CLOY lança linha de hidratantes na APAS Show 2019
Hidratantes farão parte da linha Beauty Care e novos produtos também chegam
para complementar a Beauty Bar

São Paulo, abril de 2019 - A CLOY lança a linha Beauty Care, composta por dois
hidrantes com fragrâncias suaves de Milk Cream e Red Fruits para manter o
cuidado com a pele mesmo após o banho. Os produtos, com textura leve e fáceis
de espalhar, são enriquecidos com manteiga de Karité e Vitamina E, que
promovem uma intensa hidratação por 24 horas. Outra novidade é que a linha
Beauty Bar ganhará a versão com três unidades de 80g disponíveis para as
perfumações English Lavender e Argan Oil
Além dos lançamentos, a linha CLOY Beauty Bar tem mais 10 sabonetes
diversificados e com aromas diferenciados, divididos entre produtos com ultra
hidratação, glicerinados de luxo e glicerinado antibacteriano. Mais que sabonetes,
eles foram desenvolvidos para serem um produto de beleza que concede
profunda hidratação em todos os momentos do dia, garantindo o bem estar da
pele.

Linha CLOY Beauty Bar Ultra Hidratação
Enriquecida com manteiga de Karité e Vitamina E, a fórmula exclusiva com
complexo de creme hidratante destes produtos de beleza perfumam a pele sem
deixar ressecar e mantendo sua beleza natural. As fragrâncias Aloe Vera Fresh,
Aveia & Karité, Red Fruits e Milk Care podem ser encontradas em embalagem
cartucho com duas unidades de 80g cada. Pensando em um melhor custo
benefício, a fragrância Milk Care também possui a opção com seis unidades de
80 gramas cada.

Linha CLOY Beauty Bar Glicerinados de luxo e Antibacteriano
No formato de pedras preciosas, esses sabonetes foram desenvolvidos para peles
mais sensíveis, proporcionando maciez e suavidade com perfume de longa
duração nas fragrâncias Seduction e Fresh. Já o antibacteriano protege a pele de
bactérias prejudiciais à saúde, composto por glicerina e vitamina E.

Toda a linha completa da CLOY estará na APAS Show 2019, maior feira de
alimentos, bebidas, equipamentos, higiene, limpeza e tecnologia para
supermercados do mundo que acontece entre os dias 06 e 09 de maio, na Expo
Center Norte, em São Paulo. A 35° edição do evento reúne empresários e
executivos do setor, estreitando relacionamentos de negócios e troca de
experiências.

Sobre a CLOY
A CLOY é uma marca de sabonetes e hidratantes que tem o poder de transformálos em produtos de beleza, proporcionando um cuidado especial no momento
mais relaxante. Localizada em Monte Mor, no interior de São Paulo, a marca foi
fundada há sete anos pela Ginger Fragrances & Ingredients. Com foco na
hidratação, os produtos possuem perfumação fina, combinada com os elementos
que compõem a fórmula sem testar em animais.
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