. Tem
mostrado bons resultados na diminuição de dores reumáticas.

0086

0041

Ativo: V-TONIC® e óleos essenciais.
0424

HIDRATANTE MÃOS E UNHAS:
hidratante de rápida absorção.
Deixa sua pele macia e suas
unhas fortalecidas, evitando o
aparecimento de estrias.

SHAPE REDUCE: o Shape Reduce
ativa a circulação, induzindo a
queima de gordura nos adipócitos.
Auxilia no combate à celulite e
gordura localizada. Não contém
Nicotinato de Metila.

Ativos: Pantenol, Silicone,
Ureia, Vitamina E

Ativos: Pimenta Rosa e Negra,
Cafeína, Laranja Amarga e Gengibre.

ACNE CLINIC

NANOTECNOLOGIA E FATOR DE CRESCIMENTO
0408

0409

DAYLIGHT & MOONLIGHT: hidratantes
faciais com efeito antissinais, clareador e
tensor. Uso diurno com FPS-15 e uso
noturno sem FPS.
Gatuline® Expression é um ativo rico em
isobutilamidas e espilantol, revelando
um efeito miorrelaxante, ou seja, um
efeito tensor na pele. Diminui
visivelmente as linhas de expressão.
Veja abaixo explicação sobre lipossomas
e adenin.
Ativos: Adenin, Gatuline Expression®,
Lipossomas de Vitaminas A,C,E
LIPOSSOMAS - NANOTECNOLOGIA
São estruturas tecnológicas capazes de
encapsular ativos em escalas micro ou
nano métricas, que possibilitam maior
penetração na pele e evitam que o ativo
se degrade ao longo da sua aplicação e
absorção.

NANOCARE FACE: é um
primer antissinais com
0042
inovadora formulação, que
deixa sua pele incrivelmente
aveludada. Aplique antes da
maquiagem e FPS para
proteger sua pele. Seus
ativos ajudam a reter a
umidade da pele e
promovem efeitos lifting,
anti-aging, antioxidante e
ainda estimulam a síntese de
colágeno.
Livre de conservantes.
Resultados são visíveis após o primeiro dia de uso.

ÁGUA MICELAR:
A multifuncional água micelar limpa, tonifica,
suaviza, reequilibra, demaquila e diminui a
oleosidade. Indicada para todos os tipos de
pele, especialmente as oleosas.
As micelas absorvem as impurezas e retiram
maquiagem. Garantem uma limpeza eficaz e
suave que deixa o rosto, olhos e lábios limpos
e tonificados, sem a necessidade de enxágue.
Ativos: Aloe Vera, Papaína, Na-PCA

Ativos: Adenin, Vitamina E, Alpha
Bisabolol e Gatuline Intense.
0417

PREVENÇÃO DE ESTRIAS
0153

0427

FLUIDO SECATIVO: é utilizado no
tratamento localizado para espinhas.
Possui ação bactericida e
anti-inflamatória. Livre de
conservantes.

Estes ativos são transportados até o seu sítio de ação nas
distintas camadas da pele (Delivery System), liberando sua ação
de forma controlada.
Lipossomas de vitaminas A, C e E: possuem alta capacidade de
penetração na pele, regulando a produção de queratina,
ativando a renovação celular e estimulando a formação de
fibras de sustentação (colágeno). Além disso, são excelentes
antioxidantes.
ADENIN - FATOR DE CRESCIMENTO
Uma nova promessa para o rejuvenescimento da pele está no
mercado. Trata-se do Adenin (N6-furfuryladenine), fator de
crescimento encontrado em plantas, que estimula o
crescimento celular e retarda o envelhecimento. Estudos têm
demonstrado que o produto possui o mesmo efeito na pele
humana, revertendo alterações celulares relacionadas com a
idade. A eficácia do produto tem sido comparada a do ácido
retinóico, até hoje considerado o melhor produto para o
rejuvenescimento cutâneo, porém sem os efeitos colaterais
que podem ocorrer com o uso deste, em especial a
fotossensibilidade.

0087

LOÇÃO FIRMADORA: auxilia na
reversão de alterações celulares
relacionadas à idade. Combate
à Flacidez. Proporciona maior
retenção de umidade na
epiderme, conferindo maciez e
brilho à pele.
Ativos: Lipossomas de DMAE,
Silício Orgânico, Palmarosa, Adenin.

