


Fundada há mais de 15 anos a NutriMinas Cosméticos Naturais, 
segue em uma constante evolução se destacando no mercado 
Brasileiro. Hoje podemos trazer a você, a confiança da experiência 
de quem sabe fazer cosméticos com excelência.

Aliada aos melhores profissionais e desenvolvedores nós da Nutri-
Minas damos o nosso melhor para que o melhor chegue até você.  
Nossa missão é transformar vidas por meio de produtos de quali-
dade que possibilite a nossos clientes o autocuidado. Entregamos 
com alegria e amor produtos que respeitem ao máximo nosso 
meio ambiente.

Sem padrões e sem paradigmas a NutriMinas carrega consigo a 
liberdade e a veracidade.

Nossa força“
”

é a sua

BELEZA!

Siga nossas redes sociais:

Acesse nosso site:

@nutriminasoficial

nutriminascosmeticos.com.br
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O melhor 
da Natureza 
pra você...

Com ativos naturais, 
aliados á mais avançada 

tecnologia cosmética, 
a NutriMinas buscou 

na natureza ricos 
ingredientes botânicos, 
que cuidam de maneira 

específica da necessidade 
de cada tipo de cabelo. 
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Finalizador

Especialmente desenvolvido para hidratar e 
proteger. Sua formulação possui ativos que 
promovem nutrição, maciez e brilho. Possui 
óleo de oliva que retarda o envelhecimento 
celular e forma um filme protetor, evitando a 
perda da umidade dos fios. Possui ativos que 
auxiliam na redução de volume, desembaraço, 
brilho intenso e sedosidade. Com filtro solar!

Hidratação
imediata!

5pág.

com:
Cupuaçu, Andiroba
e Óleo de Oliva.

Indicação:
Cabelos ressecados.

Finalizador
Beach 240ml



Oliva, Andiroba e 
Castanha do Pará

Linha

6pág.

Restauração
& definição!

com:
Extrato de oliva, 
andiroba e 
castanha do pará.
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Indicação: Cabelos cacheados ou 
ressecados.

Especialmente desenvolvido para tratar ca-
belos cacheados, ressecados, ou desidrata-
dos.

A linha possui uma formulação extremamente 
potente com manteigas vegetais, óleo de oliva, 
andiroba e Castanha do Pará proporcionando 
cabelos nutridos, macios e brilhantes.

por ser altamente antioxidante, protege os fios 
e retarda o envelhecimento capilar.

Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial

Itens da linha:

Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Terapia Intensiva 250g

Terapia Intensiva 500g

Terapia Intensiva 1Kg
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Controla a 
oleosidade 
estimula o
crescimento!

com:
Arnica, alecrim e 
aloe vera.

Arnica,
Alecrim e
Aloe Vera

Linha



9pág.

Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial

Indicação: Cabelos fracos e
oleosos.

Especialmente desenvolvido para tratar 
cabelos com queda, fracos e oleosos.

O tratamento à base de Arnica, Alecrim e Aloe 
Vera estimula o crescimento capilar, com sua 
ação tonificante, revitaliza, purifica o couro 
cabeludo. O resultado dessa combinação de 
ativos são cabelos saudáveis, livres da oleosida-
de em excesso, com crescimento regular e 10 
vezes mais fortes.

Itens da linha:

Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Terapia Intensiva 250g

Terapia Intensiva 500g

Terapia Intensiva 1Kg
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Revitalização
& brilho!

com:
Extrato de açaí e 
queratina.

Açaí e Queratina
Linha



Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial
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Indicação: Neutro para todos os 
tipos de cabelos.

Especialmente desenvolvida para todos os 
tipos de cabelos.

A linha possui Queratina AA atuando como 
repositor de massa, composta por aminoácidos 
com a capacidade de penetrar na fibra capilar 
e restaurar imediatamente a força e a estabili-
dade dos fios. O açaí presente na formulação 
contém vitaminas B1 E B2 que trazem a nutri-
ção perfeita! Deixando-os brilhantes, saudáveis 
e mais sedosos.  

Itens da linha:

Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Terapia Intensiva 250g

Terapia Intensiva 500g

Também disponíveis em 
maior volume!



com:
Tucumã, Cupuaçu
e Karité.

Nutrição
profunda!

12pág.

Tucumã, 
Cupuaçu e
Karité

Linha



Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial
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Indicação: Cabelos quimicamente 
tratados.

Itens da linha:

Especialmente desenvolvida para cabelos 
quimicamente tratados.

