CPS TEC STRUTTURA LINE
Sistema repositor de massa capilar e da camada hidro
lipídica, tão necessárias para a saúde dos fios.
Recupera a fibra capilar e prolonga a durabilidade das químicas.
É indicado para todos os tipos de cabelos, especialmente
nos tratamentos Pós Química. Uma combinação perfeita
de Aminoácidos e óleos essências que proporcionam reparação
intensa e hidratação.
Tratamento de manutenção disponível na linhaHome Care.
Hair mass reposition system and hidro lipid layer, both necessary for
the health of the hair strands. It recovers the hair fiber and extends
the durability of the chemicals. It is suitable for all hair types, especially
in post-chemical treatments. A perfect combination of Amino Acids
and essential oils that provide intense repair and hydration.

LINHA PROFISSIONAL - TRATAMENTO

LINHA STRUTTURA CPS TEC

Maintenance treatment available on the Personal Care line.
STRUTTURA CPS TEC SHAMPOO

900 ml

30,43 fl.oz

STRUTTURA CPS TEC MÁSCARA

900 g

30,43 fl.oz

STRUTTURA CPS TEC CONDICIONADOR

900 ml

30,43 fl.oz

LINHA ULTRA RECOVERY SYSTEM
ULTRA RECOVERY SYSTEM LINE
Ultra Recovery System Keratina: Contém 50 aminoácidos que tratam
os fios, reduzindo a porosidade e desenvolvendo a força
e uniformidade das cutículas, devolvendo brilho e resistência aos fios.
Ultra Recovery System Sérum: Sérum de ação filmógena e protetora.
Capaz de reter internamente todos os ativos de reconstrução, formando
uma película que protege os fios da ação térmica, física e mecânica.
Suporta altas temperaturas sem perder suas propriedades. Indispensável
nos trabalhos de escova e prancha.
Recovery Keratina Gel: Reconstrutor de ação imediata com 100%
de absorção pela fibra capilar. Indicado para cabelos danificados,
finos e porosos. Funciona como um leave-in diário de excelente ação
pré-química

ULTRA RECOVERY SYSTEM KERATINA
ULTRA RECOVERY SYSTEM SÉRUM
RECOVERY KERATINA GEL

Ultra Recovery System Keratin: Contains 50 amino acids that treat the hair strands,
reducing porosity and developing strength and uniformity of the cuticles,
returning luster and resistance to the strands.
Ultra Recovery System Serum: A film-forming and protective action serum.
Capable of internally retaining all reconstructive actives, forming
a film that protects the hair from thermal,
physical and mechanical action.
It supports high temperatures without losing its properties.
200 ml
6,76 fl.oz
Indispensable in brush and hair straightening work.
Recovery Keratina Gel: Immediate action reconstructor
6,76 fl.oz
200 ml
with 100% absorption by capillary fiber.
Indicated for damaged, fine and porous hair.
1,69 fl.oz
50 ml
It works as a daily leave-in for excellent pre-chemical action.

LINHA PROFISSIONAL - TRATAMENTO

LINHA VELVET
Velvet Shampoo: Limpa delicadamente, preparando o cabelo para
o tratamento, retirando resíduos de química e impurezas de uma
forma suave e delicada. Sua formulação exclusiva contém agentes
hidratantes e condicionantes que proporcionam maciez, brilho
e hidratação, equilibrando o pH dos cabelos.
Velvet Reestruturador: Extraordinário reestruturador e reconstrutor
da fibra capilar. Ideal para cabelos danificados por processos
químicos e térmicos.
Velvet Shampoo: Cleans gently, preparing hair for treatment,
removing chemical residue and impurities in a gentle and delicate way.
Its unique formulation contains moisturizing and conditioning agents
that provide softness, shine and hydration, balancing the pH of the hair.
Velvet Restructuring: Extraordinary restructuring and reconstruction of
the hair fiber. Ideal for hair damaged by chemical and thermal processes.