LOÇÃO PREVENTIVA DE ESTRIAS:
possui ativos com propriedades
nutritivas, melhorando a
flexibilidade e elasticidade da
pele. Previne a formação de
estrias. Recomenda-se o uso
antes, durante e após a gestação
e o uso em adolescentes durante
a fase de crescimento.
Ativos: Amêndoas Doce,
Dexpantenol(Pró-Vitamina B5), Silicone,
Rosa Mosqueta, Centella Asiática

Ativos: Cytobiol Iris®, Melaleuca,
Ácido Salicílico 2%
0416

TRATAMENTO E HIDRATAÇÃO:
possui propriedades adstringentes,
bacteriostática e anti-inflamatória.
Possui ação regenerativa, acelera a
cicatrização e ajuda a preservar a
integridade da epiderme.
Ativos: Íris Germânica, Vitamina A,
Pantenol, Alantoína, Arnica, Zinco

Dermatologicamente
TESTADO

0171

PODOLOGIA

0149

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

0413

0080

UREXTREME: auxilia no tratamento
de aspereza e fissuras da pele.
Promove a renovação celular,
restaurando a função da pele e seus
mecanismos de defesa.
Possui ativos com ação hidratante,
queratolítica, antibacteriana,
cicatrizante e anti-inflamatória.
Dermocosmético sem fragrância
para evitar reações alérgicas.

DESODORANTE PARA PÉS:
possui ativos naturais que
combatem o mau odor dos
pés. Atua na higienização,
eliminando fungos e bactérias.

Ativos: Ureia, Alantoína, Lactato
de Amônio, Ácido Lático

Ativos: Mentol, Cipreste
e Melaleuca.

0047

SOLUÇÃO EMOLIENTE E DESINCRUSTE:
saponifica o sebo e amolece os
comedões (cravos).

SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA: eficaz
solução para sanitizar equipamentos,
utensílios e superfícies.

Ativos: Carbonato de Sódio, Melaleuca,
Cravo

Ativo: Digluconato de
Clorexidina 2%

0394

CREME EMOLIENTE: promove a
abertura dos poros, facilitando a
remoção de comedões (cravos). Possui
óleo essencial de cravo que apresenta
leve ação anestésica e antisséptica.
Ativos: Carbonato de Sódio, Arnica,
Óleo Essencial de Cravo

0273

0098

CREME ESFOLIANTE PARA
PODOLOGIA: renova a camada
superficial da pele, tornando-a
mais suave e macia.

UNHA FORTE: fortalece e
regenera suas unhas e
ajuda a mantê-las longe
de fungos.

Ativos: Microesferas de
Quartzo, Apricot e Ácido Lático

Ativos: Óleos Essenciais
de Cravo e Melaleuca.

0048

0102

CLEANING GEL: limpa a pele delicadamente sem
formação de espuma. Promove a redução de
oleosidade e impurezas celulares. Possui ação
adstringente.
Ativos: Própolis, Hamamélis, Copaíba e Melaleuca

0189

SAIS PARA BANHO: promovem
relaxamento, estimulam a
circulação, aliviam o estresse e
ajudam na remoção das células
mortas da pele. Uso em
escalda-pés ou banheira.
Ativos: Mix de Sais,
Flor de Laranjeira

EMOLIENTE PARA PODOLOGIA: fluido
utilizado para amaciar as unhas,
cutículas e pele antes de
procedimentos podológicos.

SOLUÇÃO EMOLIENTE DE TRIETANOLAMINA:
Indicado para higienização de pele com a
finalidade de dilatar os poros e amolecer os
comedões (cravos). Não necessita
aquecimento.

Ativos: Camomila, Melaleuca, Glicerina

Ativos: Trietanolamina, Glicerina,
Melaleuca

SABONETE LÍQUIDO FACIAL COM AHA:
remove as impurezas sem prejudicar a
camada natural de proteção da pele. Sua
fórmula com pH balanceado, combinada
com hidratantes, é ideal para a higiene
diária.
Ativos: Ácido Lático, Hamamélis,
Glicerina

0030

ESFOLIANTES

MASSAGEM FACIAL

0310

0426

PEELING DE CRISTAL:
microdermoabrasão segura e
eficaz. Diminui a formação de
manchas, desobstrui poros,
ativa o metabolismo celular,
limpa e renova a pele.

CREME DE MASSAGEM FACE CARE: é hidratante,
drenante, antioxidante e combate à flacidez.
Oil Free.
Ativos: Colágeno, Silício, Vitamina E, Hamamélis

Ativos: Cristais de Quartzo,
Argila Branca, Papaia, Taninos

0392

TRATAMENTO INTENSIVO FACIAL
0395
0485

SÉRUM CLAREADOR E ANTISSINAIS:
excelente ação clareadora e antissinais.
Promove clareamento seguro e eficaz.
Reverte as manchas de envelhecimento e
manchas escuras sem prejudicar as
células. Pode ser usado com
microagulhamento, ionização,
microcorrente e LED.

