
               
         

                  

  

 
QUALIDADE SUPERIOR EM ACETONA E ÁGUA OXIGENADA É OFERECIDA 

PELA BEIRA ALTA COSMÉTICOS 
 

  
 A Beira Alta Cosméticos é líder na produção e acetonas e água oxigenada no país. 
  
A empresa prima pela qualidade de seus produtos que são considerados os melhores do 
mercado na atualidade, graças a excelência em sua fabricação e demais etapas produtivas. 
  
A acetona Beira Alta é um potente removedor de esmaltes que além do alto poder de remoção, 
não danifica as unhas. Outro diferencial é que não deixa as unhas esbranquiçadas.  
  
A acetona pode ser encontrada em frascos de  90, 240 e 450 ml e é comercializada em todo 
país? 
  
Já a água oxigenada Beira Alta possui duas versões a branca e a black.   
  
A branca por conter lanolina, um emoliente especial que hidrata, dá brilho e não resseca os 
cabelos. 
  
O produto pode ser encontrado nas versões 10, 20, 30 e 40 volumes com as seguintes funções:  
  
– 10 volumes – (emulsão) para tinturas semipermanentes - tom sobre tom 
– 20 volumes- para tinturas escuras – tom sobre tom – clareia de 1 a 2 tons 
– 30 volumes – para tinturas de tons médios – clareia de 2 a 3 tons. 
– 40 volumes –para tinturas claríssimas – clareia até 5 tons 
  
Os consumidores Beira Alta tem à disposição o produto em embalagens de 90, 450, 900 e 
4.000 ml 
 
Sobre a Beira Alta  
 
A Beira Alta Cosméticos é uma empresa com mais 40 anos de tradição no mercado 
cosmético. 
 
A empresa, líder na produção e acetonas e água oxigenada, prima pela qualidade 
de seus produtos que são considerados os melhores do mercado na atualidade.    
 
Com um portfolio de cerca de 30 produtos produz diversas marcas para atender seu 
mercado de atuação com qualidade e excelência. 
 
A Beira Alta Cosméticos ministra cursos avançados certificados de manicure e pedicure 
e para cabeleireiros. Os cursos são voltados para profissionais já formados e 
promovem especialização e aprimoramento nestas áreas. 
 
Na categoria de artigos para Manicure/Pedicure a  empresa desenvolveu a  linha 
PureSkin composta de Cremes Hidratante para Mãos e Pés, e a SkinColor, uma 
completa linha de esmaltes com mais de 40 cores, além de  base fortalecedora para 
unhas, base cetim, base extra-brilho e óleo secante. 
 
Já na categoria cabelos o destaque fica por conta da Silver & Soft, uma linha  
composta de relaxamento à base guanidina, SOS cauterização, super reconstrução 



               
         

                  

  

capilar e manutenção diária. Estes produtos são destinados exclusivamente para 
profissionais e comercializada nas melhores lojas do ramo. 
 
Para o público masculino, a empresa oferece a Bravache – uma linha masculina de 
loções e gel que já é sucesso no mercado cosmético. 
 
A empresa possui ainda um Centro Técnico que testa todos os produtos 
produzidos/fabricados. Com manipulação computadorizada e laboratório de testes, a 
empresa faz também análise microbiológica dos produtos. Como parte do controle de 
qualidade, o laboratório da empresa retém amostra de todos os lotes produzidos por 
36 meses. 
 
www.beiraaltacosmeticos.com.br  
 

Contato imprensa 
 

DCC Comunicação 
Fones: 11. 37913000 

dcc@dcccomunicacao.com.br 
dcccomunicacao@gmail.com 

 
Denise L M Sassarrão – 88771938 

skype:denise.sassarrao 
denise@dcccomunicacao.com.br 

 
Claudia Diomede – 91610024 

skype:claudia.diomede 
claudia@dcccomunicacao.com.br 
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