Haskell Cosméticos confirma presença inédita em Feira Apas
Com as linhas Mandioca e Cavalo Forte, marca conquista as gôndolas dos
supermercados do país

Pela primeira vez com um stand na Apas, a Haskell Cosméticos garante uma participação de
peso na feira. A marca da Zona da Mata mineira destaca sua originalidade e tradição,
apresentando linhas de tratamento capilar de alta representatividade no Brasil.
A Haskell é pioneira na fabricação de produtos para o tratamento de diversos tipos de cabelos
e se tornou referência em cosmética capilar com a criação de linhas de alta performance, como
a linha Mandioca e a linha Cavalo Forte. Atualmente, a marca tem como embaixadora a
apresentadora Eliana, que faz parte de uma robusta campanha publicitária exposta por todo o
Brasil, contando inclusive com merchandisings exclusivos na grade do SBT aos domingos.
Com um mix de mais de 20 linhas de tratamento e mais de 70 intens nas linhas de coloração e
de tonalizantes, a Haskell se apresenta na feira objetivando negociações com os representantes
do canal alimentar. “É uma satisfação representar a Haskell na Apas. Estamos preparados para
atender aos nossos futuros clientes supermercadistas e dar início a uma parceria baseada na
cultura da nossa marca, com inovação e profissionalismo em busca do sucesso mútuo.”, afirma
Daiane Pindanga, gestora da ADL – distribuidora Haskell em Ribeirão Preto e região.
Sobre a Haskell Cosméticos
Há 19 anos no mercado, a Haskell é referência no segmento de cosméticos capilares com ativos
naturais. A empresa acredita na valorização da beleza por meio da entrega de autoestima,
relacionamento e qualidade aos seus clientes. São 25 linhas dos mais diversos tratamentos
capilares, além de inúmeros tons de coloração e tonalizantes, todos enriquecidos com ativos
naturais brasileiros em suas formulações, como mandioca, jaborandi, bananeira, quina rosa,
entre outros.
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