VENCEDORES

LOVE YOURSELF
Empresa: EXPANSÃO YORK
Produto: WATERTONE
Empenhada na beleza sustentável que não compromete a qualidade ou o desempenho dos seus
produtos, a MAKE UP FOR EVER criou a WATERTONE, a sua nova base aperfeiçoadora da pele que se
adapta a todos os tipos de pele e cor, com uma gama de 23 tons.
Desenvolvida para os fãs da beleza natural, a WATERTONE é formulada sem ingredientes de origem
animal, parabenos, silicones, PEG, EDTA, óleo mineral e fenoxietanol, e com menos de 1% de
fragrância. É composta por 78% de ingredientes à base de água e 94% de ingredientes derivados da
natureza.
Tem uma consistência fluida semelhante à da água e é muito leve na pele e uma cobertura
transparente, mas surpreendentemente pigmentada, para que possa aumentar a cobertura
conforme necessário. Com uma fórmula à base de água, isenta de óleo, resistente à água, à prova de
suor, à prova de humidade e à prova de transferência, promete até 24 horas de uso e é adequada
também para tipos de pele com tendência a acne e sensibilizados.
O seu frasco de vidro 100% reciclável tem uma tampa removível que pode ser usada como paleta e a
sua embalagem de papel é proveniente de florestas geridas de forma sustentável.
A missão criativa da MAKE UP FOR EVER é inspirar todos a mostrarem quem realmente são e o que os
torna únicos.
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LOVE YOURSELF
Empresa: beLASHpro
Produto: Caixa de pestanas Premium Collection
A razão da escola da categoria Maquilhagem foi por ainda não
haver nenhuma categoria exclusiva para o mercado da extensão de
pestanas.
Com o projeto "Save the world", a beLASHpro está comprometida
em reduzir a sua pegada ecológica no planeta. Assim, estamos a
mudar gradualmente o layout das embalagens dos produtos para
materiais recicláveis.
A grande novidade é a nossa caixa de pestanas, agora em formato
"agenda de bolso", feita totalmente em cartão, super prática e fácil
de abrir.
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FUN BEAUTY
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Empresa: INOEH CARE
Produto: Pincel Round Painting Essentials
Este é um pincel extremamente versátil. É usado para fazer flores, pode também ser
usado para pintar pequenas superfícies e dar profundidade aos desenhos.

FUN BEAUTY
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Empresa: INOEH CARE
Produto: EASY & PERFECT - gel de construção
O Easy and Perfect é um Gel de construção inovador de alta
viscosidade.
Diferencia-se dos restantes Géis de construção do mercado pela
sua textura inovadora densa mas leve. É um Gel que não escorre,
fácil de manusear.
O Easy and Perfect é Zero
levantamento e descolamentos.

aquecimento,

escorrimento,

FUN BEAUTY
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Empresa: INOEH CARE
Produto: Pincel 3D Nylon Essentials
Pincéis fáceis para trabalhar os detalhes de 3D recomendado para trabalhos com "corpo“.