Sua formula extraordinária promove a repo-
sição lipídica (óleos), restaurando a estrutura 
dos fios, o filtro solar presente em sua formu-
lação forma um filme protetor que protege das 
agressões diárias como raios solares, manten-
do o resultado dos processos químicos por 
mais tempo. Sua formulação extremamente 
nutritiva com manteigas vegetais proporciona 
cabelos hidratados, fortes, macios e brilhantes.  

Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Terapia Intensiva 250g

Terapia Intensiva 500g

Também disponíveis em 
maior volume!



Antirresíduos
Linha
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Especialmente desenvolvido para remover resíduos que se 
acumulam pelo uso contínuo de cosméticos, além de eliminar 
resíduos de cloro, poluição, entre outros.

Os componentes dessa formulação fazem parte de um complexo 
chamado BIOEX, que é composto por ativos naturais como, cloro-
fila, uva, maçã, limão, Juá, Aquileia, Timus a Bardana, que formam 
uma perfeita sintonia para limpeza profunda. Sua formulação, a 
partir dos extratos vegetais que possuem efeito sinérgico, comba-
tem e agem na prevenção da descamação excessiva do couro cabe-
ludo, auxiliando no tratamento de caspa e seborreia, permitindo 
imediata assepsia. 

Com ativos naturais, aliados á mais avançada 
tecnologia cosmética, a NutriMinas buscou 
na natureza ricos ingredientes botânicos, que 
cuidam de maneira específica da necessida-
de de cada tipo de cabelo. 

Limpeza
profunda!

com:
BIOEX e
Mentol.

Shampoo 300ml

Shampoo 1L



Blond
Illumination

Linha

Com sua fórmula avançada especialmente desenvolvida para 
promover a matização progressiva dos cabelos loiros, grisalhos, 
descoloridos ou com mechas, sua proposta é recuperar a vitali-
dade e a luminosidade dos fios.

O Pantenol Quaternizado confere maciez e uma sensação agradá-
vel aos cabelos, melhorando a penteabilidade no estado seco ou 
úmido. O colágeno natural associado ao óleo de gergelim prote-
ge as cutículas contra as agressões diárias Além da associação de 
Pedras Preciosas: Safira, Ametista e Citrino contribuem para um 
brilho duradouro.

Ação
matizadora!

Brilho
imediato

Limpeza
equilibrada

com
Pedras
preciosas:
SAFIRA
AMETISTA
CITRINO

Nutrição
Power 300ml

Shampoo
Matização 300ml

Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial
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Ampolas Mágicas 

Anabolizante

Banho de Verniz

Desmaia Cabelo

É um tratamento que nutre, promovendo reposição 
da massa capilar, inibindo a quebra dos fios, trazendo 
força e crescimento, indicada para cabelos submetidos 
a processos químicos que necessitam de força e 
crescimento.

É um tratamento com ação reconstrutora e de revi-
talização imediata, repara toda a porosidade da fibra, 
alinha e disciplina os fios, proporciona hidratação, fios 
macios e com brilho intenso. Indicada para Todos os 
tipos de cabelos.

É um tratamento com ação Anti-volume e frizz, que 
promove hidratação profunda e reparação da fibra ca-
pilar, promovendo a reparação das propriedades natu-
rais, deixando os cabelos macios, sedosos e com brilho 
intenso.

Para cabelos quimicamente tratados! 
Seus Cabelos mais fortes e saudáveis! 

DÊ ADEUS A POROSIDADE!

DÊ ADEUS AO VOLUME 
INDESEJADO!



Loira Iluminada

Ampola Mágica

É um tratamento com ação matizante e hidratante, 
que neutraliza os tons amarelados e reaviva a cor clara 
dos fios. Indicado para cabelos loiros, com mechas ou 
grisalhos.

É um tratamento de reconstrução e nutrição capilar, 
age na parte interna da cutícula, proporcionando bri-
lho e condicionamento intenso, indicada para todos os 
tipos de cabelo. 

MATIZAR OS CABELOS... 
SIM OU CLARO?

RECONSTRUÇÃO E NUTRIÇÃO 
EM UM PASSO DE MÁGICA!

Resultado
instantâneo
em apenas

5minutos!

Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial
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Fio Forte
Linha

18pág.