SÉRUM ILUMINADOR: tensor imediato, reduz
rugas, sinais de cansaço, bolsas e olheiras. Limita
a formação de bilirrubina, reestrutura a camada
basal dos vasos e estimula a síntese do
colágeno, proporcionando um olhar iluminado.
O Hialo Oligo é um ácido hialurônico de baixo
peso molecular que promove preenchimento
(efeito botox). Pode ser usado com ionização,
microcorrente e LED.

Ativos: Ácido Hialurônico, Vitamina C 10%,
Synerlight®, Niacinamida e Dmae

Ativos: Bioskinup, Niacinamida,
Hialo Oligo e Cobiolift.
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ESFOLIANTE DE APRICOT:
remove as impurezas e células
mortas, além de desobstruir os
poros da pele.
Ativos: Aveia, Semente de Apricot
0168

TÔNICO
ÁGUA TERMAL

SÉRUM RENOVADOR: possui uma
fórmula tecnológica que clareia de
forma gradativa e segura graças à ação
de ativos concentrados em conjunto
com um sistema de liberação
prolongada. Clareador usado no
pós-peeling, melasmas e hipercromias.

SÉRUM DINAMIC: Indicado no
preparo da pele para tratamentos
de acne, clareamento, antiage e
estrias.
Higienizador para peles oleosas,
diluidor de máscaras e pré-peeling.

Ativos: Ácido Tranexâmico, Niacinamida,
Ácido kójico.

Ativos: Ácido Salicílico e Ácido Glicólico.

0103
0146

ÁGUA TERMAL AROMATIZADA
COM LAVANDA FRANCESA:
hidrata, revitaliza, refresca e
acalma a pele. Especialmente
indicada para peles sensíveis.

Ativos: Aloe, Camomila,
Lavanda e Pantenol.

FLUIDO TÔNICO: equilibra o
pH da pele, aumenta a
flexibilidade cutânea e
promove limpeza suave, sem
prejudicar a hidratação.
Ativos: Aloe Vera,
Pantenol, Aveia

MICROPEELING 10%:
o ácido mandélico é um alfa-hidroxiácido (AHA)
menos irritante que o ácido glicólico. Além de
estimular a renovação celular, é usado em
tratamentos de pele como pigmentação irregular,
manchas na axilas e virilhas, acne e estrias.
Promove micropeeling sem provocar descamação
intensa na pele. Pode ser usado em todos os
fototipos de pele.
Ativos: Ácido Fítico, Ácido Kójico, Ácido Mandélico.

0106

MÁSCARAS
VITAMINA C PURA: Pode ser usada como finalizador em
procedimentos estéticos ou antes da aplicação das
máscaras faciais. Possui efeito antissinais, antioxidante,
antioleosidade, antiacne e clareador. A diluição da
máscara só deve ocorrer no momento da aplicação para
evitar a oxidação do ativo e a perda dos seus benefícios.
Vit C 20%: diluir 3g em 15ml de água termal.
Vit C 10%: diluir 3g em 30ml de água termal.
Ativo: Ascorbic Acid

0390

MÁSCARA FACIAL DE LAMA VULCÂNICA: a lama vulcânica é
uma argila preta altamente concentrada e rica em minerais de
elevado poder de cura que trazem diversos benefícios para a
beleza. Rica em silício, a máscara auxilia de maneira eficaz no
rejuvenescimento da cútis, sendo indicada para flacidez facial.
Também é indicada para suavização de sardas e manchas na
face, axilas e virilha. Por possuir grande quantidade de enxofre,
combate à oleosidade,
0477
desintoxica e é adstringente,
podendo ser usada para o
equilíbrio de peles oleosas.

MÁSCARA DE ARGILA VERDE:
desintoxica, descongestiona e
diminui a oleosidade.
Indicado para celulite e peles
acneicas. Rica em minerais.
Ativos: Argila Verde, Óxido de Zinco,
Centella Asiática, Arnica, Própolis

Ativos: Silício, Alecrim,
Palmarosa, Lama Vulcânica,
Chocolate

0272

0115
0107

Ativos: Colágeno, Niacinamida, Lipossomas de DMAE,
Pentavitin, Ácido Hialurônico.