VELVET SHAMPOO

500 ml

16,90 fl.oz

VELVET REESTRUTURADOR

500 ml

16,90 fl.oz

MÁSCARA NUTRI IT
NUTRI IT MASK
Enriquecida com 5 óleos Essencias
Òleo de Côco / Óleo de Amendoas Doces /
Melaleuca / Óleo de Oliva e Argan
Contém em sua composição Queratina e Ácido Hialurônico
nutre internamente os fios, repara os danos causados
pelos intempéries, processos químicos, uso de pranchas e secadores
repondo massa e aumentando a resistência.
Além de nutrir, equaliza o pH move reposição HIDROLIPÍDICA dos fios.
Os cabelos ficam hidratados e ultra macios já na primeira aplicação.
Enriched with 5 essential oils
Coconut Oil / Sweet Almond Oil / Melaleuca / Olive Oil and Argan.
Contains in its composition Keratin and Hyaluronic Acid.
It internally nourishes the hair strands, repairs the damages caused
by the weather, chemical processes, use of hair straighteners and dryers,
replenishing mass and increasing the resistance.
In addition to nourishing, equalizes the pH and promotes
HYDROLIPIDIC replacement of the hair strands.
The hair is hydrated and ultra soft already in the first application.
Excellent product for lavatory in fast hydration processes.
Can be used as home care for customers.
NUTRI IT MÁSCARA

1000 g

35,2 fl.oz

LINHA PROFISSIONAL - LAVATÓRIO

LINHA + PROGRESS FOR DALLIS

+ PROGRESS FOR DALLIS LINE

Sistema repositor de massa capilar e da camada hidro lipídica, tão necessárias
para a saúde dos fios. Recupera a fibra capilar e prolonga a durabilidade
das químicas. É indicado para todos os tipos de cabelos, especialmente
nos tratamentos Pós Química. Uma combinação perfeita de Aminoácidos e óleos
essências que proporcionam reparação intensa e hidratação.
Tratamento de manutenção disponível na linha Home Care.
With its natural components (EcoCert), it has been developed to prolong the smooth
effect by treating the hair strands. Treatment + Progress is indicated to cooperate
in volume reduction, frizz elimination and hair strands alignment. Its effectiveness
increases up to 70% the durability of hair straightening treatment. Its formula
enriched with the powerful oil of Abyssinian makes the hair silky, soft, shiny
and without volume.
Maintenance treatment available on the Personal Care line.
+ PROGRESS FOR DALLIS SHAMPOO

900 ml

30,43 fl.oz

+ PROGRESS FOR DALLIS MÁSCARA CREMOSA

900 g

30,43 fl.oz

LINHA REFRESC TRAT - DETOX REFRESCANTE
REFRESC TRAT- REFRESHING DETOX LINE
Com ação purificante dos fios, descongestionante e calmante
do couro cabeludo, é ideal para cabelos oleosos e saturados
por cloro, metais e impurezas presentes no ar e na água.
Sua fórmula com extrato de hortelã causa uma agradável
sensação de frescor e limpeza, mantendo os cabelos leves
e com muito mais brilho.
Tratamento de manutenção disponível na linha Home Care.
With cleansing action of hair strands, decongestant and soothing of the scalp, it is ideal
for oily and saturated hair by chlorine, metals and impurities present in the air and water.
Its formula with mint extract causes a pleasant sensation of freshness and cleanliness,
keeping hair light and with much more shine.
Maintenance treatment available on the Personal Care line.

LINHA SOFT LIGHT ARGAN - HÍPER UMECTAÇÃO
SOFT LIGHT ARGAN LINE - HYPERSENSITIVITY

Restabelece a camada hidro-lipídica dos fios,
nutrindo profundamente, devolvendo a maleabilidade
e penteabilidade, proporcionando brilho, maciez e a saúde
dos cabelos. Tratamento de manutenção disponível
na linha Personal Care.
Restores the hydro-lipid layer of the hair, nourishing deeply,
returning the malleability and combability, providing shine,
softness and health. Maintenance treatment available on the
Personal Care line.
Argan Light Oil can be blended into masks and conditioners as
well as being used as a powerful tip repairer!

