
naturais e sustentáveis
PRODUTOS VEGANOS

MATÉRIAS-PRIMAS CERTIFICADAS



NOSSOS INGREDIENTES

óleo de pracaxi

óleo de babaçú

manteiga de cupuaçú

óleo de oliva

manteiga de murumuru

sementes orgânicas

óleo de pequi

óleo de castanha do pará

óleo de andiroba

óleo de jojoba

óleo de linhaça



SECOS E
FRAGILIZADOS

Linha ECONUTRI para cabelos

secos e fragilizados

Promove uma limpeza eficiente e ao mesmo tempo suave e 
delicada, pois evita a perda excessiva de proteínas essenciais 
que compõem a fibra capilar, permitindo o equilíbrio natural 
dos fios.

Ação nutritiva e hidratante.
Promove a selagem das
cutículas dos fios, 
reduz  frizz, facilita a
penteabilidade, restaura
a estrutura natural do
cabelo e fornece
proteção térmica.

shampoo

leave-in

Excelente ação nutritiva
e hidratante revitalizando os fios  quebradiços  e sem vida. 
Fornece ótima ação condicionante,  deixando seus cabelos
macios, maleáveis e hidratados. 

condicionador



MISTOS E
OLEOSOS

Linha ECONUTRI para cabelos

mistos e oleosos

Indicado para a diminuição e controle da oleosidade e seborréia. 
Promove uma limpeza eficaz e suave, sem ressecar ou danificar os
fios. Tem ação adstringente que traz frescor e limpeza, acalmando e
revitalizando o couro cabeludo.

Indicado para a diminuição e
controle da oleosidade e seborréia. 
Tem ação adstringente que traz
frescor e limpeza, acalmando e
revitalizando o couro cabeludo, ao
mesmo tempo que proporciona 
condicionamento aos fios.

shampoo

condicionador



MASCULINO

Cuidado diário de barba, cabelo

e bigode, recuperando e

hidratando os fios.

Promove uma limpeza eficaz e suave, sem ressecar ou
danificar os fios.  Possui em sua composição uma combinação
de máterias-primas naturais  e veganos, que limpa, recupera e
hidrata ao mesmo tempo.

Desenvolvido para o cuidado
diário da barba, cabelo e
bigode do homem moderno,
além disso recupera e hidrata
os fios. Rico em aloe vera, 
castanha do pará, babaçú,
mateiga de ucuuba,
manteiga de murumuru
e um complexo vegetal
que controla a oleosidade
e previne  a seborréia.

shampoo

finalizador



Linha ECONUTRI para cabelos

cacheados e crespos

shampoo

leave-in

condicionador

Foi desenvolvido para o tratamento e cuidado diário de
cabelos cacheados e crespos, limpa de maneira delicada
e eficaz, evitando o ressecamento e  mantendo a saúde dos fios. 

Foi desenvolvido para o tratamento e cuidado diário de
cabelos cacheados  e crespos. Sua composição é rica
em aloe vera, colágeno vegetal, manteiga  de murumuru,
óleo de pequi, babaçú e oliva.
Juntos promovem  uma hidratação eficaz
da raíz às pontas, reposição lipídica 
essencial para os fios, cachos mais
soltos e definidos, controle
de frizz e fios mais resistentes. 

Proporciona cachos mais
duradouros e definidos.
Controle eficaz do frizz
com alto poder de
hidratação e brilho. 
Possui polissacarídeos
de chia e linhaça, que
formam um biofilme protetor
de agressões ambientais,
promovem o fechamento
das cutículas aumentando
a hidratação e brilho.
Reposição lipídica, resultando
em fios saudáveis e definidos. 

CACHEADOS
E CRESPOS



MÁSCARA DE
TRATAMENTO
INTENSIVO

Foi desenvolvida para auxiliar

no tratamento e recuperação 

dos fios ressecados, opacos

e sem vida.

Proporciona uma  potente hidratação e restauração dos fios.

Sua fórmula é rica em aloe vera, colágeno vegetal obtido
da leguminosa acácia senegal, óleo de pequi conhecido
como ouro do cerrado,  babaçú, manteiga de murumuru.