Ativos: Niacinamida, Papaia,
Pó de Pérola

0482

MÁSCARA CALMANTE RELAX THERAPY: atua na proteção
dos fibroblastos através de um sistema preventivo que
estimula os mecanismos de defesas naturais da pele. Além
de reestruturar a pele lesada, é anti-irritante e calmante.
Ativos: Alfa Bisabolol, Alantoína, Camomila, Pepino, Rodocrosita

0478
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MÁSCARA DOURADA: melhora a oxigenação, trata sinais
do tempo e devolve a jovialidade da pele. Para essas
ações, o tratamento também apresenta alta concentração
de colágeno, proteína fundamental para deixar a pele
mais firme. Os Lipossomas de DMAE promovem efeito
lifting, antirrugas, antioxidante e anti-idade desde as
camadas mais profundas da pele.

MÁSCARA TALASSO: o pó de pérola é um eficaz antioxidante, rico
em minerais e aminoácidos essenciais para a pele. A aplicação em
conjunto com a niacinamida estabiliza a função da barreira cutânea,
reduz a TEWL (perda de água transpidermal), melhora a hidratação
do estrato córneo e aumenta a síntese de proteína. Como resultado,
tem-se uma pele mais hidratada, clara e iluminada.

MOUSSE DETOX: é rico em aminoácidos,
antioxidantes, minerais e vitaminas. É
estimulante, antitóxico, redutor e, por ser
muito oxigenante e reativo, é excelente
no combate à flacidez e descompactação
da gordura localizada. Possui grande
capacidade de melhorar a circulação
sanguínea periférica.

MÁSCARA PEROLADA MALBEC: clareia, nutre,
revitaliza e diminuiu a oleosidade.

Ativos: Blend de Óleos Essenciais, Planta
Desértica, Lama Vulcânica, Cafeiskin®

Ativos: Resveratrol, Colágeno, Argilas Branca e Rosa,
Vitamina A, Sais Minerais

MÁSCARAS EM PÓ

SÉRUM CORPORAL
0187

MÁSCARA TENSORA: possui ação
tensora e cicatrizante. Mantém os
poros fechados, além de clarear e
suavizar a pele. Rica em
aminoácidos e polipeptídeos.
Livre de conservantes

As máscaras em pó devem ser preparadas apenas no momento
da aplicação: misturar em um diluente (conforme descrito
abaixo) até atingir uma consistência de mel. Após, aplicar sobre a
área a ser tratada. Produtos livres de conservantes.
Diluição:
Argila Branca para face: diluir com Água Termal, Tônico ou Gel
Rafferming.
Argila Branca para corpo: diluir com Tônico ou Máscara Gel
Estética
Máscara Tensora: diluir com Água Termal
Máscara Mate: diluir com Sérum Dinamic, Água Micelar ou Tônico
Máscara de Gesso: diluir com água mineral, filtrada ou fervida.

Ativo: Amido de Milho, Albumina,
Colágeno, Morango

0188

ARGILA BRANCA ESTÉTICA
EM PÓ: elimina toxinas,
cicatriza, clareia e
fortalece a pele. Rica em
oligoelementos.
Livre de conservantes.

0108

MÁSCARA MATE EM PÓ: forte ação
secativa, absorvente, combate
edemas, antisséptica, bactericida
e cicatrizante. Oxigena as células, é
esfoliante enzimático, promove a
desintoxicação e regula a
produção sebácea na pele.

SÉRUM PARA CELULITE: contém na sua
fórmula os benefícios de quatro óleos
essenciais. Juntos, promovem os efeitos
lipolítico, drenante e estimulante da
circulação periférica. Forte ação no combate
à celulite. Aplicar algumas gotas na área a
ser tratada e borrifar o fluido de sua
preferência e espalhar.
Livre de conservantes.

NANO SÉRUM DELIVERY SYSTEM:
desenvolvido para combater à flacidez.
Apresenta bom resultado na celulite
flácida e flacidez provocada pelo efeito
sanfona e envelhecimento da pele.
Aplicar após a limpeza de pele. Para
potencializar seu efeito, pode ser usado
com ionização, microcorrente ou LED.
No uso homecare, aplicar antes do
creme hidratante.