SOFT LIGHT SHAMPOO

1000 ml 33,81 fl.oz

SOFT LIGHT CONDICIONADOR

1000 ml 33,81 fl.oz

REFRESC TRAT SHAMPOO COM HORTELÃ

900 ml

30,43 fl.oz

REFRESC TRAT CONDICIONADOR C/ HORTELÃ

900 ml

30,43 fl.oz

LINHA PROFISSIONAL - TRANSFORMAÇÃO

LINHA DALLIS
DALLIS LINE
Cabelos tratados com aspecto natural, fios alinhados
e com redução de até 100% do volume. Dallis contém
ácido Glutâmico e ácido Hialurônico, que agem na fibra alinhando
os fios, além de ativos como óleo de oliva e aminoácidos da Queratina
que tratam e hidratam. Dallis tem em sua composição o exclusivo
Ultra Protector Complex que protege o cabelo dos danos do secador
e da prancha!
Permite fácil modelagem e não amarela os cabelos loiros!
Registro grau 2 na Anvisa.
Tratamento de manutenção disponível na linha Home Care.

Naturally treated hair, strands aligned and with a volume
reduction up to 100%. Dallis contains Glutamic Acid and
Hyaluronic Acid, which act on the fiber by aligning the strands,
and also actives like olive oil and Keratin amino acids that treat
and moisturize. Dallis has in its composition the exclusive Ultra
Protector Complex that protects the hair from the damages of the
dryer and the hair straightening
Allows easy modeling and doesn’t change the hair color!
Registration grade 2 in Anvisa.
Maintenance treatment available on the Personal Care line.
DALLIS + PROGRESS SHAMPOO DE LIMPEZA

1000 ml 33,81 fl.oz

DALLIS + PROGRESS CREME ATIVADOR RECONSTRUTOR

1000 ml 33,81 fl.oz

LINHA X-TRALLIS ABYSSINICA
X-TRALLIS ABYSSINICA LINE

A linha Abyssinica X-Trallis foi especialmente desenvolvida
para proporcionar um liso perfeito. Ideal para cabelos crespos
e ondulados naturais. Contém em sua fórmula o óleo de Crambe
Abyssinica, um óleo precioso com uma composição única
que promove uma intensa hidratação e brilho. Cabelos lisos,
cuidados, macios e com um brilho superior.
The Abyssinica X-Trallis line has been specially developed to provide a
perfect smooth. Ideal for curly and natural hair. It contains in its
formula the oil of Crambe Abyssinica, a precious oil with a unique
composition that promotes intense hydration and luster. Smooth,
well-groomed, soft hair with a superior gloss.

NEUTRALIZANTE - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

900 ml

30,43 fl.oz

ATIVO - TIOGLICOLATO DE AMÔNIA

1000g

30,43 fl.oz

LINHA PROFISSIONAL - COR

PÓ DESCOLORANTE CAPILAR BIONDO ITALY
BLEACHING POWDER BIONDO

Sua ação é gradual com três persulfatos, promovendo
um clareamento rápido e controlado. Sua fórmula é rica
em silicones, mantendo a saúde dos fios mesmo
em tons ultra claros!
Perfeito para decoupagens, luzes e ballayagens com tecnologia
dust free e ótimo rendimento (mistura ate 1:3).

Its action is gradual with three persulphates, promoting a quick
and controlled whitening. Its formula is rich in silicones,
maintaining the health of the hair strands even in ultra light
tones!
Perfect for decoupage, lights and ballayage with dust free
technology and great yield (mix up to 1: 3).

PÓ DESCOLORANTE CAPILAR BIONDO ITALY

500 g

16,90 fl.oz

EMULSÃO REVELADORA BIONDO OX
BIONDO OX DEVELOPING EMULSION

Fórmula estabilizada, rica e protetora, desenvolvida para
os trabalhos com pó e creme descolorantes Biondo. Contém
Lanolina e óleo de Macadâmia. É aconselhável o uso
das OX Biondo da Cosmética.it para obtenção de 100%
da eficácia dos produtos descolorantes.
Stabilized, rich and protective formula, developed to use with
Biondo bleaching powder and cream. Contains Lanolin and
Macadamia oil. It is advisable to use OX Biondo from
Cosmética.it to obtain 100% of the efficacy of bleaching
products.

EMULSÃO REVELADORA BIONDO OX VOLUME 10

900 ml

30,43 fl.oz

EMULSÃO REVELADORA BIONDO OX VOLUME 20

900 ml

30,43 fl.oz

EMULSÃO REVELADORA BIONDO OX VOLUME 30

900 ml

30,43 fl.oz

EMULSÃO REVELADORA BIONDO OX VOLUME 40

900 ml

30,43 fl.oz

LINHA PROFISSIONAL - COR

LINHA IT COLORS
IT COLORS LINE
A mais alta tecnologia em coloração e matização, com nano
pigmentos de alta durabilidade. It Colors é enriquecida com
lecitina de soja que, devido a sua composição, ajuda a proteger
o couro cabeludo das agressões químicas e, juntamente com
a proteína da seda, colaboram com a hidratação, sedosidade
e principalmente com um brilho superior, com uma fórmula equilibrada
e um extra condicionamento.