Indicada para todos os tipos de cabelo.    



SERUM Oil

O Serum revitalizante facial

promove hidratação intensiva, pois

é rico em óleo e matérias-primas

vegetais que juntas podem 

aumentar a intensidade das fibras

formadoras de colágeno,  podem

auxiliar no tratamento de  cicatrizes,

manchas e acne.

Possui toque seco e ajuda na regulação da produção de sebo 

na pele, resultando em um aspecto renovado e jovial. 

É ideal para todos os tipos de pele.   



SERUM 5 CARE COMPLEX

O Sérum 5 Care Complex da Eora Brasil apresenta em 

sua fórmula um complexo de 5 ativos, ricos e 

nutritivos para sua pele.

A NIACINAMIDA que ajuda clarear, uniformizar o tom 

da pele e prevenir os sinais do envelhecimento.

Um BLEND DE EXTRATOS VEGETAIS com ALOE 

VERA, AVEIA, CALÊNDULA e CAMOMILA que atuam 

tonificando, acalmando e aliviando as irritações.

Para intensificar a hidratação e enriquecer sua ação o 

sérum possui Fatores de Hidratação Natural como o 

PCA Na e oito aminoácidos (Prolina, Glicina, Alanina, 

Serina, Treonina, Arginina, Lisina e Ácido Glutâmico) 

que podem atuar como estimulantes celulares e 

proporcionar hidratação e nutrição para a pele.

O ÓLEO DE PRACAXI que auxilia na revitalização e 

cicatrização promovendo a elasticidade natural da 

pele, auxilia também no tratamento de rugas e linhas 

de expressões devido sua ação antioxidante.

O ÓLEO ESSENCIAL DE MELALÊUCA tem excelente 

ação antiflamatória e controle da oleosidade.



ÓLEOS
VEGETAIS

               Pode ser usado preventivamente
               para evitar o envelhecimento da 
               pele. Pode atenuar rugas e linhas
               de expressão, reforçando a síntese
               de colágeno e elastina. Proporciona 
               firmeza e nutrição profunda, pois 
               sua composição é rica em ácidos 
               graxos essenciais à beleza da pele. 
     

rosa mosqueta

Óleo de Copaíba apresenta diversos
benefícios. Quando usado sobre a pele

tem ação cicatrizante, germicida e
emoliente, suavizando e amaciando

a pele, favorecendo rápida
recuperação dos tecidos. 

Indicado no combate de acnes e
controle da oleosidade da pele. 

Auxilia na prevenção de estrias  e celulite.     

copaíba

Contém o BBA (Bio Behenic Active System) - um
complexo de óleos, e tem o poder de  aumentar
a densidade do sistema de  fibras de colágeno da
pele, dando maior firmeza aos  tecidos. Pode ser
usado na revitalização e cicatrização promovendo
a elasticidade natural da pele.  Auxilia no tratamento
de rugas e linhas de expressão sua ação antioxidante.
Indicado no tratamento de manchas na pele, acne
e psoríase, promovendo o clareamento devido da
derme. Nos cabelos aumenta o brilho e evita quedas.
Age como um silicone natural  impedindo a perda
excessiva de água, fornecendo proteção profunda
e mantendo a hidratação. 
 

pracaxi



BATOM
NUTRITIVO

Chega de

Mimimi

É hoje!

Miga,

sua 

LokaGood 

Vibes

Tô

 Bege!

Sozinha

Nunca

Mais que colorir, os Batons

da Eora Brasil protegem e 

revitalizam a pele

delicada dos lábio.

Enriquecido com óleo de
Jojoba, Castanha do Pará,
Babaçú e manteiga de
Cupuaçú, juntos promovem
uma hidratação luxuosa 
aos lábios. Sua textura é
excelente para promover
uma fácil aplicação.

São seis cores incríveis a sua disposição.

LIP BALM

O Eora Balm atua contra
o ressecamento dos
lábios, com ação
cicatrizante, calmante
e regeneradora. Estimula
renovação celular, 
proporciona maciez e 
vitalidade aos lábios. 
Possui textura macia e 
sensorial sedoso.