Crescimento,
força e
reconstrução!

com:
Biotina, serina, 
arginina e keraplus.
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Indicação:
Especialmente desenvolvida Para Cabelos fragili-
zados e com queda a linha FIO FORTE foi contém 
ativos como o KERAPLUS que aumenta a resistên-
cia do cabelo o deixando macio e sedoso a BIOTI-
NA, que é rica em proteínas e vitaminas que forta-
lecem o fio do cabelo promovendo brilho intenso e 
reconstruindo a fibra capilar, ARGININA E SERINA 
tem ação de condicionar e fortalecer a raiz e a fibra 
capilar.

Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial

Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Máscara 250g

Finalizador 240ml

Promove higienização e inicia o tratamento de 
reconstrução e fortalecimento dos cabelos.

Age na selagem das cutículas deixando os fios 
extremamente macios e sedosos.

Criada para reconstruir a fibra capilar e nutrir o 
cabelo. Em sua formulação há ativos que esti-
mulam o fortalecimento da raiz até as pontas. 

Auxilia na finalização dos cabelos, promove re-
sistência, fortalecimento e brilho intenso.



Louvado 
Seja!

Linha

20pág.

Cabelos
mais fortes
e saudáveis!

com:
Filtro solar, 
Vitamina B5, Pro-
arroz e Creatina.
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Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Máscara 250g

Finalizador 240ml

Especialmente desenvolvido para todos os ti-
pos de cabelos, age na higienização dos fios 
deixando-os preparados para receber o trata-
mento da máscara.

com ativos nobres enriquece sua formulação 
agindo diretamente na parte interna e externa 
dos fios.

Restaura a estrutura dos fios, Contando com 
ativos naturais aliados a mais avançada tecno-
logia.

Alinha as cutículas, tem ação anti frizz e possui 
termo proteção, elimina a porosidade e realça 
a tonalidade dos cabelos.

Indicação: Todos os tipos de
cabelos.

Restaura a estrutura dos fios através de ativos como 
Vitamina B5, Pro- arroz e Creatina que agem di-
retamente na parte interna e externa, garantindo 
uma PODEROSA nutrição, reconstrução e hidrata-
ção imediata.

Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial



Coconut
Linha

22pág.

Regeneração

com:
Óleo de Coco, 
D-pantenol e 
Colágeno.

fio a fio!



Seus cabelos
ULTRA MACIOS,
e com um
MEGA BRILHO!

23pág.

Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Máscara 300g

Promove a limpeza do couro cabeludo e fios 
sem agredir.

É um tratamento intensivo e diário, que con-
fere brilho, hidratação e sedosidade, deixando 
os cabelos macios, disciplinados, radiantes e 
perfumados.

Fórmula enriquecida com Óleo de coco, D-pan-
tenol e Colágeno, que promove reparação do 
fio capilar através de aminoácidos e proteínas.

Indicação: Todos os tipos de
cabelos.

A linha contém ativos especiais que combatem 
o ressecamento, enfraquecimento e porosidade, 
melhora a circulação sanguínea do couro cabeludo, 
e também realiza todas as etapas do cronograma 
capilar, unindo a hidratação profunda, reconstrução 
e nutrição, promovendo o brilho e maciez.

Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial



Liso
Extremo

Linha

24pág.

Efeito liso 
na primeira 
aplicação!

com:
Whey Protein, 
Colágeno, Biotina e 
D´pantenol.
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Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Máscara 250g

Gloss 300ml

Promove limpeza suave, sem ressecar os fios. 
Sua fórmula contribui para cabelos saudáveis 
e fortes.

Promove a selagem das cutículas, além de nu-
trir os cabelos deixando os fios extremamente 
macios e sedosos.

Sua fórmula inovadora associa a tecnologia 
CLX LISS ao BLEND DE AMINOÁCIDOS propor-
cionando efeito disciplinante e hidratante aos 
cabelos.

Pode ser usado diariamente.
DICA: Age como DEFRIZZANTE, proporciona 
selagem térmica, hidratação e com isso um
efeito SUPER LISO.

Indicação:
É a solução perfeita para quem deseja um cabelo ali-
nhado e com efeito comparado ao de uma selagem 
feita em salão de beleza. Sua fórmula inovadora as-
socia a tecnologia CLX LISS ao BLEND DE AMINO-
ÁCIDOS que promove ação antifrizz, brilho intenso, 
maciez, hidratação e com isso um efeito super liso.

Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial



Cachos
Poderosos

Linha

26pág.

Brilho &
cachos
definidos!

com:
Óleo de dendê, 
colageno e filtro 
solar.
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Acesse nossas redes sociais @nutriminasoficial

Indicação: Cabelos cacheados ou 
crespos.