Ativos: Óleos Essenciais de Laranja Amarga,
Alecrim, Lemongrass e Cipreste

Ativos: Lipossomas de DMAE, Lipossomas
de Colágeno, Centella Asiática

ÓLEOS DE MASSAGEM

0111

Ativos: Argila Branca,
Aloe Vera Pó

Ativos: Argila Verde, Enxofre,
Óxido de Zinco, Papaína

0162
0113

0046

0044

0045

ÓLEO TERAPÊUTICO: Contém Salicilato de Metila que
possui propriedades analgésica e anti-inflamatória.
Livre de conservantes.
Ativos: Salicilato de Metila, Óleo de Amêndoas Doce

MÁSCARA DE GESSO EM PÓ
FACIAL: auxilia no
tratamento de flacidez e
melhora a definição do
contorno facial. Potencializa
a absorção de ativos.

MÁSCARA DE GESSO EM PÓ
CORPORAL: promove
aquecimento da pele por
estimular a circulação,
potencializando a absorção
de ativos. Auxilia no
tratamento de flacidez e
melhora a definição do
contorno corporal.

ÓLEO DE MASSAGEM: aumenta
a elasticidade da pele. Possui
ésteres que diminuem a
oclusividade do óleo mineral.
Livre de conservantes.

ÓLEO VEGETAL PARA MASSAGEM
AYURVÉDICA: possui propriedades
hidratante, estimulante e tônica.
Livre de conservantes.

Ativos: Gesso, Alantoína,
Colágeno

Ativos: Gesso, Canela,
Pimenta

Ativos: Óleo de Amêndoas Doce,
Óleo de Semente de Uva

Ativos: Óleos de Amêndoas Doce,
Castanha do Pará e Uva

0172

CRIOTERAPIA

BÁLSAMOS

0051

2

0180
0359

0184

Disponível nas versões Gel e Solução,
promove resfriamento, colaborando
para o aumento da circulação local.
Auxilia na redução de flacidez, celulite
e gordura localizada.

BÁLSAMO PARA MASSAGEM: utilizado em protocolos terapêuticos e
pós-operatórios. Possui ativos vasoprotetores, anti-inflamatórios,
drenantes e que estimulam a regeneração e imunidade celular. Não
possui sensorial gelado e promove sensação de alívio e bem-estar.
Bisnaga - Devido a sua utilização ser mais abrangente no uso pessoal,
este produto utiliza os mesmos ativos, mas com uma base de absorção
mais rápida.
Ativos: Arnica, Castanha da Índia, Salicilato de Metila, Óleo de Rosa Mosqueta

Ativos: Centella Asiática, Malva, Mentol,
Ureia

2

ELETROTERAPIA
Produtos utilizados em aplicações de eletroterapia como
meio de contato. Disponíveis na versão neutra ou nas
versões ativadas. O Gel Estético Raffirming conta ainda
com ativos nanotecnológicos.
Podem ainda ser usados como base de máscara para
incorporação de ativos sólidos e líquidos.

0460

0179

0183

GEL CONDUTOR:
Uso com aparelho de Ultrassom,
Criolipólise e Radiofrequência.
Ativos: Glicerina, Propilenoglicol

0186

GEL ESTÉTICO RAFFIRMING:
Radiofrequência Facial: introduz os
ativos do produto e ativa a produção
de colágeno e elastina. O Raffirmine
ainda fortalece a musculatura facial e
os lipossomas A e C promovem o
rejuvenescimento facial.

MÁSCARA GEL ESTÉTICA :
Ultrassom pulsátil: quebra celulite e
gordura.
Lipocavitação: quebra celulite e gordura.
Radiofrequência: ativa a produção de
fibroblastos.

Ativos: Alantoína, Soja, Peptídeos de
Colágeno, Lipossomas A e C

Ativos: Arnica, Cacau, Centella Asiática,
Hera, Guaraná, Cavalinha, Castanha da Índia

2
0182

0181

BÁLSAMO ATLÉTICO:
seus ativos promovem
vasodilatação, aumento da
circulação e da permeabilidade
vascular. Por ser anestésico e
anti-inflamatório, auxilia em dores
musculares, contusões e pernas
cansadas.
Além de excelente para profissionais
que trabalham com massagem
terapêutica, também é largamente
utilizado por praticantes de
esportes que sentem desconforto
muscular.
Bisnaga - Devido a sua utilização ser
mais abrangente no uso pessoal,
este produto utiliza os mesmos
ativos, mas com uma base de
absorção mais rápida.

Ativos: Mentol, Cânfora, Salicilato de Metila, Arnica,
Copaíba, Castanha da Índia

CREMES DE MASSAGEM

1

0159

A linha de cremes de massagem OCHRE possui 3 tipos distintos de bases para satisfazer as diferentes necessidades dos
profissionais, no que diz respeito à compatibilidade dos cremes com a pele das clientes e ao tipo de técnica a ser utilizada.

