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Olá queridas(os)!
Hoje vim mostrar para vocês, os produtos da linha Joy! da Bril Cosméticos, que recebemos
para experimentar e contar o que achamos :)

Sobre a linha Joy:
"Desenvolvida com ingredientes e ativos de alta tecnologia, a linha Joy! é composta por 42
itens.
Seu portifólio traz haircare - shampoos, condicionadores, creme para pentear e para
tratamento ebodycare - sabonete líquido e em barra, loção hidratante e desodorantes rollon e aerosol.
Os produtos contam com embalagens divertidas e modernas, ideais para acompanhar o dia a
dia intenso que as jovens vivenciam.
A novidade promete enfatizar os pontos fortes de cada tipo de cabelo e todas as versões
contêm atecnologia TecnoStyW20, que é responsável por nutrir o fios, deixando-os sedosos
e intensificando o brilho.
Já a linha para o corpo, conta com a tecnologia TecnoHidravance, responsável por
prolongar a hidratação da pele por mais tempo.
A linha Joy! apresenta diversas opções de fragrâncias sofisticadas e de longa duração,
desenvolvidas especialmente para combinar com o estado de espírito de cada momento dessa
jovem mulher.
O lançamento promete destacar ainda mais a beleza natural da mulher brasileira,
oferecendo opções inovadoras para todos o estilos e ocasiões.
Escolha o que mais tem a ver com você e arrase!"

Esses são os produtos que recebemos da linha Joy!
Já estamos usando e trago a resenha de cada um deles para vocês conhecerem um pouquinho
mais :)

Os produtos Joy!, da Bril Cosméticos, podem ser encontrados nas melhores perfumarias,
farmácias, rede de drogarias e supermercados do país.
Infomações pelo 0800-773-8558 ou pelo site http://www.joybeleza.com.br.

Sobre a Bril Cosméticos:
A Bril Cosméticos é detentora das marcas Ecologie (fios, cabelo, corpo e homem), Natural Pro,
e Raízes, todas da antiga Ecologie Cosméticos.
Ela chega ao mercado mantendo a qualidade superior dos produtos da antiga Ecologie
Cosméticos, bem como os investimentos em processos de produção, produtos e uma gestão
socialmente responsável para minimizar o impactos ambientais.
O catálogo da Bril Cosméticos conta hoje com mais de 120 itens para cuidados dos cabelos,
corpo e face de homens e mulheres.
A marca acaba de aumentar seu portifólio com a exclusiva linha Joy!, feita para realçar a
beleza das jovens mulheres, além de reformular a linha Raízes.
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