Possui uma combinação de ativos altamente hidra-
tantes como o colágeno puro e óleo de dendê, dei-
xando seus cachos definidos e com muito brilho!

Shampoo 300ml

Condicionador 300ml

Máscara 250g

Ativador de Cachos 300ml

Possui em sua formulação a combinação de 
vários ativos altamente hidratantes que pro-
movem limpeza suave sem agredir os fios.

Age na selagem das cutículas deixando os fios 
extremamente macios e sedosos.

Possui em sua composição óleo de dendê pu-
ríssimo e colágeno que associados nutrem 
profundamente fio a fio. Atua na elasticidade 
dos fios para eliminar a quebra fortalecendo 
o crescimento proporcionando cachos defini-
dos, macios, sedosos, fortes e extremamente 
brilhantes.

Memoriza e define os cachos, deixando os ca-
belos ultra macios, brilhantes, hidratados e fá-
ceis de pentear agindo na redução de frizz. 



Finalizador  Beach 240ml 7898907532761 24
FINALIZADOR

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml
Condicionador 300ml
Terapia 250gr
Terapia 500gr
Shampoo 1000ml
Condicionador 1000ml
Terapia 1000ml

7898907532594    
7898907532648    
7898959643804    
7898907532723    
7898907532785    
7898907532822    
7898907532686    

24
24
24
24
6
6
6

LINHA AÇAÍ E 
QUERATINA

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml
Condicionador 300ml
Terapia 250gr
Terapia 500gr
Terapia 1000ml

7898907532624    
7898907532679    
7898959649798    
7898907532754    
7898907532716    

24
24
24
24
6

LINHA ARNICA E 
ALECRIM

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml
Shampoo 1000ml

7898907532631    
7898907532860    

24
6

LINHA ANTIRRESÍDUO 
PURIFICANTE

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml
Condicionador 300ml
Terapia 250gr
Terapia 500gr
Shampoo 1000ml
Condicionador 1000ml
Terapia 1000ml

7898907532594    
7898907532648    
7898959643804    
7898907532723    
7898907532785    
7898907532822    
7898907532686    

24
24
24
24
6
6
6

LINHA OLIVA, ANDIROBA 
E CASTANHA DO PARÁ

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml
Condicionador 300ml
Terapia 250gr
Terapia 500gr
Shampoo 1000ml
Condicionador 1000ml
Terapia 1000ml

7898907532617    
7898907532662    
7898907532006
7898907532747    
7898907532808    
7898907532846    
7898907532709    

24
24
24
24
6
6
6

LINHA TUCMÃ 
CUPUAÇU E KARITÉ

Código
de barras

Qtd.
caixa

28pág.



Shampoo 300ml 
Condicionador 300ml
Mascara 250gr
Gloss Finalizador 300ml

7898959643620    
7898959643736    
7898959643484    
7898959643637

24
24
24
24

LINHA LISO
EXTREMO

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml 
Condicionador 300ml
Mascara 250gr
Gloss Finalizador 300ml

7898959643620    
7898959643736    
7898959643484    
7898959643637

24
24
24
24

LINHA FIO
FORTE

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml 
Condicionador 300ml
Mascara 250gr
Finalizador 240ml

7898959643682
7898959643699
7898959643712
7898959643729

24
24
24
24

LINHA LOUVADO 
SEJA 

Código
de barras

Qtd.
caixa

Ampola Mágica
Banho de Verniz
Desmaia Cabelo
Anabolizante 
Loira Iluminada 

7898959643101    
7898959643651    
7898959643644    
7898959643668    
7898959643675

48
48
48
48
48

AMPOLAS DE 
TRATAMENTO 15ML

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml 
Condicionador 300ml
Mascara 300gr
Ativador de Cachos 300ml

7898959643019    
7898907532990    
7898959643040
7898959643033

24
24
24
24

LINHA CACHOS
PODEROSOS

Código
de barras

Qtd.
caixa

Shampoo 300ml 
Condicionador 300ml
Máscara 250gr

7898959643507    
7898959643514    
7898959643491 

24
24
24

LINHA COCONUT
Código

de barras
Qtd.
caixa

Shampoo 300ml
Nutrição Power 300ml

7898907532891    
7898907532914

24
24

LINHA MATIZAÇÃO 
ILLUMINATION

Código
de barras

Qtd.
caixa

29pág.



Siga nossas redes sociais:

Fale conosco:

Acesse nosso site:

@nutriminasoficial

(31) 3355-2416

nutriminascosmeticos.com.br