The highest technology in coloring and tinting, with nano pigments of
high durability. It Colors is enriched with soy lecithin which, due to its
composition, helps to protect the scalp from chemical aggressions and,
together with the silk protein, collaborate with hydration, silkiness and
mainly with a superior gloss, with a balanced formula
And an extra conditioning.

EMULSÃO REVELADORA BIONDO OX VOLUME 20

900 ml

2,12 fl.oz

LINHA MAX VIOLLET BIONDO
MAX VIOLLET BIONDO LINE

Desenvolvido a fim de proporcionar segurança para quem busca
o loiro platinado perfeito. Formulado com condicionantes naturais,
garante uma hidratação perfeita para os fios, enquanto elimina
o tom amarelado do cabelo já na primeira aplicação.
Contém Queratina e Silsoft AX.
Tratamento de manutenção disponível na linha Home Care.
Developed to provide security for those seeking
The perfect platinum blonde. Formulated with natural conditioning,
Ensures a perfect hydration for the wires, while eliminating
The yellowish tone of hair already in the first application.
Contains Keratin and Silsoft AX.
Maintenance treatment available on the Home Care line.

MAX VIOLLET BIONDO SHAMPOO

900 ml

30,43 fl.oz

MAX VIOLLET BIONDO MÁSCARA

900 g

30,43 fl.oz

LINHA HOME CARE

LINHA VELVET
VELVET LINE

Manutenção obrigatória para cabelos que receberam
o tratamento Velvet Reestruturação Imediata.
Indicado também para cabelos danificados por processos
químicos e térmicos. Contém aminoácidos da Queratina.

Maintenance required for hair that received
The Velvet Treatment Immediate Remediation.
Also indicated for hair damaged by processes
Chemical and thermal. Contains amino acids of keratin.

VELVET SHAMPOO PRÉ TRATAMENTO

200 ML

6,76 fl.oz

VELVET MÁSCARA CREMOSA

180 g

6,35 fl.oz

VELVET LEAVE-IN

150 ml

5,07 fl.oz

LINHA STRUTTURA CPS TEC
STRUTTURA CPS TEC LINE
Em 3 passos, traz um tratamento eficaz através de um sistema
recuperador intensivo e prolongador da química
de transformação, pois retira os resíduos, promove
a reposição protéica e lipídica e repõe a massa constituinte
dos fios. Contém Queratina e óleo de Abyssinica.
In 3 steps, it brings effective treatment through a system
Intensive chemistry extractor and extender
Because it removes waste, promotes
The protein and lipid replacement and replaces the constituent mass
Of the wires. Contains Keratin and Abyssinica Oil.

STRUTTURA CPS TEC SHAMPOO

200 ml

6,76 fl.oz

STRUTTURA CPS TEC MÁSCARA ULTRA

180 g

6,35 fl.oz

STRUTTURA CPS TEC CONDICIONADOR SELANTE

180 ml

6,35 fl.oz

LINHA HOME CARE

LINHA + PROGRESS FOR DALLIS
+ PROGRESS FOR DALLIS LINE

Elaborado com matérias primas naturais com selo EcoCert,
o tratamento é enriquecido com óleo de Abyssinica e é indicado
para cabelos submetidos a escovas progressivas, alisamentos
e relaxamentos. Aumenta a resistência, diminui o volume, hidrata,
elimina o frizz e restaura o brilho.
Made with natural raw materials with EcoCert seal, the treatment
is enriched with Abyssinica oil and is indicated for hair subjected
to progressive brushes, smoothing and relaxations.
Increases stamina, decreases volume, hydrates, eliminates frizz
and restores shine.