1

2

Deslizamento Super.

1

3

Deslizamento Alto.

0161

CREME DE MASSAGEM
NEUTRO: confere
deslizamento e hidratação.
Ativo: Glicerina

0312

CREME DE MASSAGEM ESTÉTICO:
nutre, protege e restaura os
tecidos. Auxilia no combate à
celulite, flacidez e gordura
localizada.

Deslizamento Normal.

2

Ativos: Cavalinha, Guaraná,
Ginkgo Biloba, Centella
Asiática
CREME DE MASSAGEM LIGHT: confere
deslizamento e hidratação. A manteiga
de karité proporciona emoliência e um
toque aveludado à pele, além de ser
ótimo antioxidante.

2

0399

Ativo: Manteiga de Karité

CREME DE MASSAGEM LIPOSCULP:
possui forte ação lipolítica e
drenante. Auxilia em protocolos
antilipêmicos, para combater à
celulite e para eliminar a gordura
localizada.
Ativos: Cafeína, Rutan, Café,
Erva-Mate, Chá Branco, Óleo
Essencial Lemongrass

MASSAGEM ESTÉTICA / MODELADORA
2

2

0049

CREME DE MASSAGEM PIMENTA NEGRA:
auxiliar na redução de medidas e
celulite utilizando apenas ativos
naturais. Melhora o contorno corporal e
a elasticidade da pele. Ativa o sistema
linfático, promovendo aumento da
circulação e do metabolismo celular.

CREME DE MASSAGEM HOT PIMENTA:
auxilia na redução de medidas e
celulite. Formulado com um blend de
ativos naturais e um termoativo Vanillyl Butyl Ether - que proporciona
maior aquecimento.

Ativos: Pimenta Negra, Gengibre,
Cravo

Ativos: Pimenta Negra, Pimenta Rosa,
Laranja Amarga, Vanillyl Butyl Ether

0112

3

Ativos: Canela, Gengibre,
Pimenta, Guaraná, Ginkgo Biloba,
Arnica, Centella Asiática,
Cavalinha, Castanha da Índia,
Fucus, Aloe Vera, Chá Branco,
Lótus, Hera

0101

3

0400

CREME DE MASSAGEM TALASSO:
O pó de pérola é um eficaz
antioxidante, rico em minerais e
aminoácidos essenciais. Aliado a
um sistema lipossomado de
vitaminas, onde a penetração é
mais efetiva, tem-se como
resultado uma pele bonita e
radiante em poucas aplicações.
Ativos: Algas, Pó de Pérolas,
Centella Asiática, Lipossomas de
Vitaminas A e C.

0178

CREME DE MASSAGEM REDUCE:
termogênico natural,
antilipêmico e
descongestionante. Indicado para
protocolos estéticos, redutores de
medidas, modeladores,
drenagem e detox.

1

CREME DE MASSAGEM
RAFFIRMING: firmador dérmico
nanotecnológico com alto
conteúdo de glicoproteínas e
polissacarídeos que
reestruturam a derme,
organizando as fibras de
colágeno. Indicado para
protocolos de flacidez.
Ativos: Raffermine®, Lipossomas
de Colágeno, Silício, Vitamina E

TERMOTERAPIA
CREME DE MASSAGEM TERMORREDUTOR: causa
hiperemia na pele. Auxilia no combate à celulite
e gordura localizada.

2

FLUIDO TERMORREDUTOR: auxilia na lipólise, ativando
a circulação e a drenagem. Indicado para ser usado
antes dos cremes de massagem ou atividade física.
Possui efeito de bandagem.

2

0155

1

0176

1

0303

CREME DE MASSAGEM CIDREIRA:
possui propriedades antioxidantes,
calmante e lipolítica suave. Uso em
drenagem e auxiliar em massagem
estética e relaxante.

CREME DE MASSAGEM
FRUTAS VERMELHAS: possui
propriedades antioxidantes.
Utilizado em drenagem.

Ativos: Cidreira, Erva-Mate, Chá
Verde

Ativos: Pitanga, Romã

2

0173

0174

CREME DE MASSAGEM
MARACUJÁ: possui
propriedades calmante e
tonificante. Utilizado em
massagem relaxante e
drenagem.