SOMBRAS

BLUSH

As sombras da Eora Brasil possuem apenas pigmentos 
de origem mineral com rastreabilidade garantida e extração
protegida. Desenvolvido para nutrir e proteger sua pele,
além de dar vida ao rosto, contribui para manter o 
aspecto saudável da pele. 

Ametista Gold Turmalina Ágata Quartzo

 Desenvolvido para nutrir e 
proteger sua pele, possui
pequi em sua composição,
altamente rico em ômega 9
e carotenoides, fornecendo
elasticidade, estimulo de
colágeno e proteção
antioxidante. 

A copaíba, considerada o bálsamo da Amazônia, oferece
proteção antibiótica, anti-inflamatória e cicatrizante, além 
de estimulante da produção de colágeno.



BB CREAM

Combinação de três poderosos óleos, Jojoba
Pracaxi, e Linhaça, que juntos possuem ação
regeneradora, nutritiva, antioxidante.

Ajuda a manter a pele saudável,

além de hidratar diminuindo

poros e as imperfeições,

proporcionado cobertura

natural da pele.



DEMAQUILANTE

É uma poderosa combinação de 
ativos naturais, com alto poder de 
limpeza, removendo facilmente 
maquiagem inclusive à prova d'água, 
não-comedogênico, limpando os poros
e ajudando a reduzir os cravos.

Possui características

antioxidantes e antissepticas,

proporcionando hidratação

natural e toque macio na pele.



DESODORANTE

Essa sinergia traz enorme 

eficiência antisséptica,

anti-inflamatória, bactericida, 

fungicida e calmante da pele. 

A Combinação de Zinco PCA e Hidróxido de Magnésio
promovem uma sensação de limpeza e refrescância, 
além de combater os odores da transpiração diária, de
forma segura e saudável. Elaborado com óleos essenciais 
de lavanda, melaleuca e vitamina E,  possui também
óleo de copaíba e rícino.



TÔNICO CAPILAR
Desenvolvido para auxiliar no cuidado e nutrição 

do couro cabeludo, sua fórmula apresenta um 

blend de extratos vegetais como alecrim, aloe vera, 

açafrão, jaborandi, hamamelis e quina que em 

conjunto podem auxiliar  no tratamento da queda

capilar, controle da oleosidade e melhora da 

circulação do couro cabeludo que ajuda no 

crescimento saudável do cabelo. 

A fórmula apresenta  também uma combinação 

de Fatores de crescimento como IGF e Fatores de

Hidratação Natural como o PCA Na e oito 

aminoácidos ( Prolina, Glicina, Alanina, Serina, 

Treonina, Arginina, Lisina e Ácido Glutâmico)

que podem atuar como

estimulante celular e 

proporcionar hidratação

e nutrição para o

folículo capilar.  



SABONETE LÍQUIDO
Formulado com matérias primas vegetais e naturais, 

o sabonete líquido da Eora Brasil, foi pensado para 

proporcionar uma limpeza suave ao mesmo tempo 

que hidrata e mantém a proteção natural da sua pele. 

Contem Hidrolato de Gerânio que apresenta ações 

terapêuticas, como hidratação, regeneração, além de 

ser antisséptico e atuar no controle da oleosidade. 

Contem extratos naturais de Calêndula, Aveia, 

Camomila e Aloe Vera que atuam tonificando, 

acalmando e aliviando as irritações, além de hidratar 

e manter a barreira natural de proteção da pele.

Óleos essenciais de Laranja Doce e Alecrim 

proporcionam ação queratolítica, antisséptica e 

bactericida, auxiliando na remoção de células mortas 

e renovação celular. Tem ação regeneradora em 

peles secas e ajuda controlar a produção de sebo.  O 

Óleo Essencial de Alecrim fornece ação antioxidante 

diminuindo ação de radicais livres na pele e 

estimulando a produção de colágeno, além de ação 

antibacteriana.



EM BREVE
+ LANÇAMENTOS

• Creme dental
• Protetor solar
• Hidratante
• Sabonete
• Sérum 
• Águas Eora



contato@eorabrasil.com.br

PRODUT O 
NATUR AL