+ PROGRESS FOR DALLIS SHAMPOO

200 ml

6,76 fl.oz

+ PROGRESS FOR DALLIS MÁSCARA

180 g

6,35 fl.oz

LINHA MAX VIOLLET
MAX VIOLLET LINE

Desenvolvido a fim de proporcionar segurança para quem busca
o loiro platinado perfeito. Formulado com condicionantes naturais,
garante uma hidratação perfeita para os fios, enquanto elimina
o tom amarelado do cabelo já na primeira aplicação.
Contém Queratina e Silsoft AX.
Developed to provide security for those seeking
The perfect platinum blonde. Formulated with natural conditioning,
Ensures a perfect hydration for the wires, while eliminating
The yellowish tone of hair already in the first application.
Contains Keratin and Silsoft AX.
MAX VIOLLET SHAMPOO

200 ml

6,76 fl.oz

MAX VIOLLET MÁSCARA

180 g

6,35 fl.oz

LINHA HOME CARE

LINHA REFRESC TRAT
REFRESC TRAT LINE
Com extrato de hortelã, foi desenvolvido para couro cabeludo
e raízes oleosas. Deve ser aplicado massageando o couro cabeludo
durante dois a três minutos, resultando em uma incrível sensação
de refrescância. Sua fórmula ultra leve, hidrata suavemente além
de ser descongestionante e calmante.
With mint extract, has been developed for scalp
And oil roots. Should be applied by massaging the scalp
For two to three minutes, resulting in an incredible sensation
Of refreshment. Its ultra light formula hydrates gently beyond
Of being decongestant and soothing.
REFRESC TRAT SHAMPOO COM HORTELÃ

200ml

6,76 fl.oz

REFRESC TRAT CONDICIONADOR COM HORTELÃ

180ml

6,35 fl.oz

WOOW – ONE MINUTE
A máscara WOOW One Minute hidrata instantaneamente os fios,
desembaraçando e proporcionando uma agradável sensação,
que resulta em cabelos macios, tratados e com brilho extraordinário.
The WOOW One Minute mask instantly moisturizes wires,
Untangling and providing a pleasant sensation,
Which results in soft, treated hair and extraordinary shine.

WOOW – ONE MINUTE

MÁSCARA NUTRI IT
NUTRI IT MASK
Enriquecida com 5 óleos Essencias: Òleo de Côco/Óleo de Amendoas Doces/
Melaleuca/Óleo de Oliva e Argan. Contém em sua composição Queratina
e Ácido Hialurônico. Nutre internamente os fios, repara os danos causados
pelos intempéries, processos químicos, uso de pranchas e secadores repondo
massa e aumentando a resistência. Além de nutrir, equaliza o pH move
reposição HIDROLIPÍDICA dos fios. Os cabelos ficam hidratados e ultra macios
já na primeira aplicação.
Enriched with 5 essential oils Coconut Oil/Sweet Almond Oil/Melaleuca/Olive
Oil and Argan. Contains in its composition Keratin and Hyaluronic Acid.
It internally nourishes the hair strands, repairs the damages caused by
the weather, chemical processes, use of hair straighteners and dryers,
replenishing mass and increasing the resistance. In addition to nourishing,
equalizes the pH and promotes HYDROLIPIDIC replacement of the hair strands.
The hair is hydrated and ultra soft already in the first application. Excellent
product for lavatory in fast hydration processes.
SOFT LIGHT SHAMPOO

1000 ml

35,2 fl.oz

150 g

6,76 fl.oz

LINHA FINALIZADORES

VELVET D FRIZZ
Elaborado com matérias primas naturais com selo EcoCert,
o tratamento Velvet D Frizz, atua como modelador para escova,
eliminando totalmente o Frizz e proporcionando brilho.
Mantém os cabelos iluminados por muito mais tempo,
sem deixar resíduos oleosos.
Tratamento de manutenção disponível na linha Home Care.
Made with natural raw materials with EcoCert seal, The treatment
Velvet D Frizz, acts as a modeler for brush, completely eliminating
the frizz and providing brightness. It keeps the hair lit for much
longer, without leaving oily residues.
Maintenance treatment available on the Home Care line.