Ativos: Castanha da Índia, Ginkgo Biloba, Guaraná,
Nicotinato de Metila

Ativos: Guaraná, Centella Asiática, Nicotinato de
Metila, Sulfato de Magnésio

2

2

CREME DE MASSAGEM CANELA:
possui propriedades
energizantes e antilipêmicas
suaves. Uso em drenagem e
auxiliar em massagem estética.

Ativos: Maracujá, Aloe Vera
0050

0175

0170

0154

0177

AROMATERAPIA

0354

Ativos: Canela, Guaraná,
Ginkgo Biloba
0365

3

GEL TERMORREDUTOR: provoca um leve
aumento na temperatura corporal,
facilitando a quebra das células de gordura
e uma melhor oxigenação do tecido.

CREME DE MASSAGEM MALBEC:
promove relaxamento e hidratação,
além de apresentar uma ótima
atividade antioxidante. Uso em
drenagem.

CREME DE MASSAGEM DELICATE:
possui propriedades
anti-inflamatória, anti-irritante e
protetora dos tecidos. Ideal para
peles sensíveis ou sensibilizadas.

Ativos: Blend de Extratos Lipolíticos,
Nicotinato de Metila

Ativo: Resveratrol

Ativos: Camomila, Pantenol,
Alantoína, Melaleuca

AROMATIZADORES & SABONETES HIDRATANTES

0169
0190

SAIS

SPRAY SALÍNICO: auxilia na
desintoxicação e reparo dos
tecidos danificados. Forte ação
remineralizante e antiedema.
Potencializa o efeito dos cremes
de massagem. Indicado para
drenagem linfática, celulite e
flacidez.

SAIS PARA BANDAGEM:
possuem ação tonificante,
remineralizante e drenante.
Utilizado em protocolos
estéticos.
Ativo: Sais de Magnésio

Aromatizadores feitos especialmente para você!
Os aromatizadores de ambiente são elementos decorativos e ao mesmo tempo itens que colaboram para a harmonia e para o
bem-estar do cômodo.
Toque de Alecrim
0195

0002

0461

0193

0382

0014

0003

SPRAY

0015

DIFUSOR

0004

0276

0192

0381

0095

0096

0097

SABONETE

0005

0194

0383

0191

0380

0462

ÓLEO HIDRATANTE PÓS-DEPILAÇÃO:
limpa e hidrata a pele após a
depilação de maneira eficaz e rápida.
Possui ação germicida e cicatrizante,
provenientes do óleo de copaíba.
Livre de conservantes.

GEL HIDRATANTE PÓS-DEPILAÇÃO:
acalma e hidrata a pele, aliviando a
vermelhidão e a ardência causada
pela depilação.
Ativos: Alantoína, Aloe Vera,
Arnica, Camomila

Bambu
0275

Ativo: Óleo de Copaíba

ÓLEOS AROMÁTICOS MAMÃE BEBÊ
0088

0277

Pitanga

Romã e Canela
0278

ROMÃ

0156

Female Secrets

Ativos: Sulfato de Glucosamina,
Algas, Sais Minerais, Cafeína

DEPILAÇÃO

0199

Mamãe Bebê

Erva Doce e Cidreira

0089

ERVA DOCE
0090

Uso em difusor elétrico.

ALECRIM

CANELA
0091

PITANGA
0092

0093

A linha de aromatizadores
120ml traz novas essências
de perfumes, que
possibilitam seu uso como
aromatizador de ambiente
e/ou como body splash.

Provençal - Lavanda Francesa

Moderno - CH212

Retrô - Dior

Rústico - Trussard

0094

0429

ÓLEOS VEGETAIS

0053

REGENERADOR DE FIOS: rico em ácidos graxos e
vitaminas, excelente tratamento para crescer e
engrossar os fios das sobrancelhas e barba. No
cabelo potencializa o crescimento dos fios e estimula
a circulação sanguínea do couro cabeludo,
resultando na hidratação dos fios e selagem da fibra
capilar. Além de ajudar no tratamento da caspa e de
coceiras no couro cabeludo.
Ativos: Óleo de Rícino Prensado a Frio, Óleo
Essencial de Alecrim e Vitamina E.

0083

ROSA MOSQUETA: pode ser usado para ajudar
a atenuar estrias, queloides, cicatrizes,
queimaduras, ulcerações e linhas de expressão
na pele, possuindo um potente efeito
regenerador. Além disso, é capaz de reforçar a
síntese de colágeno e elastina, o que fortalece
e dá firmeza à pele.

0085

AMÊNDOAS DOCE: pode ser usado para
melhorar a pele, cabelo ou fazer uma boa
massagem. O alto teor de antioxidantes
atenua os sinais de envelhecimento e
aumenta a elasticidade da pele, sendo
indicado na gestação para prevenção de
estrias. Também pode ser usado para diluir
óleos essenciais.