BACK TO ESSENTIALS
Empresa: MONTIBELLO
Produto: Decode Zero Cure

Decode Zero Cure: o tratamento restaurador intensivo que resgata a
estrutura e o brilho natural do cabelo, multiplicando a hidratação por 5.
Com tecnologia de rápida absorção e 3 óleos naturais 100% com infusão,
essenciais para uma nutrição profunda: óleo de algodão/pracaxi/abyssinian.
Cure faz parte da linha Decode Zero: a geração de produtos veganos de alta
eficácia e com fixação invisível para criar autênticos looks naturais. Porque a
beleza natural é muito mais do que uma tendência, é um novo estilo de vida.
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BACK TO ESSENTIALS
Empresa: MONTIBELLO
Produto: Éclat
Éclat: a coloração de tratamento de pH ácido, vegan, com proteínas e vitamina C
que proporciona brilho, cor e vitalidade ao cabelo.
Éclat é uma inovação chave:
O pH ácido 6,9 não modifica nem clareia a melanina natural e mantém a qualidade
do cabelo em perfeito estado. Máximo respeito pela estrutura do cabelo e pela fibra
capilar. Garante um processo suave e confortável. A Tecnologia TechBonder &
Proteínas Vegetais fixa o preenchimento proteico e os corantes na fibra capilar.
Preenche e reforça as ligações estruturais do cabelo. Devolve a força e a
elasticidade ao cabelo.
A Vitamina C: este antioxidante natural gera um efeito anti-ageing e protege a cor,
contribuindo para um brilho sublime.
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BACK TO ESSENTIALS
Empresa: MONTIBELLO
Produto: Dénuée
Dénuée: consegue imaginar uma coloração tão natural que ninguém sabe se os seus clientes
usam cor no cabelo? Chega a nova era da coloração sem amoníaco.
Dénuée é a primeira e única coloração sem amoníaco à base de água capaz de recriar a cor e
o brilho de um cabelo natural. A sua fórmula é vegana com 90% de ingredientes naturais.
Além disso, Denuée combina 8 extratos botânicos e a calamina, um poderoso mineral
terapêutico calmante.
Também, Dénuée é formulado com tecnologia aquagel: o primeiro sistema que capta, retém e
liberta as moléculas de cor de forma gradual e controlada. Melhora a cromaticidade e evita o
risco de opacidade, saturação e clareamento excessivo.
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FLASH BEAUTY
Empresa: SORISA
Produto: ICOONE
O ICOONE apresenta um conceito inovador e de excelência em tratamentos médicos e estéticos. É
graças à inovadora tecnologia patente Roboderm® que este dispositivo se torna o único, a nível
mundial, capaz de tratar diferentes tipos de imperfeições da pele através da Multi Micro Estimulação
Alveolar (M.M.A.S.), uma estimulação profunda e eficaz de micro vacúolos no tecido conjuntivo, que
permite obter resultados visíveis desde a 1ª sessão.
Consiste num produto 100% natural, de aplicação diária, adequado para peles danificadas e muito
flácidas. Para além disso, também permite que o tratamento seja realizado em duas áreas ao mesmo
tempo, sendo eficaz em apenas 20 minutos. Para juntar a estas carcaterísticas, note-se que este
dispositivo é suave nas zonas mais sensíveis do corpo, provocando um efeito relaxante e não invasivo.

O ICOONE insere-se na categoria “Estética - Flash Beauty” porque proporciona 3 ações,
simultaneamente: drenagem, firmeza e remodelamento.
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FLASH BEAUTY
Empresa: SLYOU
Produto: LPG CELLU M6 ALLIANCE – SPA

LPG Cellu M6 é um equipamento único para lutar pela beleza natural do rosto e
do corpo.
A nova tecnologia CELLU M6® ALLIANCE – SPA reúne num único equipamento
de estética a tecnologia Endermologie® LPG, aplicada ao tratamento da pele do
rosto e do corpo. Através da estimulação mecânica dos tecidos, combinada
com um sistema de sucção sequencial, este tratamento inovador garante
resultados visíveis em apenas 1 sessão, no caso do rosto, e 3 sessões, no corpo.
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FLASH BEAUTY
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Empresa: SLYOU
Produto: Sistema Proionic® de INDIBA
O Sistema Proionic® de INDIBA incrementa a bioestimulação, respeitando a fisiologia
celular.
Contribui para o reequilíbrio da célula e para normalizar o potencial da sua
membrana, necessário para um correto funcionamento do nosso organismo.
Em função do protocolo de trabalho, distinguem-se três efeitos: sub-termia, termia,
hipertemia.
HIPERTEMIA:
- Aumento da actividade metabólica
- Desintoxicação tissular
Activação
de
mecanismos
endógenos de recuperação
Heat Shock Proteins

SUBTERMIA:
Circulação
matriz
extracelular
- Incremento do metabolismo
celular
- Ativação da nutrição celular

TERMIA:
Incremento
da
microcirculação e vasodilatação
- Aumento do fluxo sanguíneo
- Oxigenação tissular e celular
Drenagem
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