VELVET D FRIZZ

180 g

6,35 fl.oz

BBC CREAM
Por conter em sua fórmula o MEADOWQUAT HG-70,
que maximiza a ação da fragrância nos cabelos, o BBC Cream
Cosmética.it é o único que prolonga e intensifica a coloração
dos cabelos. Além de ser um desodorizador capilar, o produto
confere aos fios um brilho quadrimensional, aumenta a resistência,
tem proteção térmica e ação anti envelhecimento.
Proporciona uma profunda hidratação, poteção UV e elasticidade.
By containing in its formula the MEADOWQUAT HG-70,
Which maximizes the action of the fragrance in the hair, the BBC Cream
Cosmética.it is the only one that prolongs and intensifies the coloring
Of the hair. In addition to being a hair deodorizer, the product
Gives the wires a four-dimensional appearance, increases resistance,
Has thermal protection and anti aging action.
Provides deep moisturizing, UV plating and elasticity.
BBC CREAM

150 g

5,29 fl.oz

LINHA FINALIZADORES

IT GLAM
Produzido com óleo essencial da Crambe Abyssinica,
O Sérun Abyssinian funciona como facilitador da escova,
protetor térmico e reparador de pontas.
A Crambe Abyssinica contém 60% a mais de ômega 9
que os demais óleos encontrados na natureza e sua leveza
o torna um produto rapidamente absorvível pelos cabelos.
Com apenas três gotas deixa seu cabelo com brilho e livre de frizz.
Produced with Crambe Abyssinica essential oil, Sérun Abyssinian works as
a brush facilitator, thermal protector and tip repairer. Crambe Abyssinica
contains 60% more omega-9 that the other oils found in nature and
its lightness makes it a product quickly absorbed by hair.
With just three drops your hair shines and frizz free.

IT GLAM

30 ml

1,01 fl.oz

ULTRA RECOVERY SYSTEM SÉRUM
Sérum de ação filmógena e protetora. Capaz de reter internamente
nos fios todos os ativos de reconstrução, formando uma película
protetora térmica, física e mecânica. Suporta altas temperaturas
sem perder suas propriedades.
Mais produtos da mesma linha podem ser encontrados
na Linha Profissional.
A film-forming and protective action serum. Able to retain internally
In the wires all the reconstruction assets, forming a film
Thermal, physical and mechanical protection.
Supports high temperatures without losing their properties.
More products from the same line can be found in the Professional Line.

ULTRA RECOVERY SYSTEM SÉRUM

STRUTTURA CPS TEC
SÉRUN DEFINE

Sérum Define protege os cabelos do calor da prancha, deixando
os fios com brilho intenso, alinhamento perfeito e hidro-repelentes,
livre do frizz tão indesejado, além de ser um desodorizador capilar.
Seu resultado, por se tratar de um termoativado, somente será
alcançado mediante aplicação do calor da prancha.
Tratamento de manutenção disponível na linha Home Care.
Sérum Define protects hair from the heat of the board, leaving
The threads with intense luster, perfect alignment and hydro-repellents,
Free from the frizz so unwanted, besides being a capillary deodorizer.
Its result, because it is a thermoactivated, will only be reached by applying
the heat of the board.
Maintenance treatment available on the Home Care line.
STRUTTURA CPS TEC | SÉRUN DEFINE

45 ml

1,52 fl.oz

200 ml

6,76 fl.oz

A EMPRESA

A Cosmética.IT, empresa 100% brasileira, conta com uma equipe
de profissionais experientes e comprometidos a oferecer produtos capilares
de alta qualidade e tecnologia, obedecendo as normas da comunidade
européia, FDA (EUA) e ANVISA (BR).
Com sede em Americana, está presente em todo território nacional
e iniciou suas exportações para os EUA. Sempre de olho nas tendências
do mercado e necessidades de seus consumidores. Busca trazer novas
técnicas e produtos, visando a satisfação do consumidor final, construindo
relacionamentos sólidos e superando expectativas.

Cosmética.IT, a 100% Brazilian company, counts on a team of
experienced and committed professionals to offer capillary products
of high quality and technology, obeying the norms of the European
community, FDA (USA) and ANVISA (BR).
Based in Americana, it is present throughout the national territory
and began its exports to the USA. Always keeping an eye on trends
The market and the needs of its consumers. It seeks to bring new
techniques and products, aiming at the satisfaction of the final
consumer, building solid relationships and surpassing expectations.

(19) 3601-3681

www.cosmeticait.com.br

SEJA UM DISTRIBUIDOR

COSMETICA.IT-ATACADISTA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Avenida Joaquim Boer, 210 - Jardim São Luiz
Americana/SP - CEP: 13.477-360
CENTRAL DE VENDAS (19) 3601-3681
www.cosmeticait.com.br