SEMENTE DE UVA: é rico em ômega,
polifenóis, flavonoides e vitamina E. Na
pele, estimula o crescimento de novas
células, hidrata e reduz danos causados
pelos radicais livres. Excelente para diluir
óleos essenciais.

BELEZA: pele oleosa,
verrugas, unhas
enfraquecidas e acne.

BELEZA: varizes, celulite,
acne, crescimento capilar e
assepsia do couro
cabeludo.

EMOCIONAL: fadiga
mental, dor de cabeça e
memória.

0081

LITSEA CUBEBA
BELEZA: é tônico e adstringente, utilizado para
tratamento de oleosidade,
acne e celulite.
EMOCIONAL: depressão,
ansiedade, insônia e
estresse.

0082

CITRONELA

LARANJA AMARGA

EUCALIPTO GLOBULUS

BELEZA: usado em cabelos
oleosos e peles oleosas e
acneicas. Repelente
natural.

BELEZA: celulite, tônico,
desintoxicante,
antioxidante e drenante.

BELEZA: cabelos fracos e
assepsia do couro
cabeludo. Descongestiona
vias aéreas.

EMOCIONAL: insônia,
estresse, raiva e depressão.

BELEZA: antisséptico,
fungicida, bactericida e
cicatrizante. Fortalece o
sistema imunológico.
EMOCIONAL: cansaço e
desânimo.

0454

0196

ALECRIM

BELEZA: ativa a circulação
sanguínea. É antioxidante,
tônico, adstringente e rico em
vitamina C. Tem ação bactericida, antifúngica, antiviral e
anti-inflamatória.

BELEZA: queda de cabelo,
cabelos oleosos, celulite,
acne, envelhecimento
precoce e pele congestionada.
EMOCIONAL: depressão,
dor de cabeça, histeria e
falta de concentração.

EMOCIONAL: estresse,
ansiedade, humor e falta
de energia.
0432

0037

PIMENTA ROSA

EMOCIONAL: desperta a
sedução.

EMOCIONAL: depressão,
fadiga mental, medo e
falta de concentração.
0484

0035

0431

Ativos: Óleo Vegetal de Uva Puro.

O ÓLEO ESSENCIAL é a parte mais refinada da planta, onde existe a maior quantidade do princípio ativo presente. No uso
EMOCIONAL, são aplicados no tratamento de desequilíbrios energéticos que possam afetar o corpo físico, emocional e vibracional.
Quando aplicados sobre a pele, tornam-se um forte aliado nos tratamentos de BELEZA. É utilizado em procedimentos capilares,
corporais e faciais. Veja e sinta o que sua cliente precisa no momento da massagem, qual o óleo pode melhorar o dia dela, personalize
seu atendimento e terá sua cliente por muito tempo.

EMOCIONAL: seu aroma
energizante ameniza a angústia,
clareia a mente e revigora. Bom
para limpeza energética.
Diminui tonturas relacionadas
com labirintite.

BELEZA: anti-inflamatório,
bactericida, antimicótico,
cicatrizante e
expectorante.

EMOCIONAL: dor de
cabeça, cansaço emocional e fadiga mental.

ÓLEOS ESSENCIAIS

BELEZA: depurativo, lipolítico,
tônico venoso e antiedematoso.

MENTA PIPERITA

MELALEUCA

Ativos: Óleo Vegetal de Amêndoas
Doce Puro.

LIMÃO SICILIANO

CRAVO

0036

0084

0100

COPAÍBA

EMOCIONAL: estresse,
ansiedade e desânimo.

Ativos: Óleo de Rosa Mosqueta Puro.

0433

0430

LAVANDA MONT BLANC

LEMONGRASS

BELEZA: cicatrizante e
calmante.

BELEZA: celulite, drenante
e adstringente.

EMOCIONAL: depressão,
calmante e esgotamento
físico e mental.

EMOCIONAL: combate o
negativismo e estimula a
criatividade.

PALMAROSA
BELEZA: flacidez, estrias,
regenerador celular e
clareador de manchas.
EMOCIONAL: levemente
afrodisíaco, eleva a
autoestima, acalma e
combate a insegurança e
timidez.

0038

CIPRESTE
BELEZA: varizes, celulite,
pele oleosa, pós-barba e
excesso de transpiração.
EMOCIONAL: raiva,
nervosismo e mau humor.

